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Transparenþã ºi comunicare,
bilanþul dupã 3 ani de mandat
Dragii mei,
Am traversat împreunã o
perioadã dificilã, atât din punct de
vedere economic, cât ºi politic ºi social.
Nu ne-am plecat însã capul. Nu am
cãzut în deznãdejde. Ne-am pãstrat
dramul de optimism ºi am mers mai
departe, având ca þel dezvoltarea
comunei noastre, o viaþã mai bunã
pentru voineºteni.
Dupã cum aþi remarcat, încã
din primele zile ale mandatului meu, ca
primar al comunei Voineºti, elementul
esenþial în relaþia dintre administraþia
localã ºi dumneavoastrã l-a reprezentat
comunicarea. Directã - în Primãrie, pe
stradã ori în faþa gospodãriilor sau
indirectã – prin ziarul local “Gazeta de
Voineºti”, publicaþie fondatã la iniþiativa
mea ºi a viceprimarului Claudiu Popa.
Am ºtiut de la început cã
echilibrul unei comunitãþi depinde de
modul în care te înþelegi, ca primar, cu
consãtenii tãi. Am fost aici pentru a vã
asculta pãsurile ºi, în mãsura posibilitãþilor, le-am lecuit. Transparenþa este
motto-ul suprem pe care l-am introdus
în Primãria Voineºti.
Datoritã faptului cã informaþia
a ajuns în aceastã perioadã nealteratã
la dumneavoastrã, putem sã privim
viitorul cu încredere.
Cetãþenii din comuna noastrã
au reuºit sã întocmeascã, având sprijinul administraþiei locale, peste 400 de
proiecte pentru accesarea fondurilor
europene, pe Mãsurile 1.1.2 ºi 1.4.1.
Suntem cap de listã în judeþ la acest
capitol, fapt cu care trebuie sã ne
mândrim. Acolo unde au existat deficienþe, lacune, neînþelegere, ne-am
implicat ºi proiectul s-a derulat mai

departe. Am trecut
ºi prin situaþii obositoare - schimbarea
categoriei de folosinþã a terenurilor,
identificarea
suprafeþelor agricole
pânã la eliberarea
documentelor – dar
am depãºit orice
obstacol.
Atunci când
mi-am asumat
responsabilitatea de
a conduce comuna
Voineºti, nu m-am
gândit niciun
moment la faptul cã
administraþia,
munca în folosul
dumneavoastrã s-ar
putea realiza într-un
program ºablon de
opt ore.
Uºa Primãriei Voineºti a fost
deschisã în permanenþã pentru oricine.
Ca primar, sunt 24 de ore din 24, ºapte
zile din ºapte, în stare de veghe,
pregãtit în permanenþã sã intervin acolo
unde este nevoie.
În Primãria Voineºti, nu a
existat un program de audienþe, ca în
alte localitãþi. Numai ideea acestuia ar
fi produs un scurt-circuit, o rãcire a
relaþiei primar-cetãþean. Încrederea ºi
transparenþa ar fi fost viciate de acest
act birocratic. Sunt dispus sã vã ascult
în continuare oricând ºi oriunde, nu
doar într-un birou de primar, într-un
interval orar prestabilit!
Este o realitate pentru noi toþi!
În cei trei ani de mandat, comuna
Voineºti ºi-a schimbat înfãþiºarea. Nu o

spun eu, ci persoanele care ne-au
vizitat localitatea, acum ºi înainte de
alegerile din 2008. Eu, ca primar, vã
promit cã acest proces va continua.
Asfaltarea ºi pietruirea
strãzilor, iluminatul public, curãþenia,
amenajarea unor spaþii de joacã pentru copii, renaºterea zonei centrale
care seamãnã acum cu cea dintr-un
cochet orãºel s-au putut realiza prin
sprijinul nemijlocit al dumneavoastrã.
Banii folosiþi provin numai din bugetul
local ºi nu am fi avut ce investi dacã
voineºtenii nu ºi-ar fi plãtit la timp taxele ºi impozitele locale.
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Transparenþã º i c omunicare,
bilanþul d upã 3 a ni d e m andat
Continuare din pagina 1
Profit de aceastã ocazie ºi le
mulþumesc încã o datã tuturor celor
care s-au achitat de aceastã îndatorire
civicã. ªtiu cã este greu sã-þi rupi din
puþinul pe care-l ai ºi sã dai la
Primãrie, dar, dacã nu am proceda
aºa, motorul dezvoltãrii localitãþii
noastre ar îngheþa.
Nu am fãcut apel la laudã.
Am expus doar o stare de fapt. Avem
ºi regrete, dar am încrederea cã le
vom depãºi, cã vom intra în absolut
toate domeniile în normalitate. Mãcar
în ceea ce priveºte “insula” pe care
trãim noi – comuna Voineºti.
Sper ca reabilitarea Liceului,
cât ºi extinderea ºi transformarea

acestuia într-un modern
campus ºcolar preuniversitar sã se producã curând.
Este pãcat de lucrãrile
executate pânã acum ºi
care, dacã nu vor fi
reluate, s-ar deteriora.
Avem nevoie de 13 miliarde de lei vechi, bani care
trebuie sã soseascã de la
Guvernul României. De
asemenea, trebuie finalizate lucrãrile de modernizare ºi la
ªcoala cu clasele I-VIII Voineºti.
Finanþarea a fost stopatã anul trecut,
iar constructorul a executat lucrãri în
avans de aproximativ nouã miliarde de
lei. Este mâhnirea mea ºi, cu siguranþã, ºi a dumneavoastrã. Dar, cu

