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GAZETA ... pe scurt...

5.

Spectacolul Concurs 
FLOARE DIN CÂMPIE 
deschide sezonul estival 

la ªtradul Termal din Curtici
Spectacolul Concurs FLOARE DIN CÂMPIE doreºte sã

contribuie la descoperirea ºi promovarea interpreþilor de
cântece ºi dansuri populare din România ºi sã stimuleze
interesul publicului pentru creaþiile folclorice autentice.

Concursul se adreseazã copiilor
cu vârsta între 6 ºi 14 ani.

Înscrierea este gratuitã!
- pag 8 

- pag 3 

Fotbal judeþean
Liga IV - Etapa 23. 
CS Pãuliºana Pãuliº
CS Frontiera 2004 Curtici 

Urmãtorul meci
Liga IV - Etapa 24
CS FRONTIERA 2004  CURTICI -  ACS ªOIMII ªIMAND

sâmbãtã 29 aprilie 2017, ora 12,00
Stadionul Frontiera- Hai FrHai Fronti!onti!

0
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Un reportaj - serial de excepþie;
‘Preoþii Curticiului’

Evenimentul sãptãmâniiEvenimentul sãptãmânii

Un viitor trainic se poate construi
numai pe temelia trecutului.
Ignorându-i pe cei de dinainte, nu
reuºim sã ne cunoaºtem în profunzime
pe noi înºine.

Pornind de la aceste premise,  vã
propun ca în urmãtoarele numere ale
,,Gazetei de Curtici” sã facem o
incursiune în trecutul parohiei
noastre ortodoxe, comemorându-i pe
aceia care de-al lungul veacurilor ne-
au condus destinele spirituale.

ACÞIUNE DE COLECTARE
Trimite deºeurile electrice ºi electrocasnice la

RECICLARE
Câºtigi tichete cadou!

Curtici - Sâmbãtã 29 aprilie - între orele: 10,00 ºi 16,00
Platou Primãrie ºi Platou Parcul Copiilor

- pag 2

Clasamentul la zi:
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ACÞIUNE DE COLECTARE

Trimite deºeurile electrice ºi electrocasnice la RECICLARE
Câºtigi tichete cadou!

Curtici - Sâmbãtã 29 aprilie - între orele: 10,00 ºi 16,00
Platou Primãrie ºi Platou Parcul Copiilor

Sãrbãtoarea zilei de 1Mai iºi are fundamentul în
dorinþa muncitorilor de a se reduce ziua de lucru la 8
ore. În anul 1872, circa 100 de mii de lucrãtori din
New York, au demonstrat, încercând sã obþinã acest
lucru.

Data de 1 mai apare în anul 1886. George
Edmonston, fondatorul Uniunii Dulgherilor ºi
Tâmplarilor din USA a cerut introducerea unei
rezoluþii care cerea ca: „8 ore sã constituie ziua legalã
de muncã de la, ºi dupã 1 mai 1886”, sugerându-se
organizaþiilor muncitoreºti respectarea acesteia.

Tot la aceastã datã, 1 mai 1886, sute de mii de
manifestanþi au protestat pe tot teritoriul Statelor
Unite. Cea mai mare demonstraþie a avut loc la
Chicago, unde au mãrºãluit 90.000 de demonstranþi.
În urma protestului 35 de mii de muncitori ºi-au
câºtigat dreptul la ziua de muncã de 8 ore, fãrã
reducerea salariului. La 1 mai 1890, au avut loc
demonstraþii în SUA, în majoritatea þãrilor europene,
în Chile, Peru ºi Cuba. Dupã aceasta, 1 mai a devenit
un eveniment anual. 1 Mai a devenit, în aproape toatã
lumea, Ziua Internaþionalã a Muncii. Existã ºi

excepþii, de exemplu Australia, Elveþia ºi Statele
Unite, unde 1 Mai nu este o sãrbãtoare oficialã. În
majoritatea þãrilor vest europene, ziua de 1 Mai este
zi liberã. În þãrile comuniste, ziua de 1 Mai a fost
transformatã într-o sãrbãtoare naþionalã, însoþitã de
defilãri propagandistice. Regimurile comuniste
încercau sã tragã pe „turta lor” o veche tradiþie a
miºcãrii muncitoreºti internaþionale.

