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“ cu toþii vorbim ce vrem, dar, ar fi bine sã ºtim ce vorbim...„

ANUNÞ IMPORTANT
Informãm cetãþenii oraºului Curtici cã,
datoritã condiþiilor meteo nefavorabile din data
de 07.07.2017, nu s-a putut efectua acþiunea de
stropire contra omizilor.

Evenimentul sãptãmânii
Aradul are un
nou prefect.
Florentina Horgea a fost numitã,
joi, în funcþia de prefect al
judeþului Arad, conform unei
hotãrâri a Guvernului.

Felicitãri!
Florentina Horgea, care a
ocupat funcþia de subprefect, îl
va înlocui pe Cosmin Pribac, cel mai longeviv prefect
al Aradului în funcþie, dupã 1990. Pribac a fost numit
în funcþia de prefect al judeþului Arad în anul 2012.

Ca atare, aceastã acþiune va avea loc în data
de miercuri 19.07.2017, începând cu orele
20.00.
Stropirea se va face cu soluþia Zebra Lamba
Cihalotrin 50 gr/l. Aceastã soluþie distruge
omizile. Insecticidul nu este toxic pentru
oameni, animale ºi plante.
VÃ RUGÃM SÃ LUAÞI MÃSURILE
PREVENTIVE NECESARE CARE SE IMPUN,
RESPECTIV ÎNCHIDEREA FERESTRELOR ªI
A UªILOR, ADÃPOSTIREA HRANEI SI A APEI
ANIMALELOR, PRECUM ªI MÃSURI
SPORITE
PRIVIND
ÎNCHIDEREA
ªI
PROTECÞIA ALBINELOR.

„Executivul a adoptat, în ºedinþa de astãzi (joi – n.r.), o
serie de hotãrâri referitoare la eliberãri ºi numiri de Soluþia are remanenþã 5-6 zile, dar dupã 24 de
prefecþi ºi subprefecþi. Astfel, au fost aprobate douã
hotãrâri privind încetarea exercitãrii, cu caracter ore nu mai afecteazã albinele. Aºadar, albinele
temporar, prin detaºare în condiþiile legii, a funcþiei trebuie protejate doar în perioada stropirii.
publice de prefect al judeþului Arad de cãtre Pribac
Cu respect,
Cosmin-Valentin ºi, respectiv, a funcþiei publice de
Dan Doba, viceprimar
subprefect al judeþului Arad de cãtre Horgea
Florentina. Totodatã, a fost aprobatã hotãrârea privind
exercitarea, cu caracter temporar, prin detaºare în
condiþiile legii, a funcþiei publice de prefect al judeþului
Arad de cãtre Horgea Florentina“, se aratã într-un
comunicat de presã al Guvernului.
Florentina Horgea a ocupat funcþia de subprefect din
noiembrie 2014.

Interviu special
cu primarul
Bogdan Ban.

sursa: mediafax.ro
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”...Sunt oameni care, în întreaga lor activitate politicã, nu au adus
nici mãcar un leu pentru Curtici, dar ºtiu sã dea cu pietre, în toþi
cei care încearcãm sã facem ceva pentru oraºul nostru ºi pentru
curticeni. Sunt sigur cã vor primii rãsplata pe care o meritã. Noi
încercãm sã construim ºi sã reparãm, sã facem lucrurile sã
funcþioneze, indiferent din vina cui le-am gãsit aºa. Oamenii ne-au
ales pentru a gãsii soluþii nu pentru a ne înjura unii pe alþii...”
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interviuri neconvenþionale