Buletin d e a vertizare
Condiþiile climatice din ultimele zile au
favorizat apariþia ºi dezvoltarea dãunãtorului/bolii:
pãduchele de San Jose GI tr I ºi II, afide, molii
miniere, rapãn tr.VI ºi VII, fãinare tr. VI ºi VII, monilioza, care poate/pot cauza pierderi importante la
culturile: TOATE SPECIILE POMICOLE
Pentru prevenire ºi combatere se recomandã executarea tratamentului, numai pe parcelele
pe care s-au realizat urmãtoarele condiþii:
- Apariþia larvelor mobile pe ramuri;
- Condiþii optime de temperaturã ºi
precipitaþii;
Pentru prevenire ºi combatere se recomandã executarea tratamentului, folosind unul din
amestecurile de mai jos:
- Actara 25 WG-0.01%+Shavit F 72 WDG-0.2%;
- Decis 25 WG-0.003%+Folicur Solo 250 EW0.05%+Dithane M 45-0.2%;
- Reldan 40 EC-0.1%+Flint Plus 64 WG-0.125%+
Folpan WDG-0.15%;
Pe solele pe care se înregis-treazã atac de
acarieni se va adãuga unul din acaricidele Demitan
200 - 0.07% sau Omite 570 EW - 0.1%
Tratamentul se aplicã în perioadele:
- Tr. I. 14 – 19.06.2011
- Tr. II. 24 – 29.06.2011
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încredere, o vom scoate la capãt.
Vã mulþumesc cã-mi sunteþi
alãturi!

Cu deosebit respect,
Primarul dumneavoastrã
Dãnuþ Gabriel Sandu

D’ale gemenenilor…
Trãim într-o junglã în
care oamenii au devenit fiare
gata sã te sfâºie la orice
miºcare. De ce oare? De ce
omul nu mai este “om” ºi nu
se mai poate ridica deasupra
fiarei din el; de ce nu o poate
domina? Pentru cã trãieºte în
“jungla” – aº spune eu, o
jungla construitã în spatele
unor pretexte bine ticluite
care sã-þi ia ochii, sã te
ameþeascã, sã-þi adoarmã
raþiunea. Dar la ce îþi mai
trebuie raþiune când ai
instinct; raþiunea este o
mãsurã a educaþiei, iar
educaþia te face mai greu de
manevrat, de manipulat.
Ce mai reprezintã
astãzi educaþia? Cu siguranþã
nu se mai referã la responsabilitate, profesionalism sau
verticalitate. Sã fii responsabil
înseamnã sã-þi asumi sfatul
de veºnic perdant, fiindcã tot
ce este rãu în fiu are o vinã ºi
cineva trebuie sã ºi-o asume.
Despre profesionalism ce sã mai spunem; toþi

ºtiu totul dar nu fac nimic; toþi
îºi dau cu pãrerea, analizeazã, dar când vine rândul
faptelor au ceva mai important
de fãcut si … fug. Despre
verticalitate este cel mai greu
sã vorbeºti astãzi. Lumea
este într-o continuã evoluþie,
totul se transformã, se
perverteºte ºi a fi vertical
înseamnã a te împotrivi
valului care, dacã nu te
înghite, te îneacã.
ªi cu toate astea ce
putem face? Putem trece
nepãsãtori mai departe
luptând sã fim „pestele mare
care îl înghite pe cel mic” sau
putem cultiva valorile. Pentru
aceasta avem nevoie sã fim
sinceri cu noi înºine sã cãutãm
valorile din noi ºi din jurul
nostru, sã le recunoaºtem, sã
le respectãm. Avem nevoie de
curaj sã ne recunoaºtem
slãbiciunile ºi apoi sã ne
scoatem pãlãria în faþa celor
mai buni ºi sã-i urmãm.

Prof. Mãnescu Elena
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AªA D A!
Ne-am fãcut un obicei din a
prezenta în rândurile “Gazetei de
Voineºti” persoane, fapte ºi situaþii
care fac cinste localitãþii noastre. În
acest numãr o sã vã aduc în atenþie
o tânãrã speranþã a sportului
voineºtean. Este vorba despre
Dãnuþ Pechea, elev al ªcolii
Generale Voineºti . Acesta, deºi are
numai de 10 ani, este sportiv de performanþã la Clubul Sportiv Oþelul
Târgoviºte- Secþia Judo (U -11) .
Este multiplu medaliat cu
aur la concursuri naþionale ºi internaþional de Judo. A început sã practice acest frumos ºi totodatã dur

Vâlcea
2010 - Medalia de aur la Cupa 1
Iunie, Târgoviºte
- Medalia de aur la Festivalul
Internaþional de Judo, Bucureºti
2011 - Medalia de aur la Cupa 1
Iunie, Târgoviºte
- Medalia de aur la Campionatul
Naþional Euroregiunea 3, Piteºti
- Medalia de aur la Campionatul
Naþional, Techirghiol- 18 iunie 2011

sport la vârsta de 4 ani ºi jumãtate
ºi deja are un palmares de invidiat:
2009 - Medalia de aur la Râmnicu

Considerãm cã aceste
rezultate vorbesc de la sine ºi orice
comentariu este de prisos.
Putem sã spunem doar atât:
,,Felicitãri ºi mult succes în
continuare!”

