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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!
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Fotbal judeþean
Liga IV - Etapa 24. 
CS Frontiera 2004 Curtici 
ACS ªOIMII ªIMAND

Urmãtorul meci
Liga IV - Etapa 25
CS FRONTIERA2004 CURTICI - CS VICTORIA FELNAC

sâmbãtã 06 mai 2017, ora 18,00
Stadionul Frontiera- Hai FrHai Fronti!onti!
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Un reportaj - serial 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.

10 Mai10 Mai
Ziua Naþionalã a RomânieiZiua Naþionalã a României

La mulþi ani români!
La mulþi ani România!

Bogdan Ban, primarul oraºului Curtici
Doba Dan, viceprimar

Consiliul Local al oraºului Curtici

Coroana de Oþel a României
reprezintã coroana regalã a României, care a fost
turnatã din þeava unui tun otoman capturat în
timpul Rãzboiului de Independenþã din1877 -
1878, în bãtãlia de la Griviþa din 30 august

1877. Carol I a ales oþel, ºi nu aur, pentru a
simboliza vitejia ostaºilor români.

Sãptãmâna viitoare - o ediþie spe-
cialã dedicatã zilei de 10 mai ºi
Coroanei de Oþel a României.
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APIA ANUNÞÃ o alocare finan-
ciarã de 117.803.922 EURO!
CERERILE SE DEPUN PÂNÃ
PE 15 MAI!

Termenul limitã pentru depu-
nerea cererilor unice de platã în
vederea obþinerii de subvenþii în
agriculturã este 15 mai 2017, a
anunþat, marþi, Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã (APIA).
APIA a recomandat fermierilor ca,
înainte de a merge la Centrele agenþiei,
sã se prezinte la Primãrie pentru a veri-
fica în Registrul Agricol situaþia tere-
nului pe care îl utilizeazã, iar dacã au
în exploataþie ºi animale sã verifice
situaþia acestora în Registrul Naþional
al Exploataþiilor (RNE).
Cererile unice de platã se depun la
centrele judeþene APIA în cazul fer-
mierilor care solicitã o suprafaþã mai
mare de 50 hectare teren agricol ºi la
centrele locale în cazul fermierilor
care solicitã o suprafaþã mai micã sau
egalã cu 50 hectare teren agricol.
Potrivit unui comunicat al APIA remis
AGERPRES, pânã în prezent, au fost
depuse în cadrul Campaniei de primire
a cererilor unice de platã în anul 2017,
un numãr de 601.172 cereri pentru o
suprafaþã de 3.462.500,35 hectare.
Sãptãmâna trecutã, ministrul de resort,
Petre Daea, a cerut Direcþiilor Agricole
Judeþele sã asigure transportul fermie-
rilor care nu se pot deplasa pânã la
centrele APIA pentru depunerea cere-
rilor de platã ºi sã le acorde acestora
asistenþã tehnicã.
“Pentru buna desfãºurare a procesului
de depunere a cererilor de platã la
nivelul întregii þãri, ministrul
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale,
Petre Daea, a dispus mãsuri de sprijin
din partea Direcþiilor Agricole
Judeþene (DAJ-uri), în vederea asi-
gurãrii prezenþei potenþialilor benefi-
ciari la centrele locale/judeþene ale
APIA”, se preciza într-un comunicat al
ministerului remis pe 27 aprilie
AGERPRES.
Astfel, reprezentanþii Direcþiilor
Agricole Judeþele vor asigura transpor-
tul fermierilor care nu se pot deplasa
cãtre centrele APIA ºi le vor acorda
asistenþã pentru realizarea cererilor de
platã.
“În acest sens, specialiºtii din cadrul
Direcþiilor Agricole Judeþene comu-
nicã în permanenþã cu fermierii ºi cu
unitãþile administrativ teritoriale, fiind
repartizaþi pe localitãþi, iar acolo unde
identificã beneficiari care se aflã în
imposibilitatea de a ajunge la centrele

APIA, vor pune la dispoziþie transport
pentru a depune cererile ºi vor acorda
suport tehnic pentru completarea aces-
tora, respectându-se astfel termenul
limitã de 15 mai 2017”, mai spun ofi-
cialii ministerului.
Sprijinul financiar aferent Campaniei
2017 este finanþat din Fondul
European de Garantare Agricolã
(FEGA), din Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Ruralã (FEADR) ºi
de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale (MADR).