Gazeta de Curtici

Astãzi invitatul nostru este:
ªtefan-Adrian Bugyi

Deºi natura meseriei de dirijor s-a schimbat în timp, un
anumit aer mistic încã îl mai învãluie pe maestrul de pe scenã,
cel mai fascinant personaj, omul care stã cu spatele la pubic
ºi îndrumã acordurile calde ale vocilor. Dirijorul se aflã acolo
pentru a aduce partitura la viaþã, pentru a-ºi comunica
viziunea asupra acelei lucrãri printr-un limbaj individual de
gesturi care sculpteazã linia melodicã, reliefeazã nuanþe ºi
subliniazã elemente.
La finalul reprezentaþiei, dirijorul se întoarce cu faþa cãtre
public pentru a se înclina sobru. În persoana lui îl descoperim
pe ªtefan-Adrian Bugyi.
Mai multe despre viaþa de artist, dragostea pentru muzicã
ºi meseria de dirijor veþi descoperi în rândurile de mai jos.
Cum a început pasiunea ta pentru muzicã?
- Muzica a fost ºi este pentru mine latura sensibilã a vieþii, cãreia
am decis sã mã dedic încã de la frageda vârstã de 7 ani, când
pãºeam cu entuziasm spre Liceul de Artã ,,Sabin Drãgoi’’ din
Arad.
Frecventarea cursurilor de pian mi-a deschis ºi mai mult apetitul
pentru aceastã artã, astfel încât, dupã terminarea gimnaziului am
hotãrât sã merg mai departe la liceu tot în aceastã sferã, pentru ami aprofunda cunoºtinþele, atât teoretice cât ºi practice, ale
pasiunii mele. Tot în acea perioadã am avut ºansa sã îmi cultiv ºi
calitãþile vocale, prin orele de canto aferente studiilor teoretice.
Odatã cu trecerea anilor, orizontul în ceea ce priveºte lumea
muzicii s-a lãrgit, astfel cã am studiat Pedagogia muzicalã Dirijat coral în cadrul ,,Universitãþii de Vest Timiºoara’’, prin
programul de licenþã, iar apoi am urmat studiile de Masterat ale
aceleiaºi Universitãþi, specializarea Stilistica interpretãrii
muzicale – Dirijat.
În prezent, am certitudinea cã toate aceste etape au avut un rol
bine definit în formarea mea ca dirijor, datoritã faptului cã o
pasiune fragedã a devenit meseria mea.
Descrie-ne în linii mari rolul pe care îl are dirijorul în timpul
unui concert.
- Dupã pãrerea mea, dirijorul are rolul cel mai important înaintea
unui concert, ºi anume: în alegerea repertoriului, iniþierea
ansamblului, interpretarea fiecãrei lucrãri ºi finisarea tuturor
detaliilor legate de aspecte precum omogenizarea vocilor,
transmiterea mesajului muzical ºi textual ºi a stãrilor emoþionale
de ansamblu.
În timpul concertului, dirijorul este ,,persoana de legãturã’’
dintre ansamblu ºi ascultãtori, sugerând corului modul în care sã
transmitã mesajul sonor cãtre public.
Care este misterul profesiei tale?
- Orice profesie are un mister, iar în ceea ce mã priveºte pot sã
afirm faptul cã aproape zilnic descopãr noþiuni ce pot fi numite
mistere. În domeniul muzical, orice reprezentaþie din timp real, îþi
poate aduce stãri emoþionale nemaiîntâlnite, prin sonoritãþi care
pot rezona perfect în momentul prestaþiei (cazul fericit), sau
omiterea unor detalii semnificative în interpretare (cazul mai
puþin fericit), toate acestea fãrã a fi preconizate de conducãtorul
ansamblului.
Surprinzãtor este totuºi faptul cã munca oricãrui dirijor,
reprezentatã prin gesturi, dã roade uimitoare.
Ce simte un dirijor în momentul în care urcã pe scenã?
- Scena este pentru un dirijor locul în care ar trebui sã se simtã cel
mai confortabil, ,,ca acasã’’. Cu toate acestea, pot apãrea ºi
emoþiile premergãtoare unui concert, pe care conducãtorul trebuie
sã le controleze cât mai subtil.
În acelaºi timp, dirijorului îi vin în minte toate detaliile actului
artistic care urmeazã a fi desfãºurat, urmãrind poziþionarea
ansamblului ºi poziþionarea lui faþã de ansamblu. Ingredientul cel
mai important este transmiterea cãtre cor a stãrii generale de
siguranþã, pentru reuºita comunicãrii mesajului sonor.