Vicep
primar,
Pop
pa Claud
diu

Premianþii noºtri!
ªcoala cu clasele I-V
VIII Voineºti
Clasa a V-a
a:
Bucura Cosmina Elena – media 10 – premiul I
Predescu Eliza Nicoleta – media 10 – premiul I
Gãlie Robert Ionuþ – media 9,85 – premiul II
Ciocea Diana Gabriela – media 9,75 – premiul III
Clasa a VI-a
a:
Nicolae Andruþa Gabriela – media 10 – premiul I
Milescu Alexandra Maria – media 9,96 – premiul II
Bãrãgãu Georgiana Alexandra – media 9,90 – premiul III
Clasa a VII-a
a:
Zmãrãndescu Sabrina Andreea – media 9,97 – premiul I
Moraru Alin Georgian – media 9,82 – premiul II
Voiculescu Ion Daniel – media 9,55 – premiul III
Clasa a VIII-a
a:
Preda Amanda Teodora – media 10 – premiul de excelenþã
Stoica Ancuþa Diana – media 9,97 – premiul II
Popa Ana Elena – media 9,63 – premiul III
ªcoala cu clasele V-V
VIII Suduleni:
Clasa a V-a
a:
Pleºeru Andreea Loredana – media 9,71 – premiul I
Iamandache Florian – media 9,46 – premiul II
Dobre Iulian Dragoº – media 9,42 – premiul III
Clasa a VI-a
a:
Vasile Alexandru – media 10 – premiul de excelenþã
Savu Ancuþa Elena – media 9,96 – premiul I
Savu Andreea Simona – media 9,80 – premiul II
Ungureanu Andreea Iulia – media 9,50 – premiul III
Clasa a VII-a
a:
Matei Bianca – media 9,85 – premiul I
Dincã Simona – media 9,50 – premiul II

Mihai Denisa – media 9,44 – premiul III
Clasa a VIII-a
a:
Bratu Andrei – media 9,61 – premiul I
Pârvu david – media 9,33 – premiul II
Iordache Dragoº – media 9,25 – premiul III
ªcoala cu clasele V-V
VIII Gemenea Brãtuleºti
Clasa a V-a
a:
Secuiu Andrada Elena – media 9,92 – premiul I
Tiþa Vlãduþ Constantin – media 9,92 – premiul I
Mateescu Elena – media 9,78 – premiul II
Erculescu Ana – mediul 9,64 – premiul III
Tutealcã Diana Mihaela – media 9,64 – premiul III
Clasa a VI-a
a:
Benga Iulia Elena – media 9,86 – premiul I
Dojanã George Cristian – media 9,85 – premiul I
Carstea Ana Maria – media 9,76 – premiul II
Petculescu Oana Maria – media 9,73 – premiul III
Clasa a VII-a
a:
Coman Daniel Vlãduþ – media 9,97 – premiul I
Bucura vasile Rãzvan – media 9,79 – premiul II
Tutealcã Ionuþ Georgian – media 9,79 – premiul II
Vasile Maria Florentina – media 9,76 – premiul III
Clasa a VIII-a
a:
Andreescu Adina – media 10 – premiul I
Necula Eduard – media 10 – premiul I
Nedelcu Ionuþ – media 10 – premiul I
Stoica Andreea – media 10 – premiul I
Prodan george – media 9,91 – premiul II
Stoica Savu Elena – media 9,74 – premiul III
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Sesiunea parlamentarã februarie-iiunie 2011:
un pas înapoi în evoluþia democraticã a României
 Declaraþie p oliticã s usþinutã î n
plenul S enatului – m iercuri, 2 2 i unie
2011
Stimaþi colegi,
Declaraþia mea politicã de
astãzi nu se doreºte a fi o lecþie de
falsã moralã sau un gest de patetism
gratuit. E pur ºi simplu un apel sincer
la responsabilitate, la normalitate, din
partea unuia care-ºi doreºte ca
Parlamentul sã-ºi recapete valenþele
sale fireºti, ca parlamentarii sã-ºi
recapete obiectul muncii lor ºi ca
degradarea acutã ce a marcat legislativul ultimilor doi ani sã înceteze.
Mai e doar o sãptãmânã pânã
la finalul acestei sesiuni parlamentare
ºi un bilanþ rapid ne aratã cã putreziciunea persistã. Concluziile a ceea ce
s-a întâmplat în aceste cinci luni de
zile nu sunt foarte diferite faþã de cele
ale sesiunii precedente. ªi e foarte rãu
cã nu sunt diferite, pentru cã înseamnã o continuare, poate chiar
înrãutãþire a gravelor carenþe
constatate atunci. Sunt chestiuni care
nu fac cinste demnitãþii de parlamentar ºi pe care, dragi tovarãºi din
coaliþia puterii, e necesar sã le
recunoaºteþi ºi sã vi le asumaþi.
1. Parlamentul – ghiºeu. ªtiþi la ce
mã refer. ªi ºtiu cã unora dintre
dumneavoastrã li s-a „acrit” de atâta
moralã, dar asta þine de responsabilitatea sau iresponsabilitatea care vã
defineºte ca parlamentari. Peste 80%
din actele normative adoptate sunt
proiecte de lege de aprobare a
ordonanþelor Guvernului. Ceea ce
înseamnã cã în mai puþin de 20% din
cazuri Parlamentul ºi-a jucat rolul
firesc de iniþiere, dezbatere, amendare
ºi votare a unor legi. Vi se pare
normal? Vi se pare normal sã nu se
mai respecte un articol din Constituþie
care spune limpede cã Parlamentul
este unica autoritate legiuitoare? Vi se
pare normal ca ziarele sã titreze:
„Guvernul e adevãratul parlament”?
Nu simþiþi caracterul de inutilitate al
prezenþei dumneavoastrã în aceastã
clãdire, în aceastã salã?
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2. A buzul a ngajãrii r ãspunderii. ªi
aici ºtiþi la ce mã refer. Mânios cu ani
în urmã vis a vis de procedeul angajãrii rãspunderii, domnul Boc ºi-a
modificat rapid optica în momentul în
care a ajuns el însuºi premier. ªi nu
s-a oprit la 4 angajãri câte a avut
Guvernul Nãstase sau la 2 câte a avut
Guvernul Tãriceanu. Domnul Boc a
fãcut exerciþiul ãsta de 13 ori!!!
Practic, dintr-un procedeu excepþional,
angajarea rãspunderii a devenit o
rutinã.Vi se pare normal? Am avut în
aceastã sesiune angajarea rãspunderii
pe Codul Muncii, pe Legea plafonãrii
salariilor profesorilor, pe Legea
învãþãmântului etc. Vi se pare cã sunt
subiecte atât de nesemnificative încât
sã le expediem fãrã posibilitatea unei
dezbateri de substanþã? Revin cu
întrebarea: Nu simþiþi caracterul de
inutilitate al prezenþei dumneavoastrã
aici?
3. Actele normative adoptate au
continuat p rocesul d e a lterare a
structurii s tatului d e d rept. ªi avem
aici: alegerea primarilor dintr-un singur
tur – colacul gândit de PD-L ca sã se
salveze de la dispariþie, modificarea
legii referendumului – cu dedicaþie
specialã pentru domnul Bãsescu,
legea dialogului social – în fapt, a
monologului social, dat fiind cã
partenerii de drept ai Executivului