ªi naziºtii au avut tentative de uzurpare a acestor
tradiþii. Ziua de 1 Mai, a fost transformatã într-o
sãrbãtoare a comunitãþii naþionale germane,
promiþându-se construirea unui socialism naþional, în

centrul cãruia nu se mai
aflau muncitorii, ci
arianul considerat un
prototip al celor ce
muncesc. Un discurs
rostit de Hitler la 1 mai
1933 este edificator în
acest sens: Certurile ºi
n e î n þ e l e g e r i l e
simbolizate de lupta de
clasã se transformã acum
într-un simbol al unitãþii
ºi înãlþãrii naþiunii.
Serbãrile câmpeneºti,
chioºcurile cu bere ºi
spectacolele rãmãseserã
ca de obicei, dar sindicatele fuseserã interzise.
Organizaþiile muncitoreºti au fost înlocuite cu
directive de la partidul hitlerist.

În România aceastã zi a fost sãrbãtoritã pentru
prima datã de cãtre miºcarea socialistã în 1890 (peste
trei ani Ioan Nãdejde ºi Constantin Mille înfiinþau
Partidul Social Democrat al Muncitorilor din
România). În perioada regimului comunist, de 1 mai
autoritãþile organizau manifestaþii uriaºe pe marile
bulevarde.

1mai, istoric
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Gazeta de Curtici vã prezintã un reportaj de excepþie:
‘Preoþii Curticiului’

Un viitor trainic se poate construi numai pe temelia
trecutului.  Ignorându-i pe cei de dinainte, nu reuºim sã
ne cunoaºtem în profunzime pe noi înºine.

Pornind de la aceste premise,  vã propun ca în
urmãtoarele numere ale ,,Gazetei de Curtici” sã facem
o incursiune în trecutul parohiei noastre ortodoxe,
comemorându-i pe aceia care de-al lungul veacurilor
ne-au condus destinele spirituale.

Preotul Teodor Pinter
(1865 - 1897)

Preotul Teodor Pinter s-a nãscut în anul 1865, în
Chiºineu. Pãrinþii sãi Eva ºi  Ioan Pinter, originari din
localitatea Poeni, judeþul Bihor i-au oferit o aleasã educaþie.
Încã de mic copil s-a fãcut remarcat tuturor celor din jur
datoritã glasului dulce ºi plãcut cu care Dumnezeu l-a
înzestrat. 

Tatãl sãu, fiind învãþãtor în Beiuº, întreaga familie se
mutã acolo, ºi tânãrul Teodor urmeazã cursurile renumitului
Gimnaziu din Beiuº unde se remarcã printr-o deosebitã
sârguinþã. Urmându-ºi vocaþia de a sluji Mântuitorului
nostru Iisus Hristos, s-a înscris  la Institutul Pedagogic –
Teologic din Arad, unde conform unor mãrturii a fost ,,nu
numai cel mai sârguincios student, ci totodatã cel mai
preþuit elev al  profesorilor sãi ºi cel mai iubit amic al
colegilor sãi” (Tribuna Poporului, nr. 227 / 1897).
Finalizând cursurile teologice de la Arad în 1886, se înscrie
la Academia de Drept din Oradea unde urmeazã cursurile
juridice. 

La 28 august 1888 se logodeºte cu domniºoara Iulia
Bocºan, fiica preotului Moise Bocºan din Curtici, cununia
având loc în data de joi, 29 iunie 1889, de sãrbãtoarea
Sfinþilor Apostoli Petru ºi Pavel. (Familia, nr. 34 / 1888).

În urma vacantãrii ambelor parohii din Curtici, prin
moartea preotului Moise Mladin ºi prin numirea ca
protopop al Aradului a preotului Moise Bocºan, Episcopia
Aradului anunþã concurs pentru ocuparea acestora. Potrivit
rânduielilor vremii, stabilite prin legiuirile Sfântului
Mitropolit Andrei ªaguna al Ardealului, comunitatea îºi
alegea preoþii. Astfel la 17 noiembrie 1889, duminica, se
prezintã în faþa credincioºilor pr. Grigorie Mladin din
ªiclãu, originar din Curtici, ºi tânãrul Teodor Pinter. Cei doi
candidaþi sunt pe placul curticenilor prezenþi în numãr
impresionant la bisericã, care ,,într-o ordine exemplarã îºi
aleg preoþii”( Biserica ºi ªcoala, nr. 46 / 1889).

Cu multã smerenie, preotul Teodor Pinter ºi-a început
slujirea preoþeascã în Curtici, pãstorind parohia primitã de
la socrul sãu, protopopul Moise Bocºan, ºtiind a ,,câºtiga
prin calitãþile sale nobile în scurt timp inima poporenilor
sãi, care îl iubeau ºi îl stimau nemãrginit. Era un adevãrat
pãrinte, sincer ºi blând, povãþuitor al turmei sale celei
cuvântãtoare”. Conºtient de misiunea înaltã la care a fost
chemat, tânãrul preot s-a aplecat permanent spre nevoile
credincioºilor încredinþaþi lui spre pãstorire. 