Care a fost reprezentaþia care þi-a transmis cele mai mari
emoþii?
- Pregãtirile pentru diferite festivaluri corale, concursuri corale,
concerte cu ocazia unei sãrbãtori sau a unei întruniri, au o
importanþã majorã pentru ansablul coral amator. Iar anul 2013 nea surprins cu provocarea de a participa la Concursul de muzicã
bisericeascã “Lãudaþi pe Domnul”, Editia a VI-a, ce a a cuprins
douã etape: cea eparhialã ºi ce mitropolitanã, susþinute la Arad,
respectiv Timiºoara.
Ambele au implicat emoþii mari, atât în pregãtirea lor cât ºi în
timpul interpretãrii lucrãrilor, de facturã religioasã, în faþa unui
juriu avizat ºi în faþa publicului.
Acum la finalul dialogului, vorbeºte în câteva fraze despre
componenþa corului Bisericii ortodoxe din Curtici.
- Menþinerea unui ansamblu coral bisericesc ortodox în contextul
societãþii contemporane presupune mari sacrificii, atât din
punctul de vedere al membrilor ce-l alcãtuiesc, cât ºi din
perspectivã dirijoralã.
În acest caz, dirijorul trebuie sã fie, în primul rând, un bun
„manager”, cu o personalitate atractivã ºi inovativã, în scopul
coparticipãrii benefice. Orice reuniune a ansamblului trebuie
foarte bine gânditã ºi organizatã din timp, chiar ºi o simplã
repetiþie, deoarece fiecare membru în parte are alt program, fie la
serviciu, fie în responsabilitãþile familiale, fie la ºcoalã sau la
Universitate, în cazul tinerilor.
În momentul în care doresc sã cânte într-o formaþie coralã,
membrii acesteia au acceptat ideea cã existã un parteneriat dirijor
- ansamblu coral, având fiecare propriile responsabilitãþi.
Satisfacþia mea personalã - ºi o afirm cu sinceritate - este cã toþi
membrii corului, indiferent de profesie sau statut social, trateazã
cu responsabilitate ºi cu interes activitãþile noastre comune.
Astfel, fac foarte multe sacrificii pentru a fi prezenþi nu numai
duminica pentru a da rãspunsurile Sfintei Liturghii, ci ºi la
repetiþii ºi la alte manifestãri la care corul este solicitat.
ªi cine pune suflet în ceea ce face, vine ºi cu idei. Spontaneitatea
ºi buna organizare nu lipseºte, fapt pentru care le sunt
recunoscãtor.
Pe aceastã cale Îi mulþumesc Lui Dumnezeu cã mi-a oferit ºansa
unei cariere desãvârºite, preoþilor bisericii noastre, tuturor
membrilor corului, cãrora le promit cã mã voi strãdui mereu ca
ceea ce maestrul Volosciuc a lãsat sã nu disparã, ci sã se fructifice
în cel mai de apreciat mod.
Unele concerte rãmân mult timp în memoria publicului. ªi
asta datoritã maestrului dirijor, una dintre figurile
emblematice ale orchestrei, cãci muzica se naºte într-un mod
încântãtor din miºcãrile lui.
a consemnat Tripaº Laura Simona
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interviul sãptãmânii

Gazeta de Curtici

Interviu special cu
primarul Bogdan Ban
Bunã ziua domnule primar ºi bine v-am gãsit.
- Se rostogolesc numeroase situaþii peste noi ºi cred cã e
momentul sã începem sã clarificãm din ele.
- Da aºa cum vedeþi, pe lângã ce am prevãzut noi au
apãrut ºi numeroase probleme pe care trebuie sã le
rezolvãm acum, urgent.

