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Pentru a satisface cât mai mult dorinţele doamnelor, americanii au gândit o nouă metodă de aplicare a genelor false, mai naturală şi mai sim-plă.  Noutatea constă în lipirea unor gene false, fir cu fir, pe genele naturale, cu ajutorul unui adeziv. Nu există durere, iar locul unde se face aplicaţia nu este vizibil, astfel genele vor avea un efect cu totul na-tural.
Aceste extensii semi-per-manente sunt compuse din gene sintetice şi individuale, curbate astfel încât să respecte forma naturală a genei. Sunt mai groase la bază şi mai fine la vârf şi se aplică individual. Dau un aspect natural şi elen-gat şi sunt concepute pentru a alungi şi a da volum genelor deja existente. Aplicarea lor se face exclusiv de profesionişti.Sunt realizate din poliester sintetic, material care reacţio-nează mult mai bine la uzură decât altele şi în plus, are un petenţial alergen foarte mic. Testele au demonstrat că ris-cul de a avea reacţii adverse la contactul cu extensii de gene realizate din păr de animal, cum ar fi cel de nurcă, este mult mai ridicat.”Cu o aplicare corespunză-toare, extensiile de gene arată şi se simt complet naturale, 

iar fiecare aplicare este per-sonalizată pentru a respecta nevoile clientei”spune Ana-maria Borlovan stilist gene, la Salonul Xtreme Lashes.Extensile pot fi găsite în 4 grosimi diferite şi două tipuri de curbură, cu lungimi între 6 mm şi 17 mm şi într-o varieta-te largă de culori pentru efec-te deosebite. Lungimile sunt alese încât să copieze forma şi curba genei naturale, iar gro-simea este aleasă în funcţie de sănătatea şi grosimea genelor naturale, dar şi în funcţie de preferinţa personală. Efectul final este o ondulaţie accentu-ată, lungime şi volum şi o de-finire spectaculoasă a privirii.”Sunt create pentru a nu se deosbi ca mărime şi greutate de genele umane. Sunt flexi-bile, dar rezistente la rupturi şi urmează mişcarea genelor naturale”adaugă Anamaria Borlovan.

Pentru că aceste extensii sunt o copie exactă a genelor naturale, cântăresc la fel de mult ca cele naturale. Nu veţi fi conştiente de adăugarea de extensii la genele dumnea-voastră şi nu vor determina căderea genelor naturale înainte de terminarea ciclu-lui de creştere a acestora, aşa cum se întâmplă în cazul în care se foloseşte o altă meto-dă de extensie. Porcedura de aplicare a unui set complet de gene durează, în general, între 90 şi 150 de minute. Pentru o viaţă mai lungă a ex-tensilor, trebuie să mergeţi la retuş odată la 3-4 săptămâni. Această metodă serveşte la înlocuirea genelor căzute în mod natural. Şedinţa pentru retuş se face în 15 până la 60 minute şi costă 170 lei. Preţul unui set întreg de gene este 280 lei, dar puteţi beneficia de reduceri substanţiale.

Sanatate & Frumusete

( (

,Acum puteţi avea gene mai lungi şi mai naturale

PUBLICITATE

O viaţă sănătoasă cu ajutorul mierii

Albirea dinţilor: metode, avantaje şi dezavantaje

 Femeilor care vor gene mai lungi şi mai frumos curbate
 Femeilor care vor gene mai bogate. Efect îmbogă-ţit cca. +70100 gene /ochi Femeilor pentru care este important ca lumea să creadă despre extensii că sunt genele ei naturale

Cui i se recomandă aceste gene

 Femeilor care vor să ie frumoase şi la prima oră a dimineţii
 Femeilor care nu au timp pentru machiaj, dar vor o privire uimitoare şi miste-rioasă
 Femeilor care fac sport şi cărora nu le place să se mâzgălească folosind 

mascara
 Femeilor pentru care este important să-şi extindă genele cu cea mai sigură metodă din domeniul fru-museţii, cu un adeziv care nu provoacă alergie Femeilor care cred că, cel mai imporatant element al frumuseţii este privirea.