În toate activitãþile pastorale pe care le-a desfãºurat, a

colaborat într-un mod exemplar cu colegul sãu preotul
Grigorie Mladin, aceastã armonie fiind caracterizatã în
presa vremii ca ,,pilduitoare ºi înãlþãtoare de suflet”. A fost
un bun român, lucrând prin toate mijloacele la deºteptarea
conºtiinþei naþionale în popor. Astfel, în 26 decembrie 1890,
Corul plugarilor români din Curtici, dirijaþi de plugarul
Iosif Mihu, susþine un concert de muzica patrioticã, în
deschiderea cãruia preotul Pinter þine o frumoasã cuvântare.
Totodatã, contribuie cu donaþii pentru susþinerea diverselor
instituþii de culturã româneascã, amintind darul de 2 florini
pe care îl face în aprilie 1893, pentru Biblioteca Institutului
Pedagogic – Teologic din Arad. Pentru toate acestea
poporul, adânc recunoscãtor, îl încuraja cu încredere ºi
iubire, ,,ºi oricare curticean cu falã ºi mândrie rostea
numele lui”(Tribuna Poporului, nr. 227 / 1897). 

Împreunã cu soþia sa Iulia, a avut doi copii, dar din
pãcate nu deþinem date decât despre cel de-al doilea copil al
sãu, o fetiþã nãscutã în 16 august 1896, primind la botezul
din 25 august acelaºi an, numele de Lucia Livia, naºi
fiindu-i Dr. Ioan Suciu ºi soþia Hortenzia, nãscutã Pagubã,
botezul fiind sãvârºit sub conducerea protosighelului
Augustin Hamsea (Protocolulul botezaþilor din Curtici pe
anii 1895 – 1904).
La numai un an dupã ce i se naºte cel de-al doilea copil, în
al optulea an de preoþie, la vârsta de 32 de ani, în ziua de joi
2 decembrie, la orele 3 dimineaþa, dupã o crâncenã suferinþã
pe care încearcã sã o vindece la Gleichemberg în Austria,
adoarme în braþele pãrinþilor sãi la Beiuº, ,,lãsând dupã sine
o soþie nemângâiatã ºi doi orfani mici” (Tribuna Poporului,
nr. 227 / 1897).

Înmormântarea a avut loc sâmbãtã 4 decembrie, în Beiuº,
la orele 16.00 fiind prezenþi un numãr mare de prieteni ºi
cunoscuþi. La înmormântare au slujit 18 preoþi, predica
rostind-o fostul sãu coleg ºi prieten preotul Mladin, care
neþinând seama de depãrtare, a venit împreunã cu un numãr
impresionant de curticeni dornici sã ,,arunce o mânã de
þãrânã peste iubitul lor pãrinte” (Tribuna Poporului, nr. 227
/ 1897).

Anul acesta se împlinesc 120 de ani de la moartea
preotului Teodor Pinter, fapt pentru care considerãm cã este
o datorie sfântã sã îl pomenim în rugãciune ºi sã îi
prezentãm viaþa ºi activitatea, care cu toate cã a fost scurtã,
a fost întru totul exemplarã, vrednicã de un slujitor al lui
Hristos. 

prof. Flavius – Alexandru Lazãr
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Primul om a fost creat într-o grãdinã.
Iar acest fapt ne spune multe despre
dragostea pentru flori a oamenilor, din
cele mai vechi timpuri pânã astãzi.

Li s-au închinat ode, poeme, le-au
fost compuse cântece ºi simfonii.
Dintotdeauna, florile au constituit surse
de inspiraþie pentru artiºti plastici,
pentru muzicieni, sau oameni de litere.
Parfumul precum ºi simbolistica lor au
inspirat oamenii sã le cânte, sã le
slãveascã ºi sã încerce sã le reproducã
frumuseþea naturalã prin mijloace
proprii redând astfel o parte din
mesajul lor simbolic, cãci florile
vorbesc, mai mult decât putem noi
mãrturisi prin cuvinte.

Mii de forme ºi de culori, mii de
parfumuri – florile sunt, cu adevãrat,
perfecte, sunt personajele care ne-au
fascinat dintotdeauna.