personalul primãriei. Vã daþi seama în ce stadiu penibil
au ajuns sã facã dânºii politicã?! Adicã, sã sufere tot
Curticiul..!. Domnul Covaci, un om serios, pe care îl
respect, contracandidat în alegeri de anul trecut, a dorit
sã voteze pentru Curtici ºi dumnealor l-au dat afarã din
partid ºi implicit din consiliu. Cred cã e bine sã ºtie
oamenii adevãrul, chiar dacã asta ne doare pe toþi.
Întreb ºi eu, cu ce sunt vinovaþi funcþionarii primãriei
cã pesediºtii curticeni în frunte cu doamna Liana
Mocuþa ºi cei doi consilieri M10, îl urãsc aºa de mult pe
primar, încât voteazã orice împotriva lui ºi a
Curticiului. Probabil cã sunt mai mulþi oameni în PSD
cãrora le pasã de Curtici, dar de frica excluderii ºi a
pierderii mandatului, voteazã ºi ei ‘anti Curtici’ la
ordinul preºedintei Liana Mocuþa ºi a deputatul Florin
Tripa. Ca sã înþelegeþi cum se lucreazã acolo... În plinã
ºedinþã a Consiliului Local, deputatul Tripa (nr: Florin
Tripa, PSD) l-a sunat ºi l-a ameninþat pe domnul
Covaci, spunându-i foarte clar, cã, dacã va vota pentru
interesul Curticiului, va fi exclus. Asta s-a întâmplat! A
votat un proiect pentru Curtici ºi a fost dat afarã.
Pentru cei interesaþi, toate astea pot fi confirmate chiar
de domnul Covaci. Pãcat de atâta rãutate!.
Noi, oricum ne vom face treaba, de asta sã fie siguri
toþi, doar cã viteza ne va fi încetinitã un pic, de piedicile
puse de Consiliul Local, unde dumnealor au
majoritatea, din pãcate.
Aºa cum mã cunoaºte toatã lumea, sunt un tip care
rabd multe, când e vorba de mine, dar acum e vorba de
oameni; de cei care ºi-au pus încrederea în noi ºi ei
cred cã meritã sã ºtie adevãrul. Nu am dorit sã atac pe
nimeni. Am prezentat doar fapte. Toate astea se pot
verifica uºor, deoarece fiecare ºedinþã a Consiliului
Local are un proces verbal în care se pot vedea toate
cele spuse de mine.

- Hai sã le luãm pe rând. Problema Frontiera 2004,
pentru început. Vedem câþiva politicieni care tot dau cu
presupusul ºi vorbesc doar din auzite. Cum stau faptele,
exact?
- Aºa cum am mai spus, problema cu Frontiera 2004
dateazã de câþiva ani, dar acum s-a ajuns la capãt
datoritã schimbãrii cadrului legislativ. Juriºtii de la
vremea respectivã au organizat clubul, de dreptul
public, iar funcþionarea lui fiind de drept privat. Odatã
cu apariþia noii legii a fost verificatã ºi procedura de
finanþare a clubului, ajungându-se astfel la concluzia cã
existã o incompatibilitate între legea sportului ºi legea
finanþelor publice pe partea administraþiei publice
locale. Motiv pentru care trebuie gãsitã o soluþie care sã
facã legãturã între cele douã legi. Noi asta facem acum
ºi aº vrea sã asigur pe toþi iubitorii de sport din Curtici
cã suntem pe drumul cel bun ºi în curând vom anunþa
soluþia.
Aud ºi eu cã vorbesc mulþi ºi îºi dau cu pãrerea, fãrã
sã aibã cel mai mic habar. Mã doare cã ne dau lecþii
oameni care nu iubesc Curticiul , care nu au fãcut nimic
pentru Curtici, deºi în mâna lor sunt toþi banii þãrii.
Sunt oameni care, în întreaga lor activitate politicã, nu
au adus nici mãcar un leu pentru Curtici, dar ºtiu sã dea
cu pietre, în toþi cei care încearcãm sã facem ceva
pentru oraºul nostru ºi pentru curticeni. Sunt sigur cã
vor primii rãsplata pe care o meritã. Noi încercãm sã
construim ºi sã reparãm, sã facem lucrurile sã
funcþioneze, indiferent din vina cui le-am gãsit aºa.
Oamenii ne-au ales pentru a gãsii soluþii, nu pentru a ne
înjura unii pe alþii
- Ce se mai ºtie de problema cu ENEL?
- Am organizat întâlnirea publicã pe acestã problemã,
tocmai pentru a discuta deschis cu cei interesaþi ºi a
cãuta variantele cele mai favorabile curticenilor. Aici e
vorba de o problemã de civilitate ºi confort a tuturor, ºi
cred cã cetãþeenii au înþeles asta. Eu sunt alãturi de ei ºi
nu ne vom lãsa pânã vom face ca lucrurile sã
funcþioneze aºa cum trebuie.
Sãptãmâna asta adunãm ultimele semnãturi pentru
memorandumul care v-a fi depus la sediul central
ENEL Distribuþie, la OPC ºi ANRE. ?in sã le mulþumesc
tuturor celor care s-au ocupat voluntar de strângerea de
semnãturi. Asta înseamnã implicare civicã.

