Voiniceni • Însemnări monografice

Prefață
Localitatea Voiniceni, sat având 1106 locuitori în 2012, aparține comunei
Ceuașu de Câmpie, județul Mureș, Transilvania, România, sud-estul Europei. Este
străbătută de paralela de 46° 36' 49" latitudine nordică și se află la 24° 31' 29 "
longitudine estică. În urma noilor cercetări întreprinse, am descopetit un nou
document care menționează Voinicenii sub topicul Zabad, la 2 mai 1451, din timpul
guvernatorului Ungariei Iancu de Hunedoara.
Astfel, în lumina acestui document, Săbadul-Voiniceni în acest an, 2017, va
împlini 566 de ani de atestare documentară, mândrindu-se cu un trecut glorios. În
amintirile locuitorilor, confirmate de documentele istorice depistate, trăiește faptul
că populația localității, pe lângă munca de zi cu zi pe ogor pentru existență, a
participat alături de întregul popor român la mișcările național-sociale pentru un trai
mai bun, pentru drepturi și libertăți, pentru unitate națională.
Tradițiile istoriografiei noastre, precum și orientarea actuală a cercetării
istoriografice privind istoria locală, scot în evidență importanța studierii fiecărei
așezări omenești. Pornind de la acest fapt, am socotit o importantă îndatorire
cetățenească evidențierea într-o monografie istorică a trecutului localității începând cu
anul 1451, anul primei sale atestări documentare, până în anul 1918, anul desăvârșirii
unității statului național unitar român, România Mare, și la reforma agrară din 30 iulie
1921. Mai recent, pe baza declarațiilor culese, am realizat un capitol pentru perioada
interbelică și cea dintre anii 1940–1945, vremea celui de Al II-lea Război Mondial.
Prezint și câteva din obiceiurile și tradițiile folclorice moștenite de generații, ca și
Biserica și Școala, care au fost factori de menținere și dezvoltare a conștiinței de
neam, au contribuit la răspândirea renumelui satului Voiniceni.
Aici mi-am desfășurat activitatea în calitate de profesoară de istorie-geografie,
anii școlari 1990–2010. Satul nu beneficia de o astfel de încercare monografică.
M-am apropiat cu căldură, cu dorința de a cunoaște această așezare și pe oamenii ei,
din cele mai vechi timpuri până în epoca contemporană. Cunoscând trecutul istoric
al satului, l-am făcut cunoscut elevilor, locuitorilor, cu ocazia orelor de istorie, a
concursurilor de istorie și a diverselor comemorări de la Monumentul Eroilor și la
Căminul cultural. Urmează ca tânăra generație să ducă mai departe tradiția
sărbătoririi trecutului, să-i facă mândri de acest trecut, să-i facă iubitori ai ținutului
natal pe trăitorii acestui plai mioritic. Lucrarea poate fi aprofundată cu precădere
pentru epoca contemporană-perioada comunistă și a democrației originale, ceea ce
sper că va face unul dintre elevii sau consătenii mei.
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