Prin rafinamentul liniilor, infinita
varietate a formelor, extravaganþa
culorilor ºi subtilitatea parfumurilor,
florile reprezintã expresia creaþiilor
perfecte cu care Dumnezeu a
împodobit pãmântul.

Aprilie este luna în care natura învie
prin culorile ºi miresmele ei, prin
trezirea la viaþã, venirea primãverii
ºi apariþia razelor calde ale soarelui.

Vã invit într-o scurtã vizitã la sera
Agronin printre florile specifice
primãverii, printre jocuri de nuanþe ºi
explozii de culori vesele.

Aici gãsim muºcatele curgãtoare sau
zonale, begoniile semperflores, dalia,
coleus, garofiþele ºi aranjamentele
florale la diverse dimensiuni care îºi
aºteptã clienþii aºa cum le stã lor mai
bine superbe, impecabile.

Am aflat discutând cu doamna
Rodica Bãlan, cã se pot aduce la

comandã diverse plante de
apartament ºi grãdini din
Olanda. „Referitor la gama
de flori solicitate: aici
depinde foarte mult de
perioade: martie primula,
zambila, tot ce este cu floare,
apoi urmeazã florile de parc,
în general muºcatele.

La categoria flori din
import gãsim: magnolia,
mandevila, hibiscus,
pasiflora, calestemon,
begonia ºi orhideea.

Sera cu flori necesitã o
investiþie destul de mare ºi

muncã continuã tot timpul anului, dar
pe lângã toate acestea ºi dincolo de
câºtigurile financiare, noi încercãm sã
aducem frumuseþea în casele
oamenilor.

Ca în orice altã afacere de familie ºi
în sera de flori existã mici secrete, dar
ºi condiþii pe care trebuie sã le respecþi
cu stricteþe. 

O zi obiºnuitã de muncã începe cu o
analizã a prioritãþilor în curs pentru
cunoaºterea atribuþiilor pe care toþi
angajaþii încearcã sã le îndeplineascã.
Dar cum munca în sere înseamnã sã nu
laºi nimic la voia întâmplãrii, desigur
cã intervin ºi diverse probleme sau
discuþii contradictorii care însã la
finalul programului se combat,
analizându-le cu calm.

În afaceri se pune foarte mult accent
pe etichetã. Toate elementele de
interacþiune cu clienþii trebuie sã
denote profesionalism. De la modul de
abordare pânã la abilitãþile de
negociere.

Noi nu ne-am fãcut planuri mari; ne
dorim ca florile pe care le iubim atât de
mult, sã ajungã în casele ºi inimile cât
mai multor oameni, sã le bucure
privirea, sã transmitã mesaje ºi emoþii
care sunt mai presus de cuvinte...” a
mai precizat doamna Rodica Bãlan.

Pentru a produce flori am aflat cã
este nevoie  de profesionalism ºi
rãbdare din partea tuturor celor care
lucreazã cu ele pentru cã la  aspectul
comercial al florilor contribuie starea
de spirit, comportamentul ºi atitudinea
faþã de acestea.

Florile, plantele în general ne
influenþeazã atât prin cromaticã ºi
mireasmã, cât ºi prin sentimentele pe
care ni le transmit.

E un lucru minunat sã lucrezi cu florile,
mirosul lor, culorile, n-ai cum sã nu fii
fericit...

(a consemnat de Tripaº Laura Simona)

Simfonia culorilor la 
‘Sera Agronin’
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În atenþia cetãþenilor
oraºului Curtici ºi a

agenþilor economici care
desfaºoarã activitate pe raza

localitãþii Curtici
În conformitate cu Legea 101/2006, republicatã,

privind serviciul de salubrizare al localitãþilor, fiecare
persoanã fizicã ºi juridicã este obligatã sã încheie un
contract de prestãri servicii de salubritate cu un
operator economic autorizat sã presteze un asemenea
serviciu.

Rugãm persoanele fizice, care nu au încheiat un
asemenea contract sã contacteze societatea ASA
Servicii Ecologice SRL, societate autorizatã sã
presteze serviciul de salubrizare pe raza oraºului
Curtici. 

În ce priveºte persoanele juridice, le rugãm sã ia
legãtura, cu orice operator de servicii de salubritate
autorizat, la libera alegere, pentru încheierea unui
contract de salubrizare.

Pentru persoanele fizice, programul de lucru, al
reprezentantului societãþii ASA Servicii Ecologice
SRL, este în fiecare luni între orele 9-12, la biroul din
Piaþa Agroalimentarã Curtici. Eventuale modificãri ale
programului de lucru vor fi anunþate în ediþiile
urmãtoare ale Gazetei.