- Hai sã schimbãm un pic subiectul ºi sã vorbim ºi de
lucruri frumoase. Se apropie Zilele Curticiului; ne
puteþispune câte ceva!?
- Da, acuºi ne sãrbãtorim! O sãrbãtoare frumoasã pe
mai multe zile, aºa cum am obiºnuit curticenii.
Programul va fi prezentat detaliat în ediþiile viitoare,
tocmai de acee îi las pe oameni sã descopere acolo tot ce
am pregãtit. Oricum, vã spun cã meritã! Va fi o ediþie pe
cinste!. Multe, multe surprize frumoase!
- Ceva de încheiere, domnule primar...
- Sunt Bogdan Ban, primarul Curticiului. Un orãºel
cochet, cu oameni frumoºi, buni ºi demni care ºtiu sã
construiascã nu sã urascã. Oameni care meritã mai
mult respect de la toþi cei ce fac politicã. ªtiu cã nu sunt
perfect, dar în fiecare zi cu oamenii, învãþ cã politica ºi
administraþia se face pentru oameni ºi împreunã cu ei.
Sã ne revedem,cât mai mulþi împreunã, la zilele
Curticiului. Cu preþuire, pentru toþi curticeni, acelaºi
Bogdan Ban! Doamne ajutã!
(a consemnat MT)

- Ce vã nemulþumeºte, cã vã vãd un pic abãtut?
- Lipsa de caracter ºi minciuna propagatã de câþiva
consilieri locali. Îmi este greu, dar trebuie sã vorbesc
despre asta. Poate se trezesc. Atunci când am venit în
aceste funcþii ºi eu ºi dumnealor, am jurat cã vom
muncii în slujba ºi pentru binele Curticiului. Ei bine, sã
vã spun acum cã Primãria e blocatã de dumnealor,
deoarece nu vor sã voteze organigrama. Adicã
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suflet ºi credinþã

