2018
Anul Centenarului Marii Uniri
Ce sărbătorim la
Centenarul Marii Uniri?
Credința românilor care au făcut Unirea că
toată suflarea românească trebuie să
trăiască împreună, într-un singur stat,
ROMÂNIA.
Efortul susținut al românilor, de-a lungul
timpului, de a nu uita că sunt români.
Năzuința românilor de a înfăptui Marea
Unire, avută de-a lungul secolelor, indiferent
de vicisitudinile istoriei.
Tenacitatea liderilor și a elitelor românești
care au întreprins toate cele necesare ca
Unirea să devină realitate.
Eroismul și jertfa celor fără de care visul
românilor de veacuri, Marea Unire, nu ar fi
fost posibil.
Nesupunerea românilor în fața imperiilor
vremelnice care i-au afectat interesele și
neacceptarea unei sorți potrivnice.
Ambiția românilor de a rămâne împreună
după 100 de ani de la Marea Unire.
Rațiunea românilor de a căuta în
permanență cele mai bune împrejurări
pentru concretizarea aspirațiilor legitime și
valorificarea acestor ocazii.

ROMÂNIA
Ministerul Apărării Naționale
ASOCIAŢIA ,,ORGANIZAŢIA-JUDEŢEANĂ ARGEŞ "BASARAB I
A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE
- Asociație de utilitate publicăHG.284/2018 publicată în MO 396/2018
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ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ ARGEŞ "BASARAB I“ A CMRR

Grupul de turism
,,Floarea de colţ “

28--30 august 2018
28

,,A face turism înseamnă a
merge să cauţi foarte departe
dorul de a te întoarce acasă.’’

Excursie documentară pe itinerariul:

PITEȘTI –CERNAVODĂ
CERNAVODĂ- TULCEA
TULCEA--CETATEA HISTRIA
HISTRIA--FETE
FETEȘȘTI
TI--CERNAVODĂ
CERNAVODĂ--PITEȘTI

COSTUL EXCURSIEI = 500 LEI /PERSOANĂ

-Transport -110 lei(inclusă cazarea și masa șoferului)
Cazare– 2 nopți -130lei/persoană- Tulcea -cu micul dejun înclus)
-Masa de prânz –(2 ) = 60lei /persoană; Cină festivă-45 lei /persoană
(Vin,Țuică, Apă minerală,cafea)-15 lei; Cina—30 lei/persoană;
Vizită Acvariul Tulcea-10 lei/persoană;

Excursie Delta Dunării cu masa de prânz-100/persoană

Delta Dunării

Acvariul Tulcea-

AUTOCAR 44 DE PERSOANE(TOTAL Km-950(PREȚ /KM- 5LEI)

Președintele Asociației
col.rtr. Ilie STOICA

Hotel CYGNUS-Tulcea

Cetatea Histria

ÎN ANUL CENTENARULUI MARII UNIRI DIN 1918
,,LA TULCEA, ROMÂNIA E LA FEL DE FRUMOASĂ”
col.rtr. Constantin Mândruță
poet, epigramist

Asociaţia în care ne-am găsit unii cu
alţii, nu ne poate despărţi.
Mereu o să ne întâlnească.

Programul
Excursiei din 28-30.08.2018
28.08.2018

05.00-Plecarea de la Cercul
Militar Pitești;
05.00-1300-Deplasarea la Tulcea;
13.00-14.00-Cazarea la Hotel
CYGNUS;
14.00-15.00-Masa de prânz;
15.00-18.00-Vizită la Acvariul
Tulcea;
18.00-20.00-Vizită -Parcul
Ciuperca și Faleză;
21.00-24.00- Cina Festivă;

Este unul dintre cele mai
frumoase muzee de
istoria naturii din tara .

29.08.2018

08.00-09.00-Micul Dejun;
09,00-0930-Deplasarea la
debarcader;
09.30-18.00-Excursie în Delt ă
-Masa de prânz la o pensiune ;
din Deltă cu preperate din pe ște;
18.00-19.00-Deplasarea la Hotel;
19.00-20.00- Ciina;

Delta Dunării (3446 km²), aflat ă în
mare parte în Dobrogea România și
parțial în Ucraina, este a doua ca
mărime și cea mai bine conservat ă
dintre deltele europene.

30.08.2018

08.00-09.00-Micul dejun;
09.00-10’30-Deplasarea la Histria;
10.30-11.30-vizit ăCetatea Histria;
11.30-14.00-Deplasarea la Fetesti;
14.00-17.00-Masa de prânz la
,,Motel Popescu,, din Fete ști
17.00-21.30 –Deplasarea la Pite ști;