Odatã încheiatã perioada de depunere
menþionatã mai sus, cererile de sprijin
pot suferi modificãri din partea solici-
tanþilor pânã la data de 31 mai 2017,
ora 16:00. Aceastã Schemã de ajutor
de stat care contribuie la prioritatea
Uniunii Europene în materie de dez-
voltare ruralã „Refacerea, conservarea
ºi consolidarea ecosistemelor legate de
agriculturã ºi silviculturã” este imple-
mentatã de APIA, toate documentele
necesare accesãrii fiind disponibile pe
pagina de internet www.apia.org.ro.
Depunerea Cererii de Sprijin se reali-
zeazã pe suport de hârtie la Centrele
Judeþene sau al Municipiului Bucureºti
al APIA. Aceasta va fi însoþitã de avi-
zul Gãrzii Forestiere ºi de documente-
le specificate în Ghidul solicitantului.
Solicitantul sprijinului financiar tre-
buie sã îndeplineascã condiþiile de eli-
gibilitate ºi criteriile specifice prevã-
zute în schema de ajutor de stat ºi deta-
liate în Ghidului Solicitantului.
Alocarea financiarã pentru sesiunea
01/2017 este de 117.803.922 euro.
Selecþia Cererilor de sprijin în cadrul
sesiunii se efectueazã conform preve-
derilor Regulamentului de organizare
ºi funcþionare al procesului de selecþie
ºi al procesului de verificare a contes-
taþiilor aprobat prin Ordinul
Ministrului Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale nr.362/2016, publicat pe site-ul
APIA.

ATENÞIE: APIA - Cererile unice de platã pen-
tru anul 2017 se depun pânã pe data de 15 mai CS Frontiera 2004 Curtici  - 6
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Fiindcã ºimãndaniiau promis cã vor
participa la o nuntã sâmbãtã, au mutat
meciul de la Curtici, pentru ora 12 ºi,
practic, doar au fãcut act de prezenþã.
Dintr-un motiv sau altul, au avut ºi
numeroase absenþe, dar au ºi dat peste un
adversar decis sã demonstreze cã-ºi face
treaba foarte bine.

Meciul nu a avut istoric, golurile cãzând
unul dupã altul în poarta nefericitului
Vaida. În minutul 8, scorul era 2-0 pentru
gazde, dupã ce Pricã a înscris dintr-un
semivoleu din lateral, iar Mãgulean a
punctat cu un ºut cu stângul plasat. Golul
trei a cãzut în minutul 26, dupã
ce Avrãmuþiu a pus capul la colþul scurt la
centrarea lui Pricã, pentru ca scorul pauzei
(4-0) sã fie stabilit de Mãgulean(min. 43),
printr-o scãriþã elegantã din careu.

Showul curticenilor a continuat ºi în
partea secundã. Înainte de a fi
schimbat, Parlapan a marcat capul dupã
un corner, iar Pricã ºi-a trecut ºi el în cont
dubla, dupã aºezarea lui Mãgulean. Acesta
din urmã a ratat cu poarta golaã golul de 7-
0, iar pe contra nãscutã,Petrilã a fãcut o
cursã în vitezã de 50 de metri ºi l-a bãtut pe
Vaida. De menþionat ar mai fi cã nervii
ºimãndanilor au cedat la un moment dat, iar
Mãrcuº ºi Rechiþan au fost eliminaþi de pe
teren.
„Meciul a fost fãrã istoric, într-un singur
sens, bãieþii demonstrând caracter chiar
ºi în condiþiile în care, din câte se pare,
au fost uitaþi cu totul de autoritãþile
locale. L-am ruga pe domnul primar ºi
pe domnii consilieri sã-ºi aducã aminte ºi
de noi, cãci reprezentãm Curticiul ºi
cred cã o facem bine, din moment ce
suntem pe podium. Preºedintele Ghiþã
Tãucean a rãmas ºi el fãrã soluþii, dacã
nu plãtim baremul de arbitraj de azi
pânã marþi, nu vom fi programaþi
sferturile Cupei. În aceastã sãptãmânã,
am fãcut doar un antrenament, deoarece
pentru cel de-al doilea nu am avut bani
de transport. E trist cã s-a ajuns aici,
poate ne bagã ºi pe noi cineva în seamã
în ceasul al 13-lea”, a spus Dinu Maghici,
antrenorul Frontierei la finele confruntãrii
cu ªimandul.
Formaþii:
Curtici: Iacob (77 Caruciuc) – D. Morariu, A.
Pleºca, D. Criºan, R. Varga – Parlapan (56
Morar), Hanc, Nedea (60 D. Don), Pricã (82
Abrudan) – Avrãmuþiu – Mãgulean.
ªimand: Vaida (75 G. Gãleancu) – Cãtanã,
Tolan, Engelhardt, Rechiþan – Mãrcuº, ?igan,
Mãcinic (56 Ujoc) – Petrilã, Faur.
Arbitri: Alin Bolcaº – Gabriel Hãrduþ, Mihai
Stanciu. Observatori:Leontin Buda, Daniel
Scridon.