Gazeta de Curtici

Taina Cununiei ºi a Nunþii

În viaþa unui om sunt anumite momente de mare însemnãtate.
Pentru oricine este însemnatã ziua naºterii, ziua cãsãtoriei ºi
desigur ziua morþii. Fiecare dintre aceste zile marcheazã o
etapã
nouã în cursul vieþii unui om. Dacã
evenimentele naºterii ºi a morþii depind mai puþin de om, nu
decide ºi nu rãspunde de ele, în schimb evenimentul cãsãtoriei
este un eveniment care depinde în cea mai mare mãsurã de el.
Cãsãtoria este cea mai veche dintre Sfintele Taine. A fost
aºezatã de Dumnezeu la începutul omenirii. Sfânta Scripturã ne
spune : ,, Apoi a zis Dumnezeu : Nu este bine sã fie omul
singur . Îi voi face lui ajutor pe potrivit lui ”. Dupã ce a fãcut
Dumnezeu pe om , bãrbat ºi femeie , I-a binecuvântat ºi lea zis :,, Creºteþi ºi vã înmulþiþi , umpleþi pãmântul ºil stãpâniþi ”( Facere I, 27-28 ) . ,,Pentru aceea va lãsa omul
pe tatãl sãu ºi pe mama sa ºi se va lipi de femeia sa ºi vor fi
amândoi un trup”.( Facere II, 18-24 ).Dupã învãþãtura Bisericii,
cununia este Tainã Sfãntã ,pentru cã unirea mirelui cu mireasa
se face cu ºtirea ºi binecuvântarea lui Dumnezeu . Dumnezeu a
lãsat ca omul sã-ºi întemeieze familia ºi cã cei doi soþi sã
devinã un singur trup , o unitate desãvârºitã , de acum tot ce au
ºi ce nu au suportã în comun, ca ºi cãnd ar fi unul singur. Pentru
aceasta nu mai sunt doi, ci un trup.”Deci ce a împreunat
Dumnezeu, omul sã nu despartã”. (Matei 19, 4-6). Din aceste
cuvinte se vede lãmurit cã nunta este o lucrare sfântã care se
face cu ºtirea, cu voia ºi cu binecuvântarea lui Dumnezeu.
Aºadar în cãsãtorie intervine un dar dumnezeesc nevãzut, care
lucreazã mai presus de mintea ºi de puterile noastre o minune:
unitatea indivizibilã a celor doi soþi. Prin aceasta, cãsãtoria
primeºte însuºirea de tainã. Sfântul Apostol Pavel vorbind
despre unitatea celor doi soþi în cãsãtorie, zise:”Taina aceasta
este mare”(Efeseni 5-32). El face asemãnarea între unitatea
dintre Hristos ºi Bisericã ºi cea dintre soþi în cãsãtorie,
alcãtuind un singur trup. E o tainã mare ºi pentru faptul cã e de
cea mai mare importanþã pentru societatea omeneascã,
deoarece prin ea se întemeiazã familia, cea mai importantã
celulã din organizaþia ºi trãinicirea popoarelor ºi a omenirii
întregi.
E tainã mare, puternicã e taina înãlþãrii ºi decadenþei
popoarelor. Fiindcã la cãsãtorie este vorba de o tainã, ea trebuie
sã aibã binecuvântarea Bisericii cu sãvârºirea ritualului
Cununiei. Prima cãsãtorie a fost binecuvântatã de Dumnezeu
direct. În Noul Testament Mântuitorul a fost chemat ºi a luat
parte la nunta din Cana Galileii, arãtându-ne prin aceasta cã
dacã e chemat, El vine sã binecuvinteze cãsãtoria. Acum El nu
mai vine direct la nuntã, ci vine prin delegaþii ºi reprezentanþii
Sãi Apostolii ºi urmaºii acelora episcopii,împreunã cu
ajutãtorii lor preoþii. Cãci acestora le-a zis:”Cine vã primeºte
pe voi, pe mine mã primeºte”.(Matei 10,40). Deci cine îi
cheamã pe aceºtea ºi îi primeºte în numele lui Iisus, Îl primeºte
pe Iisus însuºi.De taina cãsãtoriei atârnã în mare mãsurã
viitorul individului, precum ºi tot comportamentul ºi rezultatul
activitãþii lui sociale.De aceea pe bunã dreptate s-a numit
cãsãtoria cel mai greu examen din viaþã, examen care aduce cu
sine cele mai hotãrâtoare urmãri. Omul în actul cãsãtoriei are
rolul decisiv, de el depinde alegerea partenerului de viaþã, el îºi
traseazã drumul cel nou al vieþii ºi de el depinde în mare
mãsurã cum va fi acel drum. Baza cãsãtoriei s-a pus de
Dumnezeu în rai, între Adam ºi Eva, cu scopul de a se înmulþii
neamul omenesc ºi a se ferici. Aceastã fericire nu a þinut însã
mult findcã neascultând ei de porunca lui Dumnezeu au fost
izgoniþi din rai ºi au fost supuºi la necazuri ºi lipsuri. ªi de
atunci în ºirul cãsãtoriilor dintre oameni auzim ºi astãzi despre
multe lipsuri ºi neajunsuri. Chiar ºi la nunta din Cana Galileii
s-a vãzut lipsuri cãci nu s-a ajuns vinul, dar Domnul Hristos
care însã a fost ca oaspete împreunã cu Maica Sa, i-a ajutat
fãcând vin din apã. Pregãtirea pentru cãsãtorie este un factor
exenþial ºi necesar pentru orice tânãr ºi cu atât mai vârtos
pentru un tânãr care se pregãteºte sã devinã preot.