într-un asemenea demers au fost ignoraþi cu desãvârºire, blocajul Consiliului
Superior al Magistraturii etc.
4. A locarea r esurselor p e c riterii
exclusiv p olitice. Nimeni din cei care
mai au un minim de bun simþ nu poate
contesta astãzi cã fondurile guvernamentale au fost direcþionate exclusiv
pe criterii ce þin de apartenenþa
politicã. Au fost prezentate în urmã cu
douã-trei sãptãmâni analize statistice
cu ce s-a întâmplat pe OG 7.
Fenomenul se repetã, într-o formã ºi
mai deºãnþatã, pe Programul doamnei
Udrea privind Dezvoltarea
Infrastructurii. ªi vã ofer din nou cazul
judeþului de unde vin: În Dâmboviþa,
Partidul Social Democrat are primari
în 42 de localitãþi, din 89 câte sunt în
total. Au primit finanþare pe PNDI doar
4!!!! Toatã abureala doamnei Udrea ºi
ale soldãþeilor trimiºi sã bolboroseascã
la televizor cum cã prioritare la alocarea fondurilor sunt localitãþile care
au proiecte eligibile pe programele
europene anterioare sunt niºte minciuni ordinare. Acesta e termenul.
5. A titudinea i nacceptabilã a
Guvernului f aþã d e î ntrebãrile º i
interpelãrile p arlamentarilor.
În data de 6.12 2010 îi adresam
primului ministru Emil Boc o interpelare tocmai pe aceastã temã. ªi îi
spuneam cã practica parlamentarã a
consacrat drept cele mai uzitate
mijloace de control parlamentar
asupra Executivului – întrebãrile ºi
interpelãrile. ªi-i mai spuneam cã,
potrivit articolului 112 (1) din
Constituþia României, „Guvernul ºi
fiecare dintre membrii sãi au obligaþia
sã rãspundã la întrebãrile sau la interpelãrile formulate de deputaþi sau de
senatori în condiþiile prevãzute de cele
douã Camere ale Parlamentului”. În
sfârºit, îi ofeream domnului Boc spre
analizã 6 exemple personale când
rãspunsurile din partea Guvernului au
sosit cu întârzieri inacceptabile (luni
de zile) peste termenul prevãzut de
regulamentul Senatului.
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Sfaturi p entru m opediºti

De curând s-a deschis magazinul de piese auto S.C.
DIAMIR COM 2007 S.R.L., în
satul Voineºti, în incinta clãdirii
ConsumCoop (la parterul fostei
Discoteci).
Oferta magazinului este variatã.
La noi puteþi gãsi piese de

schimb, consumabile, uleiuri
autohtone ºi strãine, curele,
rulmenþi, simeringuri, anvelope,
camere pentru Dacia, Tractoare
UTB 445, Logan, cât ºi pentru
o gamã diversificatã de autoturisme ºi autoutilitare strãine. La
comandã, puteþi avea piese de
import la preþuri accesibile în
maxim 24 de ore.
Nu ezitaþi sã treceþi pragul
magazinului nostru unde veþi fi
întâmpinaþi cu seriozitate ºi
respect.
Vã aºteptãm ºi vã mulþumim!