(sursa: http://sportarad.ro/)
ultima orã:
CUPA ROMÂNIEI
Voinþa Mailat                -  1
Frontiera 2004 Curtici  - 7

Bravo bãieþi!

Fotbal pe pâine..
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Gazeta de Curtici vã prezintã un reportaj de excepþie:
‘Preoþii Curticiului’

Episodul 2Episodul 2

Preotul Grigorie Mladin din Curtici
(1857 - 1909)
Preotul Grigorie Mladin s-a nãscut în anul 1857 în Curtici, fiind

nepot al vrednicului de pomenire Moise Bocºan, preot în Curtici
timp de 40 de ani, apoi protopop al Aradului. 

În anul 1878, absolvã Institutul Pedagogic – Teologic din Arad,
aflându-se printre cei mai de seamã studenþi. 
Pentru început, funcþioneazã patru ani ca învãþãtor, dupã care, în
1885 este hirotonit preot de cãtre Episcopul Ioan Meþianu pe seama
parohiei ªiclãu, unde va rãmâne pânã în anul 1890. Aici, desfãºoarã
o bogatã activitate pastoralã, având legãturi cordiale cu învãþãtorul
local Crãciun Tomescu. Se pãstreazã o informaþie conform cãreia la
moartea acestui învãþãtor, preotul Mladin ,,cu ochii scãldaþi în
lacrimi, rosteºte o cuvântare de adio la înmormântarea prietenului ºi
colegului sãu” (Biserica ºi ªcoala, Nr. 11/1887).

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, ºi tânãrul Teodor Pinter, ginerele protopopului Bocºan. 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, la începutul anului 1890, preotul Grigorie
Mladin îºi începe pãstorirea în mijlocul consãtenilor sãi, în parohia
rãposatului preot Moise Mladin. Conºtient de misiunea la care este
chemat, într-o parohie în care au început sã aparã primii sectari, va
depune toate eforturile pentru consolidarea vieþii bsericeºti a
credincioºilor sãi. S-a fãcut vrednic mãrturisitor al lui Hristos atât
prin cuvânt, cât ºi prin fapte, câºtigând astfel recunoºtinþa enoriaºilor. 
Se remarcã în plan pastoral organizând diferite activitãþi de zidire
spiritualã ºi întãrire duhovniceascã. În toate activitãþile pastorale pe
care le-a desfãºurat, a colaborat într-un mod exemplar cu colegul sãu
preotul Teodor Pinter, aceastã armonie fiind caracterizatã în presa
vremii ca ,,pilduitoare ºi înãlþãtoare de suflet”. Datoritã aceste bune
colaborãri, preotul Mladin mãrturiseºte cã ,,dupã o lucrare paºnicã
efectuatã împreunã cu iubitul meu coleg Pinter, credincioºii noºtri cu
atâta credinþã ºi dragoste aleargã la sfânta bisericã, în aºa numãr încât
ne gândim cum sã o mai mãrim, ca sã încapã toþi întrânsa” (Tribuna,
nr. 31 / 1898). 

Dintre activitãþile pastorale, amintim reînfiinþarea Corului
plugarilor, sub conducererea bravului econom Iosif Mihu, iar mai
apoi a învãþãtorului Mihail Dragoº, care oferã mai multe concerte
,,desfãtând publicul  din localitate ºi din provincie, cu frumoasele
cântãri naþionale”(Tribuna, nr. 35 / 1898). Astfel, în 14 aprilie 1890,
Corul plugarilor români din Curtici, oferã ,,un concert de dans,
cuvântul de deschidere fiind þinut de parohul local, Grigorie Mladin”
(Familia, nr. 13 / 1890), iar în 26 decembrie, susþine un concert de
muzica patrioticã, la finaul cãruia preotul Mladin þine o frumoasã
cuvântare.

Pe plan administrativ s-a dovedit a fi un desãvârºit gospodar. Astfel,
se ocupã intens de împrejmuirea cu gard nou a bisericii, cel vechi
aflându-se într-o stare deplorabilã; renoveazã cele trei ºcoli
confesionale aflate în grija ºi administrarea parohiei; demareazã
ample lucrãri pentru renovarea bisericii, pe care o sfinþeºte în anul
1904, împreunã cu colegul sãu preotul Ioan Nicorescu, în fruntea lor
aflându-se Procopie Givulescu, protopopul Radnei, fost preot în
Curtici între 1898 – 1903; în 1905 se ocupã de repararea clopotului
mare, care ,,ameninþând cu cãderea, s-a ºi sistat tragerea lui”
(Procesul verbal al ªedinþei Consiliului parohial din 10 iulie 1905), 
A fost un bun român, lucrând prin toate mijloacele la deºteptarea