O cãsãtorie fãcutã la „Întâmplare” este cea mai mare greºealã
împotriva familiei ºi societãþii, este un act de neseriozitate ºi
lipsã de rãspundere. Când se porneºte la pasul cãsãtoriei este
bine sã vã rugaþi lui Dumnezeu, sã vã spovediþi ºi cuminecaþi
înainte de cãsãtorie, ºi atunci Domnul Iisus Hristos este cu voi,
sã-L rugaþi sã fie oaspetele vostru precum a fost la nunta din
Cana Galileii, sã petreacã în sãlaºul vostru, în inima voastrã ºi
dupã cãsãtorie sã vã fereascã de toate relele. Dupã ce v-aþi
mãrturisit ºi cuminecat mirele ºi mireasa sã duceþi o viaþã
cinstitã ºi curatã, sã nu vã pângãriþi înainte de cununie, atunci,
ºi numai atunci, prin cununile ce vi se vor pune pe cap veþi
primi binecuvântarea lui Dumnezeu ºi Domnul Hristos va
petrece cu voi în chip nevãzut. Dacã însã tinerii au dus o viaþã
demoralizatã, necuratã înainte de cãsãtorie, la unii ca aceia
Domnul Hristos nu va lua parte fiind spurcaþi . Înaintaºii
noºtri þineau tare la virtutea aceasta. Multe nenorociri se trag
din cãsãtoriile rele cum se fac în ziua de astãzi. Mulþi nu cautã
la persoana cu care vor sã se împreune, ca sã aibã însuºiri bune,
sã fie înþeleaptã, moralã, religioasã, blândã ºi cu fricã de
Dumnezeu. Astãzi cei mulþi se uitã dupã avere, curte, bani, sã
aibã moºie, apoi sã fie ºi frumoasã. Frumuseþea ºtiþi cu toþii cã
nu þine mult, e ca ºi o floare care se veºtejeºte. Averea dacã nu
este înþelegere bunã între cei cãsãtoriþi, o risipesc unul într-o
parte, altul întralta, sau ºi dacã nu o risipesc nu au nici o haznã
de ea, fiindcã le lipseºte fericirea casnicã.
Cãsãtoriile
care
se
(a consemnat
Laura
Tripaº)
fac fãrã ajutorul ºi binecuvântarea lui Dumnezeu, peste acelea
are diavolul putere, ºi apoi el nu face nici un bine între oameni.
Tocmai aici intervine rolul pe care îl are timpul prevãzut pentru
pregãtire ca sã înlãture obstacolele, ca sã netezeascã drumul ºi
sã afirme puterea iubirii sufleteºti, a consensului spiritual care
”pe toate le biruie”. Tânãrul teolog ºtie cã legile bisericeºti cer
preotului sã fie ”bãrbat al unei singure femei” cã pentru el
divorþul nu este îngãduit ºi atrage dupã sine pânã ºi pierderea
preoþiei, de aceea el trebuie sã reflecteze adânc cu cine pleacã
în viaþã. Soþului îi revine rolul de apãrãtor al familiei, în faþa
sãgeþilor ce se îndreaptã asupra ei din afarã, soþia are misiunea
de a fi vestala cãminului, ea pãstreazã focul sacru al iubirii ºi
devotamentului pentru cãmin, ea ”este inima familiei”. Femeia
este dumineca bãrbatului. Aceasta înseamnã nu numai odihnã,
ci ºi bucurie, sarea vieþii, aceea cu care doreºti sã vieþuieºti.
Dumineca bãrbatului, e bucurie, libertate, sãrbãtoare ºi cea mai
bunã parte a sufletului : partea sfinþitã. E atunci aceasta
”jumãtatea bãrbatului”? ”o treime a lui”? ”un sfert a lui”? Nu .
E ”totul” ( Michelet). ”Bãrbatul necredincios se sfinþeºte prin
femeia credincioasã” (I Corinteni 7-14), femeia este ”ajutorul
bãrbatului”.
Ioan Claudiu Moca