Mopedul este un vehicul cu douã,
trei sau patru roþi a cãrui vitezã maximã
prin construcþie nu depãºeste 45 km/h ºi
care este echipat cu un motor cu ardere
interna, cu aprindere prin scanteie, cu o
capacitate cilindrica ce nu depaseste 50
cm cubi sau cu un alt motor cu ardere
interna ori, dupa caz, electric, a carui
putere nominala este de cel mult 4 kW.
Detinãtorii acestor vehicule au
obligatia de a le înregistra la Consiliul Local
unde va fi tinuta evidenta lor. Persoanele
care nu posedã permis de conducere pot
conduce mopede pe drumurile publice
numai daca fac dovada ca au absolvit un
curs de legislatie rutiera in cadrul unei unitati autorizate de pregatire a conducatorilor
de autovehicule.
Se interzice conducatorilor de
mopede:
- sa circule sub influenta alcoolului, a
produselor ori substantelor stupefiante sau
a medicamentelor cu efecte similare
acestora;
- sa transporte o alta persoana;
- sa circule pe timp de noapte sau cand
vizibilitatea este redusa;
- sa circule atunci cand partea carosabila
este acoperita cu polei, gheata sau
zapada;
- sa circule cu defectiuni tehnice la
sistemele de franare sau cu un vehicul
care nu este prevazut cu un avertizor
sonor;
- sa circule fara a purta imbracaminte cu
elemente reflectorizante, de la lasarea serii

pana in zorii zilei sau atunci cand vizibilitatea este redusa.
Pe timpul circulatiei pe drumurile
publice conducatorii de mopede sunt
obligati sa aiba asupra lor actul de identitate ,certificatul de absolvire a cursurilor de
legislatie rutiera ,certificatul de inregistrare
a vehiculului si asigurare obligatorie.
Tot din punct de vedere preventiv
as vrea sa va aduc la cunostinta faptul ca
de curand s-a dat dat in folosinta drumul
DJ 712A Manga –DN 72A iar datorita
faptului ca a fost asfaltat se poate circula
cu viteza ridicata. Datorita topografiei
acestui drum precum si pe fondul
nerespectarii regulilor de circulatie pe acest
sector pot avea loc evenimente rutiere pe
care nu le dorim.
In final va doresc sa aveti drum
bun si sa circulati cu prudenta.

Seful Politiei Comunale Voinesti
Insp. Uþã Nicolae Gabriel

Sesiunea parlamentarã februarie-iiunie 2011:
un pas înapoi în evoluþia democraticã a României
Continuare din pagina 4

Stimaþi colegi,

Ce s-a întâmplat? S-a-ntâmplat cã
însãºi acea interpelare nu a primit
rãspuns din partea domnului Boc pânã
astãzi! Vã repet, ea a fost înregistratã
în data de 6.12.2010, adicã acum mai
bine de jumãtate de an!!!! Asta ca sã
nu mai vorbim de rãspunsurile, multe
dintre ele superficiale, lipsite de consistenþã, jenante, trãdând o lipsã acutã
de pregãtire din partea celor care le
redacteazã.

Eu pot sã continui, dar mã opresc aici.
Repet ce-am spus la început:
prezentarea mea nu e o lecþie de
moralã. Sunt doar concluziile acestei
sesiuni parlamentare, care au
menirea, dacã vreþi, sã nascã niºte
întrebãri obligatorii. Vrem sã punem
capãt acestui fenomen nefiresc în
care Parlamentul nu mai controleazã
Guvernul ci este el anexa Guvernului?
Vrem sã redãm acestei instituþii pres-

tigiul pe care-l meritã? Vrem sã fim
parlamentari cu adevãrat? Eu vreau
toate astea, pentru cã eu n-am venit
aici ca sã fiu ghiºeul lui Emil Boc. ªi-o
sã mã lupt atât cât voi putea, cu
mijloacele democratice pe care le am
la îndemânã, ca parlamentarii, ca
Parlamentul sã reintre în drepturile
sale constituþionale, anulate abuziv de
o putere anti-democraticã.