Vã facem cunoscut faptul cã refuzul de a încheia un
contract de prestãri servicii de salubritate constituie
contravenþie ºi se sancþioneazã cu amendã de la 500 lei
la 1000 lei, conform art. 30, punctul (5) din Legea
101/2006 republicatã, privind serviciul de salubrizare
a localitãþilor.

Viceprimar
Dan Doba

Nu rataþi ocazia!
Mai sunt câteva

zile în care se pot
lua abonamente la ºtrand cu

preþ redus!
“Conform HCL Nr.52/09.03.2017 pânã la data
de 06 mai 2017 puteþi sã achiziþionaþi
abonamente pentru întreg sezonul estival 2017
la ªtrandul Termal Curtici cu tarif redus,
respectiv 250 lei / persoanã.
Pentru achiziþionarea abonamentelor puteþi sã vã

adresaþi doamnei Luminiþa Borsan reprezentant SC
Regio Integral SA. tel: 0786 522 720”
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Odatã cu sosirea sezonului cald bici-
cleta devine un mijloc de transport
accesibil ºi de accea dorim sã facem
câteva recomandãri pentru a evita
implicarea în evenimente rutiere
nedorite:

- circulaþi cu bicicleta cât mai aproape de
marginea drumului, pe sensul de mers;

- echipaþi corespunzãtor bicicletele cu far
alb la partea din faþã ºi un stop de culoare
roºie la partea din spate, catadioptrii,
îmbrãcãminte cu elemente reflectorizan-
te;

- este improprie folosirea luminii ledu-ului
de la brichetã ºi sugerãm echiparea
corectã cu vesta reflectorizantã ( închide-
rea corectã la partea din faþã ) ; 

- nu circulaþi cu bicicleta pe drumurile
publice în timp ce vã aflaþi sub influenþa
bãuturilor alcoolice;

- purtaþi articole de îmbrãcãminte în culo-
ri uºor vizibile ºi cu elemente reflectori-
zante, vestã reflectorizantã;

- respectaþi regulile de circulaþie, nu tra-
versaþi strada pe bicicletã nici chiar pe
trecerile de pietoni, nu circulaþi mai mulþi
bicicliºti în paralel, nu folosiþi strada pen-
tru eschibiþii cu bicicleta;

- nu transportaþi copiii pe bicicletã numai
în scaune speciale;

- copiilor sub 14 ani le este interzis sã cir-
cule cu bicicleta pe drumurile publice;

- nu învãþaþi sã mergeþi cu bicicleta pe
strãzi cu trafic intens.  

Dacã doriþi un rezumat al
recomandãrilor noastre: o
vestã, un far de culoare albã
în faþã ºi unul de culoare
roºie în spatele bicicletei,
investiþia pentru aceste dotã-
ri ajunge de circa la 30 lei.
Aceastã sumã de bani vã
poate salva viaþa.

În încheiere dorim sã sub-
liniem cã nu avem un targhet de sancþiuni contraven-
tionale, dar este important sã manifestãm fermitate si
exigenþã, ceea ce reprezintã prezenþa activã în trafic a
poliþistului. Acest ansamblu de activitãþi are un singur
scop practic, reducerea riscului rutier.

Poliþia oraºului Curtici

Poliþia recomandã!
Recomandãri privind circulaþia pe
drumurile publice pentru bicicliºti.

COMUNICAT DE PRESÃ

AJUTOARE DE ADAPTARE
EXCEPÞIONALE DESTINATE

PRODUCÃTORILOR DE LAPTE
Prin Hotãrârea de Guvern nr 2ll/05.04.2017 a fost aprobatã o

schemã de ajutor de adaptare excepþionalã destinatã
producãtorilor de lapte.