conºtiinþei naþionale în popor, remarcându-se prin
atitudini ostile folosirii limbii maghiare în
administraþia Aradului, judeþ majoritar românesc.
Presa vremii nu a scãpat sã menþioneze atitudinea
,,bravului preot Grigorie Mladin din Curtici”, care la
cerinþa Senatului orãºenesc de a  elibera un extras din
matricolã, a îndrãznit sã rãspundã în româneºte,
sfidând autoritãþile maghiare. La primirea extrasului
din matricolã, Senatul înºtiinþeazã pe preotul Mladin
cã nu limba românã e limba oficilã de stat. Grigorie
Mladin trimite înapoi un rãspuns ironic, redactat în

limba maghiarã, în care se întreabã cum se poate ca ,,în senatul unui
oraº, dintr-un þinut aproape românesc, sã nu se afle nici un
funcþionar, care sã poatã isprãvi chestiuni oficiale în limba românã?”
adãugând cã el a procedat ,,corect ºi bazat pe litera legii” rãspunzând
româneºte, în limba oficiului sãu de paroh ortodox român (Tribuna,
nr. 127 / 1899).  În anul 1901 este ales bãrbat de încredere pentru
Curtici al Partidului Naþional Liberal. În anul 1905, redactorul
revistei Tribuna Poporului din Arad, îl caracterizeazã într-un mod
demn de toatã admiraþia pe Grigorie Mladin, ,,fruntaºul preot din
Curtici, care neclintit a stat ºi va sta pururea ºi pretutindeanea ca
stegar naþional” (Tribuna, nr. 31 / 1905).

Pe plan cultural se remarcã prin organizarea bibliotecii parohiale ºi
ºcolare, stabilind ºi un fond pentru înzestrarea acesteia. Astfel,
datoritã influenþei sale în acest sens, Institutul ,,Victoria” din Arad,
doneazã suma de 50 de coroane pentru îmbogãþirea bibliotecii, în
memoria cenzorului Nicolae Urs din Curtici (Biserica ºi ªcoala, nr. 1
/ 1904). Totodatã, el însuºi contribuie cu donaþii pentru susþinerea
diverselor instituþii de culturã româneascã, amintind darul de 2
coroane pentru Gimnaziul din Brad, 2 florini pentru fondul
bibliotecii Institutului Teologic – Pedagogic din Arad ºi 1 florin
pentru Reuniunea femeilor române din Arad. 
În 4 decembrie 1897, la Beiuº, cu mare durere în suflet, rosteºte
predica la înmormântarea tânãrului sãu coleg ºi prieten Teodor
Pinter, la care participã împreunã cu un numãr impresionant de
curticeni dornici sã ,,arunce o mânã de þãrânã peste iubitul lor
pãrinte” (Tribuna Poporului, nr. 227 / 1897).

În timpul activitãþii sale pastorale s-a remarcat atât în plan parohial,
cât ºi la nivel eparhial. Amintim în acest sens, declaraþia din iunie
1899, când datoritã tulburãrilor apãrute în legãturã cu alegerea noului
episcop a Aradului, Iosif Goldiº,  Grigorie Mladin  împreunã cu
colegul sãu, preotul Procopie Givulescu, semneazã un act de
adeziune ºi de susþinere a alegerii episcopului, împreunã cu 218
credincioºi (Tribuna, 10 iunie 1899).
De-a lungul activitãþii sale desfãºurate la Curtici, slujeºte alãturi de
preoþii: Teodor Pinter (1889 - 1897), Procopie Givulescu (1898 -
1903) ºi Ioan Nicorescu (1903 - 1909), într-o frãþietate paºnicã ºi
rodnicã. 

Date despre viaþa sa familialã nu deþinem foarte multe, ºtiind
numai cã în anul 1904 era vãduv ºi avea trei copii. 
Preotul Grigorie Mladin moare în 12 februarie 1909, iar necrologul
publicat în Biserica ºi ªcoala redã întru totul remarcabila sa
personalitate, fapt pentru care ne permitem sã-l reproducem: ,,În 12
februarie, s-a stins în Curtici, unul dintre cei mai distinºi preoþi ai
diecezei Aradului, pãrintele Grigorie Mladin, în al 52 – lea an al
vârstei ºi al 24 –lea an al preoþiei sale. Moartea, deºi n-a venit pe
neaºteptate, cãci regretatul suferea de multã vreme de o boalã care nu
iartã, ne atinge totuºi într-un chip foarte dureros, cãci Grigorie
Mladin a fost un excelent tovarãº de luptã, un amic foarte preþios ºi
devotat, dar mai presus de toate, un suflet de român verde”(Nr. 6 /
1909). A fost înmormântat la 14 februarie, în Curtici, de un sobor de
preoþi, prieteni ºi apropiaþi, în frunte cu Prea Cucernicia Sa Roman
Ciorogariu, directorul Institutului Pedagogic – Teologic, viitor
episcop de Oradea. (Matricola rãposaþilor, Curtici, nr. 14 / 1909).