Gazeta de Curtici
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info util

Cu ocazia afiºãrii anuntului privind publicarea Hotãrârilor de despãgubire în conformitate cu Legea
nr. 255/2010, privind exproprierea pentru cauza de utilitate publicã, necesarã realizãrii unor oobiective
de interes naþional, judeþean ºi local pentru obiectivul ,, Construire centurii ocolitoare Sud-Nord a
oraºul Curtici “ hotãrâri care au fost comunicate titularilor dreptului de proprietate/deþinãtorilor cu
orice titlu asupra drepturilor imobilelor expropriate, la adresele de domiciliu cunoscute, la care au fost
anexate procesele-verbale constatatoare asupra sumelor reprezentând valorile de despãgubiri.
Publicitatea se va realiza ºi pe site-ul Primãriei Oraºului Curtici:www. primariacurtici.ro.
Titularii dreptului de proprietate / deþinãtorii cu orice titlu asupre drepturilor imobilelor expropriate pot
consulta opisul pe site-ul Primãriei oraºului Curtici:
www.primariacurtici.ro sau la sediul primãriei oraºului Curtici.”
Persoanele care justificã un interes legitim, pot consulta conþinutul hotãrârilor de despãgubiri ºi la
sediul Consiliului Local al Oraºului Curtici: str. Primãriei nr.47, oraº Curtici, jud.Arad.

ÎN ATENÞIA PRODUCÃTORILOR DE
PEPENE VERDE (LUBENIÞÃ)

Anunþ important!

Conducerea primãriei oraºului Curtici informeazã pe aceastã cale producãtorii de Pepene verde de pe raza UAT
Curtici cã a intrat în vigoare Ordinul nr.225/03.07.2017 pentru aprobarea modelului etichetei pentru produsul pepeni, ºi
obligaþia afiºãrii etichetei la locul de vânzare, potrivit prevederilor art.14 alin.3 din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea
unor mãsuri de reglementare a pieþei produselor din sectorul agricol, în acest sens producãtorii de Pepene verde sunt
obligaþi sã afiºeze eticheta la locul de vânzare cu privire la denumirea produsului, localitatea de origine, data obþinerii
produsului ºi preþul de vânzare.
Eticheta are urmãtoarele caracteristici:
Sã fie confecþionatã din hârtie A4, plastificatã transparent.
Sã fie inprimatã landscape, faþã-verso, color, cu denumirea produsului, localitatea de origine, data obþinerii produsului,
preþul de vânzare.
Denumire produs .............................................
Localitatea de origine ......................................
Data obþinerii produsului..................................
Preþul de vânzare ...........................................

Secretar,
Nagy Ioan
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diverse

Gazeta de Curtici
Numere utile
Poliþie :
0257. 464. 151.

Pompieri:

0257. 464. 506.
0733. 552. 494

Primãria:

0257. 464. 130.
Defecþiuni
iluminat public

0257. 468. 089

ANUNÞ
important
Societatea
AGROZOOSERVICE SRL

plãteºte arenda la
grau în

perioada:

11.07 - 28.07.2017.

Program: între
orele 9:00-16:00.

Administrator
ing.Grada Flaviu
SC AGROZOOSERVICE SRL

tel: 0747274372

ANUNÞURI

ALMENARI FG S.R.L. MACEA
ANGAJÃM PERSONAL
- femei ºi bãrbaþi pentru producþia de confecþii metalice ºi tâmplãrie
Informaþii:
0257 535960
0786 581304
e-mail: almenarifg@gmail.com

*** Familie , cautam casa de
inchiriat. Tel: 0723874252 0720728888
*** Vând teren extravilan
6,95 hectare. Informaþii la
telefon 0257464240
*** Firmã de curãþenie
angajeazã o femeie pentru
curãþenie la sediu de bancã în
Curtici. Se ofera contract de
muncã la un program flexibil
de lucru. Relaþii la telefon
0733733196.
*** Depozit Ciuleandra
angajeazã lucrãtor comercial
cu permis de conducere.
Informaþii la telefon :
0748218439
*** Angajãm
montator
mobila
cu
sau
fara
experienta,permis
de
conducere categoria B
Informatii la 0745 416 179
*** Dezmembrãri Auto
Curtici. Strada A. Iulia nr. 2
(cãtre calea feratã). Tel:
0740221355

Gazeta de Curtici
recomandã:
http://www.specialarad.ro/
http://www.livearad.ro/
https://criticarad.ro/
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.