Ajutorul financiar se acordã producãtorilor de lapte,
persoane juridice (PJ), persoane fizice (PF), persoane fizice
autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II), ºi
întreprinderi familial (IF ) care îndeplinesc cumulativ
urmãtoarele condiþii:
a. Deþin un efectiv de vaci de lapte de minim 3 ºi maxim 9 capete,
pe beneficiar, identificate ºi înregistrate în Registrul Naþional al
Exploataþiilor (RNE) la data depunerii cererii;
b. Au livrat/vândut direct minim 4 tone de lapte în perioada l
aprilie 2015 — 3l martie 2016;
c. Sã deþinã Registrul Individual al Exploataþiei (RIE) cu cod
ANSVSA;
d. Produc ºi livreazã/vând direct lapte la data depunerii cererii.
Pentru obþinerea ajutorului financiar, producãtorii de lapte depun
cerere tip la APIA Centru Judeþean din Arad, str. Fraþii Neumann,
nr. 10, pânã la data de 2 mai 2017, inclusiv, însoþitã de
urmãtoarele documente:
a. Copie a BI/Cl al/a solicitantului persoanã fizicã;
b. Copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naþional al
Registrului Comerþului în cazul persoanelor juridice
PJ/PFA/II/IF;
c. Copie de paºaportul fiecãrei vaci de lapte existente în
exploataþie la data depunerii cererii;
d. Copie de pe prima ºi ultima paginã din RIE, din care sã rezulte
numãrul de vaci existente în exploataþie la data depunerii cererii;
e. Extras din RNE care atestã numãrul de vaci de lapte
identificate ºi înregistrare la data depunerii cererii detaliat pe
crotalii;
f. Dupã caz copii de pe facturi sau de pe fila din carnetul de
comercializare sau copie de pe avizul de însoþire a mãrfii ºi/sau
de pe dispoziþia de încasare pentru producãtorii care efectueazã
vânzarea laptelui prin automate de lapte, prin care sã se ateste
livrarea/vânzarea direct a minim 4 tone lapte în perioada l aprilie
2015 - 3l martie 2016;
g. Dupã caz:
- copie de pe cel puþin un contract cu un prim-cumpãrãtor,
încheiat pe o perioadã de minimum 6 luni, valabil la data
depunerii cererii, însoþitã de copii de pe cel puþin o facturã sau cel
puþin o filã din carnetul de comercializare a produselor din
sectorul agricol, datatã în anul 2017;
- copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a
produselor din sectorul agricol, pentru vânzarea direct datatã în
anul 2017,
- copie de pe cel puþin un aviz de însoþire a mãrfii ºi de pe cel
puþin o dispoziþie de încasare a valorii/documente fiscal aferente
laptelui comercializat în anul 2017,
- copie de pe cel puþin o facturã de vânzare directã a laptelui în
anul 2017, prin PFA, II, IF, PJ.
h. Dovadã cont bancar activ bancã/trezorerie;

Toate documentele menþionate se prezintã ºi în original.
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O conferinþã ce meritã vãzutã!
O discuþie despre realitatea zilelor noastre.
Doi oameni de culturã autentici discutã despre
‘rãu între seducþie ºi banalitate’.

Programul zilei: 
Vineri, 28 aprilie – sala cinema Arta
18.00: Marius Lazurca – Rãul invizibil.
Comentarii despre rãzboiul hibrid
19.30: Teodor Baconschi ºi Adrian Papahagi
– Rãul între seducþie ºi banalitate
21.30: Aurora de Cristi Puiu – proiecþie
specialã în prezenþa regizorului

Intrarea este liberã la toate evenimentele.

Joi, 27 aprilie, a început la Arad
cea de a treia ediþie a 

Festivalului de ºtiinþe umaniste.
Dupã „Despre libertate“

(în 2015) ºi „Despre
adevãr“ (în 2016), anul
acesta tema întâlnirilor
publice este „Despre rãu“.

Ca ºi la celelalte ediþii,
conferinþele ºi evenimentele
publice programate pe
perioada festivalului vor fi
susþinute de personalitãþi de
prestigiu, autori importanþi,
profesioniºti recunoscuþi ai
breslei în care activeazã,
intelectuali care au exerciþiul
evenimentului cu public:
scriitori, universitari, artiºti,
arhitecþi, diplomaþi etc.

Invitaþii de anul acesta
sunt: 
- Doina Jela, Augustin
Ioan, Angelo Mitchievici,
Ioan Stanomir, Marius
Lazurca, Teodor
Baconschi, Adrian
Papahagi ºi Cristi Puiu.

Având o temã impusã, „Despre rãu“, dar invitaþi din arii diverse
de competenþã, evenimentul cultural ia forma unui festival, prin
festival înþelegând un format mai deschis publicului larg decât
cel – adresat specialiºtilor – al colocviului sau sesiunii de
comunicãri.

Aleg tema anualã a festivalului testând în prealabil
propunerea cu unul-doi invitaþi pe care am ºansa sã-i întâlnesc
în lunile premergãtoare desfãºurãrii lui. Sincer, parcã niciodatã
tema n-a stârnit atât de mult interesul potenþialilor conferenþiari.
Iar mie, ca organizator, mi se pare cumva firesc ca, dupã
„Despre libertate” (este Rãul o consecinþã a libertãþii?) ºi
„Despre adevãr” (a cãrui rostire ne opune minciunii, o formã a
Rãului) sã propun o astfel de temã – Cãtãlin Lazurca, curatorul
festivalului.