Anul acesta se împlinesc 160 de ani de la naºterea preotului
Grigorie Mladin, 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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Existã momente în care simþim
nevoia de a ne bucura de naturã. Pur ºi
simplu, ne-am dori sã existe un buton
magic prin care sã punem pe pauzã
grijile, termenele-limitã, sã uitãm de
telefon, laptop, sau ceasul de la mânã
profitând de aerul proaspãt. Ne
imaginãm un loc inedit, care sã evoce ºi
sã creeze în acelaºi timp un cadru de
poveste.

V-am captat atenþia? 
Atunci vã invit sã mã însoþiþi într-o oazã de
liniºte ºi de relaxare printre peisaje
mirifice unde pãdurile din împrejurimi
se coloreazã într-un amestec de verde
crud.

Este prima zi din luna mai. Natura
strãluceºte în toatã splendoarea ei. Am
pornit încã de dimineaþã în
descoperirea unui loc perfect pentru
relaxare pe care l-am gãsit într-o
depresiune înconjuratã de dealuri
împãdurite, la 110 km de Arad.
Denumitã ºi “Perla Munþilor
Apuseni”, Moneasa este foarte cãutatã
în orice anotimp pentru extraordinara
ofertã turisticã pe care o oferã.

Aici am descoperit un colþ desprins
parcã din Rai, un peisaj decupat dintr-
o carte de poveºti.

La tot pasul am putut admira un
amalgam de culori ºi miresme. Atâta
liniºte în jur! Doar triluri de pãsãrele, o
adiere caldã de vânt printre arbori ºi
susurul apei, acea melodie pe care nicio
orchestrã nu ar putea sã o interpreteze
mai bine decât natura însãºi.

Hoteluri, pensiuni superbe, curate ºi
îngrijite, un decor montan aparte,

colorat, prospeþimea aerului,
tratamente, un lac „Liniºtit”, mult
verde ºi lalele. Pe toate acestea le-am
gãsit la Moneasa.

Zonã depresionarã, semimontanã
Moneasa este perfectã pentru cei care
doresc sã petreacã câteva zile în naturã
vizitând zone frumoase. Datoritã
apelor minerale prezente în aceastã
locaþie, sunt disponibile efectuarea
unor tratamente de recuperare.

Climatul staþiunii are un factor
terapeutic, iar izvoarele de ape
minerale conþin calciu, magneziu,
sodiu, oligominerale. 

Staþiunea Moneasa oferã posibilitãþi
nelimitate celor care doresc sã se
bucure de un mediu relaxant, dar ºi de
un spatiu ideal pentru tratament si
odihnã.

Imprejurimile de o frumuseþe rarã
constau în minunatele culmi ale
Masivului Codru-Moma din lanþul
Munþilor Apuseni. Aceste culmi
muntoase, formate din roci calcaroase

strãlucesc alãturi de culoarea verde a
pãdurilor.

Despre Moneasa se spune cã are cel
mai curat aer din România, cel mai
bine oxigenat ºi vã spun cã în acest loc
am simþit un aer total diferit de alte
zone, intens.
Pe lângã aerul proaspãt, în localitate
gãsiþi multã pãdure ºi trasee turistice
pe care sã vã plimbaþi în liniºte ºi sã
admiraþi natura care a fost întradevãr
darnicã cu acest loc. 
Aici puteþi contempla Lacul Liniºtit,
de-a dreptul superb, mai ales când
soarele se priveºte ca într-o oglindã în
reflexia lui. 

De asemenea, în zonã mai gãsiþi
urmãtoarele atracþii turistice:
- Grota Urºilor, la care se ajunge pe un
traseu de maxim 30 de minute pornind
din staþiune, peºtera Valea Morii care
se aflã în localitatea Moneasa ºi care
reprezintã o arie protejatã de interes
naþional, de tip speologic ºi peºtera
Cristalelor care este unicã în lume,
fiind formatã din rocã de calcar negru.
Este situatã pe platoul carstic Vaºcãu,
în apropiere de Moneasa, în vestul
satului Cãprioara din Munþii Codru-
Moma.

Admirând acest spectacol care îºi
dezvãluie splendoarea feericã veþi
simþi energie ºi o stare de bine.
Plimbarea prin staþiunea Moneasa a
fost pentru mine o ancorare în mijlocul
naturii, într-o infuzie de frumuseþe
care m-a copleºit prin diversitatea ei.
Din acest motiv o recomand tuturor!