Senator PSD
Lector univ. dr. Adrian Þuþuianu
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Despre sãrbãtoarea hramului Bisericii
Am gãsit de cuviinþã sã tratez
în materialul de faþã un subiect de
actualitate creºtinã cu implicaþii
profunde în viaþa credincioºilor
Bisericii noastre strãmoºeºti.
Cuvântul “hram” este de
origine slavonã ºi înseamnã sãrbãtorirea bisericii creºtine.
In spiritualitatea ortodoxã
existã sãrbãtori închinate Sfintei Treimi
numite ºi praznice împãrãteºti (ex.
Sfintele Paºti, Crãciunul, Rusaliile
etc.), sãrbãtori închinate Maicii
Domnului, Nãscãtoarei de Dumnezeu
ºi pururi fecioara Maria, sãrbãtori
închinate Sfinþilor, îngerilor ºi Sfintei
Cruci. Le cinstim prin repaus din
muncã, rugãciune ºi meditaþie
duhovniceascã.
În urma Pogorârii Sfântului
Duh peste apostoli sub forma de
„limbi ca de foc” ei au primit puterea
de a propãvãdui în timp ºi spaþiu
Cuvântul Domnului la toate neamurile
pãmântului. În urma predicii Sfântului
apostol Petru, acesta le cere categoria
celor ce-l ascultaserã: „Pocãiþi-vã ºi
fiecare dintre voi sã se boteze în
numele lui Isus Hristos, spre iertarea
pãcatelor voastre; ºi veþi primi darul
Sfântului Duh (Fapte 2,38). Predica
lui a avut efectul dorit, pentru cã în
aceeaºi zi s-au botezat “ca la trei mii
de suflete” (Fapte 2,41). Astfel s-a
întemeiat în chip vãzut noua Bisericã
a lui Isus Hristos, a luat fiinþã prima
comunitate creºtinã, iar sfântul Luca
prezintã ºi aspecte din viaþa primilor
creºtini ce stãruiau în învãþãtura apostolilor, în frângerea pâinii ºi în rugãciune, iar mulþi îºi vindeau averile ca sã
poatã fi ajutaþi cei în nevoi. Era deci o
viaþã de rugãciune, de practicarea
milosteniei ca mare virtute creºtinã, de
împãrtãºire cu Trupul ºi Sângele
Domnului. Sfânta Scriptura ne învaþã
cã Mântuitorul Hristos este Capul
Bisericii, iar Biserica este trupul tainic
al Lui. Noi, credincioºii suntem mãdulare ale Trupului lui Hristos, adicã ale
Bisericii (Rom 12,5)
Biserica este aºezãmântul
Sfânt care continuã lucrarea
Mântuitorului pe pãmânt, cãci El i-a
dat întreita putere de a învãþa ade-
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vãrul dumnezeiesc (Matei 28,19), de a
sãvârºi Sfintele Taine ºi slujbe bisericeºti (Ioan 20,23) ºi de a conduce
pe credincioºi pe calea adevãratei
trãiri duhovniceºti (Ioan 20,21)cãrarea împãrãþiei veºnice.
Sfântul Ciprian al Cartaginei
spunea cã nimeni nu poate sã aibã pe
Dumnezeu ca tatã, daca nu are
Biserica drept mamã, în consecinþã
fãrã Bisericã nu existã mântuire.
Dupã întemeierea ei a urmat
timp de peste trei secole o cruntã
persecuþie împotriva susþinãtorilor ei,
responsabili fiind o serie de împãraþi
romani pãgâni care vedeau în noua
religie creºtinã, în principiile ei un
adevãrat pericol pentru însãºi
existenþa imperiului roman, care
domina din punct de vedere politic ºi
militar lumea de atunci.
Cei care au primit cei dintâi
moarte martirica au fost apostolii ºi
ucenicii Domnului în cele mai
groaznice chinuri.
Dupã ei foarte mulþi ucenici
ai lor, adevãraþi creºtini plini de
credinþã, bãrbãþie ºi curaj au urmat
exemplul învãþãturilor lor. Astfel au
ajuns pe culmile desãvârºirii creºtine
devenind sfinþi.
În cadrul slujbelor noastre
religioase elogiem prin imnuri ºi
cântãri duhovnoceºti pe acei oameni
bine plãcuþi lui Dumnezeu - martiri sau
mucenici, mãrturisitori, ierarhi, cuvioºicare pentru frumuseþea moralã a vieþii
lor au devenit prietenii lui Dumnezeu,
fapt pentru care Biserica a trecut în
rândurile Sfinþilor. Bucurându-se de
acestã venerare sau cinstire din
partea credincioºilor, Biserica a
instituit zile de sãrbãtoare în amintirea
lor, în acest fel s-au ridicat ºi sfinþit
lãcaºuri de cult. Aºa înþelegem noi
hramul sau sãrbãtoarea patronului ºi
ocrotitorului spiritual al bisericii.
În ceea ce priveºte parohia
noastrã, sãrbãtoarea hramului poartã
denumirea „Duminica Tuturor Sfinþilor”
sau „Duminica Marea”. Cu acestã
binecuvântatã ocazie, spre bucuria
noastrã duhovniceascã vine la bisericã
un numãr însemnat de enoriaºi ºi
participã cu dragoste creºtinã, cu

trãire specialã la slujba Sfintei
Liturghii. Comemoram apoi printr-o
slujbã de parastas pe ctitorii bisericii,
într-un numãr impresionant de preoþi,
arãtându-ne astfel recunoºtinþa
noastrã pentru ei, pentru hotãrârea lor
Sfântã de a pune piatra de temelie
locaºului de cult unde suntem noi,
rugându-ne din inimã pentru iertarea
pãcatelor ºi mântuirea lor. Dupã care
într-o atmosferã duhovniceascã
deosebitã, îmbrãcând haine de sãrbãtoare ºi conºtienþii fiind de solemnitatea ºi profunzimea spiritualã a
momentului participam cu toþii la o
agapã sau masã frãþeascã sub
semnul credinþei noastre ºi a solidaritãþii creºtine.
Anul acesta, la data de 19
iunie 2011, la chemarea noastrã au
participat preoþii din satele ºi
comunele învecinate: Vãleni, Lãicãi.
Malu cu Flori, Gemenea ºi Voineºti.
Recomandãm cu cãldurã
duhovniceascã evenimentul acesta
care este crucial pentru viaþa Bisericii
noastre ºi de aceea trebuie tratat ºi în
viitor cu mare responsabilitate ºi
atenþie pentru cã astfel ne împlinim ºi
ne rugãm în cadrul conºtiinþei noastre
de enoriaºi.
De asemenea recomandãm
ca bunii noºtri credincioºi sã punã
nume de botez fiilor ºi fiicelor lor care
se regãsesc în calendarul Sfinþeniei
creºtine astfel sã ne însuºim duhul
nostru în biserica strãbunã ºi sã luãm
modelul ºi pilda de viaþã a celor care
au câºtigat prin viaþa lor curatã ºi
sfântã cununa cea neveºtejitã a mãririi
ºi a slavei Domnului.
Cunoaºtem deja ºi mulþumim
Domnului pentru asta, cã avem în
continuare sprijinul necondiþionat al
primãriei, în frunte cu domnul primar
Sandu Gabriel.
În numele comunitãþii creºtine
din Gemenea Brãtuleºti îi mulþumim
din suflet pentru toate faptele bune pe
care le sãvârºeºte pentru noi ºi îl
asigurãm de toatã preþuirea, respectul
ºi consideraþia noastrã.