O plimbare prin Cetatea
Histria poate fi considerată o
evadare în istorie

LA TULCEA, ROMÂNIA E LA FEL DE FRUMOASĂ
Am plecat de la Cercul Militar Piteşti, marţi 28 august a.c. pe la
ora cinci dimineaţa. Nici gând de trei ceasuri rele! Plăcut, şofer
priceput, autocar elegant ca spaţiu. Intervenţiile organizatorilor,
plăcute. Preşedintele ILIE STOICA, organizatorul întru toate, ION
CATINCA şi ajutorul său, TUDOR DINU. Ne-am cazat puţin după
prânz, la Hotelul CYGNUS în latină, LEBĂDA în română. Condiţii,
jos pălăria...de soare. Caniculă în toată regula. Masa de prânz, la
fel. Împreună cu preşedintele am luat legătura cu primarul
municipiului, coleg de liceu şi tiz, Constantin Hogea. Dar până la
vizită la Monumentul Eroilor din Tulcea, am trecut şi pe la
admirabilul Acvariu, natură vie şi vietăţi. Din partea Asociaţiei
Judeţene Argeş “Basarab I” a C.M.R.R., am depus o coroană de
flori, Constantin Mîndruţă a citit poezia “Român din vechi provincii”,
Primarul şi preşedintele Asociaţiei au ţinut alocuţiuni. Am primit din
partea Primăriei câte un documentar despre Tulcea. Cina a fost
chiar festivă, cu de toate şi mai ales muzică şi dans.
A doua zi, miercuri 29, a pus capacul! Plimbare cu
cataramanul pe Dunăre şi Braţul Chilia până la Cherhana. S-a
mâncat tot ce se poate găti din peşte. A fost una din zilele minunate
ale oricărui muritor. Care s-a încheiat iar cu cină şi plimbare pe
faleză, la Debarcader.
Ultima zi de periplu, joi 30, la fel de frumoasă, a însemnat
plimbare prin Cetatea Histria, ca o evadare în istorie, un prânz
săţios la “Motel Popescu” din Feteşti, apoi plecarea către casă, la
fel de plăcută. Asociaţia în care ne-am găsit unii cu alţii, nu ne
poate despărţi. Mereu o să ne întâlnească.
A consemnat,
Constantin Mîndruţă

Festivitaea depunerii de coroane la
Monumentul Independentei – Tulcea
la care a participat primarul municipiului
Tulcea ing.dr. Constantin HOGEA

Monumentul Independentei – Tulcea

Piatra de temelie a fost pusa la 17 octombrie 1879, in
prezenta regelui Carol I. Conceptul si executia
Monumentului apartine sculptorului George Vasilescu.
Liga pentru propasirea Dobrogei, condusa de poetul
Ion Nenitescu, a avut initiativa ridicarii Monumentului
ca omagiu adus eroismului si al vitejiei poporului
roman in razboiul pentru eliberarea de sub dominatia
otomana (1877-1878).
In forma initiala, monumentul era amplasat pe soclu de
plan patrat, in doua trepte, realizat din granit de
Dobrogea, plasat pe un piedestal in forma de doua
volume paralelipipedice si un trunchi de piramida,
ornate cu brau si cornisa pe care se inalta maiestuos un
obelisc inalt de 22 de metri realizat din granit de
Ravena. La baza obeliscului, se aflau 2 elemente
sculpturale, un dorobant cu arma pe umar si o goarna
in mana si al doilea element sculptural, un vultur urias
cu aripile deschise.
Monumentul Independentei a fost refacut abia in 1932,
dupa distrugerea sa in perioada 1916 – 1918, insa fara
statuia dorobantului si a vulturului.
Cu prilejul aniversarii centenarului cuceririi
Independentei de stat a Romaniei, in anul 1977,
Monumentul si-a recapatat forma sa initiala, la
restaurarea lui aducandu-si contributia sculptorul
Cristea Gros

Primarul municipiului Tulcea ing.dr.Constantin
Hogea s-a născut la data de 6 septembrie 1957
în localitatea Cerna, județul Tulcea. A absolvit
cursurile Institutului Agronomic Timișoara –
Facultatea de Agricultură în 1982.A dobândit
titlul de Doctor în Agronomie în anul 1997,
acordat de Universitatea de Științe Agronomice
și Medicină Veterinară - București.

Respect deosebit pentru cei 55 de membrii ai Asocia ției Județeane Argeș
Basarab I a CMRR care în anul s ărbătoririi Centenarului Marii Uniri din 1918 au
omagiat eroii tulceni care s-au jertfit pentru ap ărarea independen ței,
suveranității și integrității României.

A doua zi, miercuri 29, a pus capacul! Plimbare cu
cataramanul pe Dunăre şi Braţul Chilia până la
Cherhana. S-a mâncat tot ce se poate găti din peşte.
A fost una din zilele minunate ale oricărui muritor.

Ciorba de peşte cum doar în
deltă se găteşte!
La casa de pescari-Laurențiu

Ultima zi de periplu, joi 30, la fel de frumoasă, a însemnat
plimbare prin Cetatea Histria, ca o evadare în istorie !

…..un prânz deosebit la “Motel Popescu” din Feteşti, apoi plecarea
către casă, la fel de plăcută. Asociaţia

în care ne-am
găsit unii cu alţii, nu ne poate despărţi.
Mereu o să ne întâlnească.

Bine Ati Venit la Popescu!
Daca sunteti in cautarea unui loc unde sa va petreceti concediul, vacanta, sarbatorile
sau chiar numai cateva zile destinate relaxare, atunci Pensiunea la Popescu este locul
ideal. Datorita amplasarii acesteia,sunteti izolati de agitatia urbana, oferindu-va
privelisti minunate, aer curat si liniste, situata la iesirea dupa autostrada Bucuresti
Constanta la km 143 pe malul stang al bratului Borcea in aval de podurile Borcea la km
42, va ofera un sejur minunat de relaxare, plimbari cu barca, pescuit sportiv.