(a consemnat de Tripaº Laura Simona)

Reportaj de 1 maiReportaj de 1 mai

Moneasa,Moneasa,
povestea primei zile de mai.
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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
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În aceastã sãptãmânã, am dialogat cu Andrea Potocean,
psiholog în cadrul Serviciului Public de Asistenþã Socialã
care a avut amabilitatea de a ne rãspunde la câteva întrebãri
cu privire la celebrul joc Balena Albastrã. 

- Care  este grupul þintã cãruia se adreseazã ºi care sunt
principiile jocului „Balena Albastrã”?
- Joc intens mediatizat în ultimul timp, „Balena Albastrã”
vizeazã în special adolescenþii cu probleme emoþionale,
care pe parcursul copilãriei lor s-au simþit abandonaþi ºi
neglijaþi de pãrinþi iar în prezent au nevoie de atenþia celor
din jur. Principiul jocului constã în realizarea unor sarcini,
care sunt 50 la numãr ºi pe care aceºtia trebuie sã le
îndeplineascã. Provocãrile primite de adolescenþi sunt
variate ºi fac referire la activarea stãrilor de tristeþe, de
angoasã ºi de frica de abandon pe care aceºtia o au datoritã
instabilitãþii lor emoþionale. Dupã îndeplinirea cu succes a
tuturor celor 49 de nivele, acestor tineri le este “promisã ºi
oferitã” moartea printr-o formã de suicid aleasã de cel care
se aflã în spatele aplicaþiei respective ºi care îi
monitorizeazã în permanenþã.

- Câteva exemple concrete pe care le conþine aplicaþia?
- Cele mai importante ºi în acelaºi timp cele mai grave
acþiuni care le sunt cerute adolescenþilor fac referire la
tãieturi pe braþe, deprivare constantã de somn, mimarea
morþii prin diverse metode, foarte periculoase, deci în
general comportamente extreme. Pentru a putea trece la un
alt nivel, toþi jucãtorii sunt obligaþi sã se fotografieze în
momentul comiterii actului care le-a fost cerut de cãtre
inventatorii acestei aplicaþii. Într-un cuvânt dovezile oferite
sunt cele mai importante, iar în caz contrar, utilizatorii ºi
familiile acestora primesc ameninþãri, iar apoi de teamã ca
membrii familiei lor sã nu pãþeascã ceva rãu, jucãtorii
continuã sã rãmânã în aplicaþie.

- Ce reprezintã acest joc, psihologic vorbind, pentru cei
curioºi sã-l joace?
- Psihologic vorbind, jocul simbolizeazã, pentru categoria

de adolescenþi sus amintitã, o formã de atenþie
bolnãvicioasã ºi periculoasã, o „înþelegere”, pe care
administratorii jocului o simuleazã prin oferirea jucãtorilor
a unor aºa zise „beneficii”, respectiv a împlinirii nevoii de
apartenenþã ºi în cel mai important dar nefericit caz, un
refugiu al „realitãþii insuportabile” pe care le-o oferã viaþa.
Este important de menþionat ºi de reþinut cã acest joc nu
este cauzatorul ºi sursa problemelor pe care o au
adolescenþii ci efectul lipsei de educaþie ºi/sau de stabilitate
emoþionalã provenitã din familiile de origine ale acestora.

- Statistic vorbind, câte victime ale acestui fenomen se
cunosc?
- Pânã în momentul de faþã au fost fãcute publice, în presa
rusã, originea jocului fiind ruseascã, 130 de cazuri de
adolescenþi care au comis suicid, autoritãþile ruse gãsind
implicãri directe ale jocului în cauzã. Au fost raportate ºi la
noi în þarã câteva cazuri ale unori tineri care au avut
comportamente autoagresive, încercând sã-ºi facã rãu
singuri prin diverse metode, neexistând însã o confirmare
oficialã asupra conexiunii cu jocul în cauzã.

- Ce pãrere aveþi despre acest joc?
- Cred cã jocul a fost mult prea mediatizat, ºi s-a discutat
prea mult pe seama lui, conturându-se astfel o adevãratã
isterie în rândul adolescenþilor, care în încercarea de gãsi
surse suplimentare de captare a atenþiei, au cãutat într-o
direcþie greºitã, recomandându-se în acest scop, oferirea de
alternative sãnãtoase, care sã le ofere un suport emoþional.
Un aspect foarte important ar fi ca pãrinþii sã priveascã cu
seriozitate nevoile reale ale copilului ºi sã le ofere
afecþiunea ºi înþelegerea de care aceºtia au atâta nevoie,
prevenirea derapajelor emoþionale fiind  un lucru de
importanþã majorã. Nu în ultimul rând menþionez cã, alãturi
de ceilalþi colegi ai mei, din cadrul Serviciului Public de
Asistenþã Socialã, vã stau la dispoziþie, în scopul depistãrii
ºi prevenirii precoce, a situaþiilor de risc prin care pot trece
minorii, oferindu-vã totodatã, suportul specific domeniului
profesional deservit.

despre *Balena Albastrã*
Într-o discuþie pe înþelesul tuturor…

(a consemnat de Tripaº Laura Simona)
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10 mai are pentru istorici o semnificatie tripla,
semnificatie care vine de la cele trei mari evenimente din
istoria poporului roman care s-au intamplat in aceasta zi.