Programul complet al festivalului:

Joi, 27 aprilie – sala cinema Arta
18.00: Augustin Ioan – Lumina, absenþa ei ºi spaþiul sacru
19.30: Ioan Stanomir – Pactul cu rãul ºi reinventarea
identitãþii. Cazul Camil Petrescu
ºi Angelo Mitchievici – Diavolul ca tânãr ideolog: trãdarea
cãrturarilor

Vineri, 28 aprilie – sala cinema Arta
18.00: Marius Lazurca – Rãul invizibil. Comentarii despre rãzboiul hibrid
19.30: Teodor Baconschi ºi Adrian Papahagi – Rãul între seducþie ºi banalitate
21.30: Aurora de Cristi Puiu – proiecþie specialã în prezenþa regizorului

Sâmbãtã, 29 aprilie
Cafeneaua literarã Joy’s
12.00: lansare de carte: Villa Margareta de Doina Jela
Prezintã: Lia Faur
sala cinema Arta
18.00: Doina Jela – Ipostaze ºi chipuri ale rãului în regimul
comunist: cine a ucis-o pe Ecaterina Bãlãcioiu-Lovinescu?
19.30: Cristi Puiu – Sieranevada ca rãu necesar

Festivalul de ºtiinþe umaniste este organizat de Centrul
Municipal de Culturã Arad în parteneriat cu GMMC.

Intrarea este liberã la toate evenimentele.

Eveniment cultural de
excepþie, la Arad.
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Aºteptãm anunþurile ºi 
felicitãrile dumneavoastrã 

pentru cei dragi
pe adresa de mail:

gazeta_de_curtici@yahoo.com
gazetadecurtici@gmail.com

Gazeta  de  Curtici  este marcã înregistratã - Prima Publi Media . Ca atare orice reproducere din Gazetã fãrã acordul
proprietarului ºi fãrã menþionarea sursei, este strict interzisã.

Numere utile
Poliþie :

0257. 464. 151.
Pompieri: 

0257. 464. 506.
0733. 552. 494
Primãria: 

0257. 464. 130.
Defecþiuni

iluminat public
0257. 468. 089

* * Houten Home Curtains
SRL cu sediul în Curtici str.
C.Brancoveanu nr.59 B(fosta
Planeta) angajeazã tâmplari,
vopsitori calificaþi ºi
necalificati, mecanici ºi
electricieni de întreþinere,
ingineri (de preferat cu
cunoºtinþe în prelucrarea
lemnului ºi vopsitorie).
Puteþi trimite CV-ul la adresa

de e-mail: 
office.hhcurtains@gmail.com
sau pentru mai multe detalii

direct în incinta firmei.

* Vând pãmânt (2 hectare) în
Combinatul Agroindustrial
Curtici, informaþii la nr de
telefon 0743327779, Galiº
Livia.

* Magazinul de mobilã
second hand din Curtici
angajeazã manipulant marfã.
Permis de conducere
categoria B constituie avantaj.
Informaþii la 0745 416 179

* Pierdut mascul rasa
Beagle! Dacã l-aþi vãzut sau

gãsit vã rog sã mã contactaþi
la nr. 0745136581. Ofer
recompensã!

* Vand casa in centru. Str.
Matei Basarab nr 3. Info la
tel. 0774689903

* Vând urgent 0,50 ha teren
agricol la Combinatul
Agroindustrial Curtici. Pret:
2700 euro, negociabil.
Tel.0757753239 

Poezii dedicate zileiPoezii dedicate zilei
de 1 maide 1 mai

1 mai, 
de Vasile Alecsandri

Acea zi mult frumoasã, cea zi de neuitare,
Când pentru-ntâia oarã amorul înfocat
Ne-a strâns la sânu-i dulce cu-o dulce-mbrãþiºare
ªi a depus pe frunte-þi întâiul sãrutat!

Acea zi mult iubitã, când tu, prin o minune,
Mi-ai dat reînviere l-al dragostei altar,
Din suvenirul nostru în veci nu va apune,
Cãci ea a fost hotarul trecutului amar!

Ea se împodobise cu-al primãverii soare
ªi se-ngâna voioasã cu frumuseþea ta,
Dar tu-mi pãreai mai dulce ºi mai încântãtoare
Decât chiar primãvara care ne încânta.