Continuare în pagina 7
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Vine ploaia, bine-m
mi pare sau... nu
În decursul timpului, am
încercat sã vã convingem, evitând
constrângerile, cã este absolut
necesar ca ºanþurile ce colecteazã
apele pluviale precum ºi rigolele
trebuie sã fie decolmatate, curate
,astfel încât “ploaia” sã nu mai
devinã un motiv al neînþelegerilor
între vecini.
Zeci de ani, pãrinþii ºi
bunicii noºtri s-au putut înþelege, au
fãcut “prestaþie”, au fost de acord ca
fiecare sã permitã apelor de ploaie
sã le traverseze proprietãþile. Astãzi,
simþul proprietãþii s-a “ascuþit” atât
de mult, manifestându-se mai ales
prin desfiinþarea oricãrui ºanþ “de
pe locul meu”, prin canalizarea apei
de ploaie cãtre vecini, fãrã ca
cineva sã se întrebe ce finalitate au
aceste acþiuni.
Cei afectaþi fac plângeri la
Primãrie, spunând ”nu se poate
discuta cu vecinul, nu accepãa
nimic, nicio soluþie”. Aceºti vecini,
ce nu sunt de acord ca apele pluviale sã le traverseze proprietãþile,
au suficient teren pentru a permite
acest lucru, nu pierd nimic, dar NU
VOR. Oare ce înseamnã sã fii
proprietar? Mai mult decât atât,
acest ”spirit de proprietate” este
transmis ºi copiilor, cãrora ar trebui
sã li se spunã, de fapt, cã orice om
are drepturi ºi îndatorii. Nu se poate
sã avem doar drepturi, sã cerem, sã
primim fãrã a avea nicio obligaþie.
De activitãþi voluntare nici vorbã!
“De ce sã fac eu? Degeaba? Cinemi plãteºte?” Sunt universitãþi
prestigioase unde “activitãþile de
voluntariat” primesc un punctaj
preþios la analiza CV-urilor
candidaþilor. Oare, de ce? Dacã

acest lucru nu era testat ºi considerat ca fiind pozitiv cu siguranþã nu
ar mai fi fost luat în calcul. N-am
putea aplica ºi noi ceea ce s-a
experimentat deja fãrã a mai pierde
timp preþios, încercând sã ne
apropiem de o civilizaþie pe care o
admirãm, o dorim, dar pentru care
facem prea puþin ?
În Voineºti, un teren de
aproximativ trei prãjini a fost împãrþit
în urma unei succesiuni la trei
familii: Buºatovici Aron, Buºatovici
Mirel ºi Buºatovici Elena. Fiecare
are curtea lui unde se aflã casa,
anexele gospodãreºti, au animale,
zarzavaturi, flori, accesul fiind
separat pentru fiecare familie.
Aceºti oameni au putut
sã-ºi canalizeze apele pluviale, sã
le colecteze pe cele menajere, au
putut sã-ºi amplaseze anexele, sã
aibã animale fãrã a intra în conflict
unii cu alþii. Aici fumul nu provoacã
inconveniente, este dus de vânt ºi
atât zãpada nu este datã de la unu
la altul, copiii se joacã fãrã teama
cã le va fi confiscatã mingea, pomii
sunt pe rãzor ºi nu deranjeazã pe
nimeni, câinii latrã în voie nefiind
prea aproape de o fereastrã, gãinile
unuia nu stricã zarzavaturile altuia.
Oare cum reuºesc?
Haideþi sã încercãm sã ne
ajutãm unii pe alþii, sã nu aºteptãm
doar sã primim “ceva de undeva”,
sã fim mai concilianþi ºi mai
înþelegãtori.

Consilier urbanism
Camelia Gavrilã

CÃSÃTORII
1. Micu Oniciu Avram ºi Pescãrescu Ionela Arabela
2. Pârvu Codruþ Cornel ºi Ciorîia Natalia

Le urãm casã de piatrã!

Despre
sãrbãtoarea
hramului
Bisericii
Continuare din pagina 6
Dar, cum faptele malefice ale
timpului nostru nu stau degeaba, atunci
când se încearcã sã se construiascã ºi
sã se consolideze ceva temeinic potrivit
principiilor Evangheliei Domnului, specific neamului nostru românesc coborât
din istorie bimilenarã bine educat ºi civilizat, au apãrut niºte zvonuri total neadevãrate cu aºa-zisa implicare a dânsului
într-o problemã care þine de slujitorii
Sfântului Altar. Este o dezinformare
totalã ºi pãcat de cei care se ocupã cu
astfel de lucruri nedemne.
Vreau sã subliniez ºi sã specific clar cu
toatã responsabilitatea cã între noi
existã o relaþie cordialã, de colaborare
frãþeascã, amândoi fiind conºtienþi de
misiunea nobilã cu care am fost încredinþaþi de a fi permanent ºi a rãmâne în
slujba cetãþenilor, a semenilor noºtri ºi
de a le reprezenta cu cinste ºi onoare
interesele materiale ºi spirituale.
Avem datoria sã urmîm pilda sfinþilor, de
credinþã în Dumnezeu, de dragoste faþã
de El ºi de semenii noºtri, de viaþã
moral-spiritualã autentic creºtinã, de
dãruire pentru neamul ºi þara noastrã.
Amin!