La 10 Mai 1866, Carol I devine domnitor al Romaniei. 11
ani mai tarziu, statul roman isi oficializa independenta, iar
la 10 Mai 1881 Romania devenea regat.

Acestea sunt si motivele pentru care pe data de 10 mai
romanii au sarbatorit ziua nationala a Romaniei din 1867
pana in 1947, cand a fost inlaturata monarhia, iar regimul
comunist a venit la putere, dupa cum noteaza istoricii.

10 Mai 1866 - Venirea lui Carol in Romania
Imediat ce „Monstruoasa Coalitie” il obliga pe Alexandru

Ioan Cuza sa semneze actul de abdicare, in februarie 1866, iar
negocierile Locotenentei Domnesti cu Printul Filip al Belgiei
dau gres, ca urmare a refuzului acestuia din urma, un principe
strain a fost propus si ales, in urma unui plebiscit. Este vorba
despre Karl (Carol) Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig von
Hohenzollern - Sigmaringen. Tanarul Carol accepta si, in
aprilie 1866, vine in Romania, noteaza istoricul Paul
Lindenberg, in lucrarea sa “Regele Carol I al Romaniei”,
Editura Humanitas, Bucuresti, 2003 /traducere a operei
omonime, F. D. Verlagbuchhandlung, Berlin 1906.
Dupa o calatorie incognito, cu trenul, pe ruta Düsseldorf -
Bonn - Freiburg - Viena - Budapesta, Carol ajunge la Drobeta
Turnu Severin. Urmeaza un drum de cateva zile (cunoscut
drept „Drumul lui Carol”), in care viitorul domn si, mai apoi,
rege, a trecut prin Horezu, Ramnicu Valcea, Curtea de Arges,
Campulung si Targoviste, pentru ca, pe 10 mai 1866, sa intre
in Bucuresti, scrie istoricul mentionat mai sus.

Proclamat “domnitor al tuturor romanilor”, Principele Carol
I si-a rostit juramantul in fata Parlamentului, in limba
franceza: “Jur sa pazesc legile Romaniei, sa-i apar drepturile si
integritatea teritoriala”, scrie Boris Craciun, in cartea “Regii si
Reginele Romaniei”, Editura Portile Orientului, Iasi.

In acest context data de 10 mai intra in istorie. Timp de
opt decenii, pana 1947, 10 Mai a fost Ziua Nationala a
Romaniei.

Odata cu proclamarea Regatului, in 1881, 10 mai a devenit
Ziua Regelui sau Ziua Regalitatii, prilej de sarbatoare, chiar si
in zilele noastre, pentru Casa Regala si pentru toti sustinatorii
monarhiei.

Scriitorul Horia Furtuna descria sarbatoarea din data de 10
mai, din Bucurestiul Vechiului Regat, la conferinta radiofonica
din 1941.
“In dimineata zilei de 10 Mai, bubuitul tunurilor din Dealul
Spirii reamintea Capitalei sarbatoarea. Pe strazile si
bulevardele pe unde avea sa treaca cortegiul, casele si
pravaliile erau impodobite cu drapele. La ferestre erau flori. Pe
stalpii inconjurati de verdeata falfaia tricolorul, iar portretele
Regelui Carol I si ale Reginei Elisabeta erau afisate pe la
vitrinele pravaliilor (...) Pe inserat, se aruncau cele din urma
flori, iar soselele ramaneau ninse de petale” - Horia Furtuna,
Conferinta Radiofonica 1941 - “10 Mai de altadata”. (text
preluat dupa Romania Actualitati).

Festivitatile continuau cu un alt eveniment care a devenit un
simbol al Bucurestilor: “Bataia cu flori de la sosea”.

La acest eveniment lumea se strangea pe Calea Victoriei
pentru a admira trasurile impodobite cu flori care treceau spre
Soseaua Kiseleff. Toate birjele inchiriate erau impodobite de
flori, de la spitele rotilor pana la hamurile cailor, de la bici, la
capul si coada cailor, cu aceleasi flori, care cu liliac, albastrele,
trandafiri, crini, iar cosurile mari din trasura erau pline de
buchetele mici, care urmau sa fie folosite in “batalie”, reiese

din documentele istorice ale vremii, reproduse dupa
transmisiile radio de la 1941.