O! cât erai atunce de albã ºi frumoasã,
Când dorul tãu, în ceruri zburând cu-al meu suspin,
A izvorât în ochii-þi o rouã luminoasã
ªi te-a plecat pe sânu-mi ca floarea unui crin!

O singurã minutã a mea º-a ta fiinþã
S-au întrunit în raiul fierbintei sãrutãri,
Dar din acea minutã cereasca Providenþã
Ar face-o veºnicie de scumpe desfãtãri!

Atât era de mare a noastrã fericire,
Cã dacã moartea crudã, vãzând cât ne iubim,
Voia atunci sã curme a noastrã vieþuire,
Am fi murit ferice, fãr-a ºti cã murim!

1 mai,
de Daniel Bratu

E 1 Mai, redus la nemiºcare
încet oraºul îºi deschide roza
ºi-ncepe-n zori, fãuritor, osmoza
cu hãrnicia clasei muncitoare.
Apare roºu, aprig, dinspre fabrici,
un soare ca o forjã reaprinsã,
albastre zãri de noapte interzisã
sunt ochii tãi de ceaþã grea, metalici.
Sunt oºti înveºmântate-n pungi de plastic,
ce-ºi duc, febril, prin pieþe, iar, rãzboiul,
termitã-i clipa, mãcinând altoiul
discursului pe sânul tãu bombastic.
Se trec apoi, cohorte-nspre pãdure
sau pe izlaz, în pas de defilare
pleacã oraºul, transhumanþa doare
când muºc din buza-þi tãvãlitã-n mure.
Ne suntem ca pe-o arcã, în cearºafuri
mor pânzele corãbiei moderne,
se-aprind pe vale focuri, printre lemne
ard muncitorii, de pe tobe, prafuri.
Aºa-nvelitã-n pungã, ziua piere
ºi-n obosealã de amurguri plânge,
c-amestecaþi frenetic, pânã-n sânge,
ne-am înmuiat aripile în bere.
E 1 Mai, apusul îºi aruncã
raze coclite-n iarba ºi gunoaie.
Oraºul se intoarce. În odaie
trei ºoapte mã îndeamnã:
“Treci la muncã!”

Picãtura de poezie

SC Valvetek SRL, 
companie ce produce supape pentru
motoare de autovehicule, cu sediul în Zona

Liberã Curtici, angajeazã: 
- Operatori strunguri, maºini de
rectificat, maºini de debitat
Se asigurã: - prime de producþie - ore

suplimentare plãtite dublu - tichete de
masã în valoare de 15 lei / zi lucrãtoare
- transport gratuit din Arad, ªofronea,
Macea, Curtici, Iratoºu, Dorobanþi 
- Program de lucru: 8 ore/schimb, din
care 20 de minute pauzã de masã
Schimbul 1 06:30 - 14:30 
Schimbul 2 14:30 - 22:30 

Informaþii Telefon: 0257 206 545
Email: office@valvetek.ro

ANUNÞURI

Spectacolul Concurs FLOARE DIN
CÂMPIE deschide oficial sezonul

estival la ªtradul Termal din Curtici
Spectacolul Concurs FLOARE DIN CÂMPIE doreºte sã

contribuie la descoperirea ºi promovarea interpreþilor de
cântece ºi dansuri populare din România ºi sã stimuleze
interesul publicului pentru creaþiile folclorice autentice.

Concursul se adreseazã copiilor cu vârsta 6 - 14 ani.

SECÞIUNI CONCURS

1. Secþiunea de interpretare vocalã: soliºti vocali:
Fiecare concurent din cadrul celor douã categorii de vârstã,
vor prezenta în concurs douã cântece de facturã diferitã cu
acompaniament din zona de provenienþã a fiecarui concurent.

2. Secþiunea vocalã: grupuri – vocale:
Grupurile vocal folclorice, vor prezenta în concurs, douã
cântece din zona de provenienþã a fiecãruia.

3. Secþiunea instrumentalã: soliºti instrumentiºti:
Fiecare concurent va prezenta în concurs, douã piese
orchestrate, de facturã diferitã.

4. Secþiunea de coregrafie: grupuri de dansatori bãieþi ºi
fete:
Grupurile de dansatori, vor prezenta în concurs o suitã de
dansuri populare specifice zonei de provenienþã.

INVITAÞI
Rapsozii Zãrandului - dirijor Petricã Paºca
Cornel Borza

ÎNSCRIEREA ESTE GRATUITÃ!