Preot paroh
Constantin Vrãbiescu
Parohia Gemenea Brãtuleºti

DECESE
1. Zmãrãndescu Gheorghe
2. Drãguº Gheorghe
3. Oncescu Petre

Dumnezeu s ã-ii o d ihneascã!
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Din n ou d espre v andalism…
Dacã toate lucrurile bune s-ar întâmpla la noi în
comunã cu aceeaºi periodicitate, precizie ºi perseverenþã cum se întâmplã actele de vandalism, am putea
vorbi despre un mare pas spre evoluþie. Din pãcate, se
întâmplã tocmai invers.
Nici nu au trecut câteva luni de când vã prezentam ultimele isprãvi fãcute de vandali pe raza comunei
cã, iatã, aceºtia au comis-o din nou.
Parcã este un blestem care ne urmãreºte pas
cu pas ºi orice lucru finalizat este peste noapte profanat
cu o duºmãnie de neînþeles. De câteva luni, dupã cum
aþi observat, se lucreazã la modernizarea centrului civic
al comunei noastre. Când totul a început sã prindã
contur, am realizat cã sunt unii cetãþeni care probabil nu
doresc acest lucru. De ce spun aºa? Fiindcã betonul
proaspãt turnat îl gãsim a doua zi brãzdat de roþi de
biciclete ºi mai mari ºi mai mici, dalele recuperate din
fostul ºanþ spre a putea fi refolosite dispar ca prin
minune, trotuarul este umplut de fel ºi fel de mizerii…
Au fost construite între ºanþ ºi trotuar ronduri în
care s-a adãugat pãmânt, s-au plantat puieþi de tuia ºi
s-a semãnat gazon… În fiecare dimineaþã trebuie
refãcut stratul de la suprafaþã fiindcã traficul pietonal se
mutã prin pãmântul proaspãt mãrunþit ºi nivelat. Dacã
am fi înþeles poate prezenþa urmelor de copii, pe cele
ale oamenilor maturi nu avem cum sã le înþelegem
vreodatã.
Se continuã, de asemenea, distrugerea coºurilor
de gunoi (acelea care au mai rãmas!), se aruncã în

continuare gunoaiele pe jos, iar staþiile de autobuz sunt
schingiuite în fel ºi chip.
De exemplu, cabinei staþiei de autobuz din
centrul satului Voineºti i s-au rupt pereþii, mesajul
“Pãstraþi curãþenia comunei” s-a transformat în “Pãstraþi
urâþenia comunei”, iar panoul pe care este inscripþionatã
denumirea staþiei a fost tãiat ºi acum fluturã în bãtaia
vântului.
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Rãmân la pãrerea cã aceste fapte sunt observate iar fãptaºii sunt recunoscuþi, dar toatã lumea
preferã sã tacã ºi sã meargã mai departe, în loc sã se
implice ºi sã ia atitudine.
Oameni buni, fiecare obiectiv se realizeazã cu
bani publici, adicã ai noºtri, ai tuturor locuitorilor

comunei.
Poate pe unii deja îi plictisesc apelurile noastre
privind încetarea acestor acte de vandalism care nu fac
cinste nici unei comunitãþi, dar vom continua pânã
atunci când totul va intra în normalitate.
Nu mare mi-a fost mirarea când am aflat cã sunt
chiar persoane care iau în bãtaie de joc, în locuri
publice, mesajele noastre, rãstãlmãcindu-le ºi dându-le
cu totul alte înþelesuri.
Am spus acum doi ani, când a fost vandalizat
terenul de fotbal din Izvoarele, cã dintr-o bijuterie a
ajuns o dãrãpãnãturã, cu gardurile descompletate, cu
plasele ºi porþile terenului de joc rupte ºi o minte
“luminatã” le-a tradus consãtenilor cã toþi locuitorii
satului sunt consideraþi vandali. Total greºit. Articolele
scrise în acest ziar au continut ºi conþin mesaje simple
ºi directe pe înþelesul tuturor, nu interpretabile. Dar,
unora le dã mintea pe afarã ºi simt nevoia sã se facã
remarcaþi…
În încheiere, nu o sã mai fac apel la cei certaþi
cu totul ºi cu toate, ci la oamenii de bunã credinþã:
atunci când vedeþi fapte ce nu fac cinste comunei
noastre nu ezitaþi sã vã adresaþi instituþiilor abilitate,
Primãrie ºi Poliþie în vederea sancþionãrii acestora
conform legii. Haideþi, sã pãstrãm tot ceea ce se
construieºte cu trudã ºi cheltuialã ºi sã nu ne mai batem
joc de banii noºtri, ai tuturor.
În speranþa unei bune înþelegeri ºi colaborãri vã
muþumesc ºi vã doresc numai bine!

Cu deosebitã stimã,
Vicep
primar Pop
pa Claud
diu