10 mai 1881, serbarea incoronarii
La 15 ani de la urcarea pe tron a Principelui Carol I, ziua de

10 mai a fost aleasa pentru sarbatorirea, în mod simbolic, a
proclamarii Regatului.

Legea care a consfiintit incoronarea lui Carol I ca Rege al
Romaniei fusese promulgata cu doua luni inainte. Pe data de
14 martie 1881, Romania a intrat, de jure, in randul
monarhiilor batranului continent.

La 13 martie 1881, in Adunarea Deputatilor, condusa de
C.A. Rosetti, au avut loc dezbateri aprinse. Titu Maiorescu a
acuzat guvernul liberal si pe partizanii sai ca “nutresc in
fundul inimii idealuri republicane si ca niciodata nu vor putea
fi un partid de ordine si de sprijin al dinastiei”. Pentru a dovedi
ca acuzatia este cat se poate de falsa, liberalii au propus
proclamarea imediata a Regatului, iar Carol I a acceptat,
notaVlad Georgescu, in “Istoria romanilor. De la origini pana
in zilele noastre”.

“Romania ia titlul de Regat. Domnitorul ei, Carol I, ia
pentru sine si mostenitorii sai titlul de Rege al Romaniei”, se
stipula in articolul I al Legii nr. 710, act normativ adoptat in
unanimitate de ambele Camere si promulgat a doua zi, in
cadrul unei ceremonii desfasurate la Palat.

Conform insemnarilor lui Carol I, el i-a propus lui I.C.
Bratianu ca serbarea incoronarii sa aiba loc pe 10 mai, in
cadrul marii festivitati anuale prin care se celebra urcarea sa pe
tron.

Familiile domnitoare europene se aflau in doliu ca urmare a
asasinarii lui Alexandru al II-lea, la inceputul lunii martie 1881

… Vom continua în ediþia viitoare cu ºi mai multe detalii din perioada
regalitãþii.

Din anul 2015 ºi 10 mai 
este zi de sãrbãtoare naþionalã

( www.historia.ro)
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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

*** Nou!!! Reglare computeri-
zatã - Geometrie roþi - Unghi de
fugã. Ne puteti gãsi în Curtici,
str. A. Iulia nr. 2 (cãtre calea
feratã) Tel: 0740221355
*** Cumpãr loc de casã ,
maxim 600m , ofer preþul pieþeii
; telefon : 0744968271
*** Vand butelie pentru
aragaz. Tel: 0723170238
*** Vând pãmânt (2 hectare)
în Combinatul Agroindustrial
Curtici, informaþii la nr de
telefon 0743327779, Galiº
Livia.
*** 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 s
au 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!

Poezii dedicate zileiPoezii dedicate zilei
de 10 maide 10 mai

10 Mai
de Vasile Alecsandri

A venit din munþi un vultur
ªi ne-a zis: – „Români Eroi,
ªtiu un prinþ viteaz ºi tânãr
Ce-ar veni cu drag la voi.
Dacã-l vreþi vi-l dau ca Vodã”.

Noi cu toþii: – „Sã ni-l dai”.
ªi ne-a dat pe Vodã CAROL,
Într-o zi de 10 Mai.

ªi-a venit vulturul iarã,
ªi ne-a zis: – „Popor Român,
Eºti viteaz, de ce mai suferi

Jugul unui neam pãgân?
Fã-te liber, dezrobeºte-þi
Mândra þarã care-o ai”.
ªi noi liberi ne fãcurãm
Într-o zi de 10 Mai.

Vulturul venit-a iarãºi
ªi ne-a spus: „Popor Român,
Aþi luptat cumplit la Plevna
Duºi în foc de-al vostru Domn.
Vrednic e sã-l faceþi Rege,
Într-o þarã ca în rai”.
ªi noi rege îl fãcurãm
Tot în zi de 10 Mai.

Zece Mai ne-a fi de-a pururi
Sfântã zi, cãci ea ne-a dat
Domn puternic þãrii noastre
Libertate ºi Regat.
Ridicaþi cu toþii glasul
De prin ºesuri, de prin plai,
Sã trãiascã România
Ura! pentru 10 Mai!

Din anul 2015 ºi ziua deDin anul 2015 ºi ziua de
10 mai a fost declaratã 10 mai a fost declaratã 
“Sãrbãtoar“Sãrbãtoare naþionalã”e naþionalã”

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 CONCURSSECÞIUNI 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.

ÎNSCRIEREA ESTE GRATUITÃ!

INVITAÞI
Rapsozii Zãrandului - dirijor Petricã Paºca

Cornel Borza