pagina 10

pagina 9

„Cu o aplicare cores-punzătoare, extensi-ile de gene arată şi se simt complet natu-rale. Fiecare aplicare este personalizată pentru a respecta nevoile clientei. ”
Anamaria Borlovan stilist de gene XL, la Beauty Meliana
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Timişoara
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Hagi m-a batut pe spa-
te, spunându-mi... 
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Cele mai proaspete informaţii. Citeşte www.opiniatimisoarei.ro! Eşti câştigător şi ştii tot ce se întamplă.
www.opiniatimisoarei.ro - Contează pe ştirile timişorenilor!
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timp liber - pagina 14 teatrul german de Stat
ConCert - Concert Holograf
Vineri, 2 decembrie, Fratelli

Sâmbătă 4 decembrie  ora 19.00 
„Sunetul muzicii” 
Regia: Simona Vintilă

Timişoara, capitala  
emigranţilor din toată ţara?
gHeorgHe ilaş
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Colonizarea forţată a Ba-
natului de către regimul co-
munist a cultivat în rândul 
populaţiei băştinaşe o atitu-
dine intrinsecă de respinge-
re faţă de toţi cei veniţi din 
alte zone ale ţării. Oltenii, 
moldovenii, ardelenii sau 
bucureştenii care au ales 
Banatul ca a doua casă au 
avut de înfruntat, până la 
integrarea în comunitate, o 
ostilitate aproape inexplica-
bilă din partea localnicilor, 
care nici nu concepeau ca 
“viniturile” să le conducă 
treburile obştii. Aşa se face 
că, imediat după Revoluţie, 
liderul revoluţionarilor din 
Balconul Operei, Lorin For-
tuna, a fost dat jos din func-
ţia de prefect după numai 
20 de zile de domnie, pe 
motiv că este moldovean, 
iar acelaşi gen de xenofobie 
locală l-a determinat pe un 
alt reprezentant de seamă al 

bucovinenilor din oraş, cri-
ticul literar Adrian Dinu Ra-
chieru, să demisioneze din 
funcţia de director al Direc-
ţiei de Cultură Timiş. Subti-
le accente de xenofobie au 
fost prezente, în campania 
electorală din aprilie 2008, 
şi în discursul primarului 

Gheorghe Ciuhandu, care, 
la serbarea câmpenească 
organizată cu prilejul pre-
zentării noilor mijloace de 
transport în comun Skoda, 
spunea că bănăţenii origi-
nari folosesc termenul “fi-
robuz”, în timp ce viniturile 
au adoptat cuvântul “trolei-

buz”. Pentru a mai tempera 
patriotismul local al celor ce 
susţin, utopic, că intrarea 
în Banat să se facă doar pe 
bază de paşaport, trebuie să 
spunem că, după ultimele 
statistici neoficiale, procen-
tul populaţiei netimişore-
ne, adică a celor cu părinţi, 

bunici sau străbunici în alte 
zone ale ţării,  este net su-
perior  populaţiei băştinaşe, 
motiv pentru care Banatul 
trebuie acceptat ca un teri-
toriu al multiplelor identi-
tăţi, o zonă cu un inestima-
bil mozaic multicultural.

sport
poli, spaima 
echipelor gazdă şi 
victima arbitrilor
Trupa lui Contra se menţine  
în trena liderului şi continuă  
să viseze la titlu. ll 15

interviu
Suntem blocaţi  
în conservatorism 
şi inerţie! 

Interviu cu Ciprian Jichici, 
consilier PNL în Consiliul Local 
Timişoara. ll 11

proces
băile buziaş, 
moştenirea 
pierdută 

Fostul proprietar, a obosit după 
zece ani de procese şi vrea să 
renunţe la moştenire. ll 4

comunitate
revelion la preţuri 
mici în cabanele  
lui Ceauşescu 
Deşi sunt ţinute departe de 
ochii turiştilor, cabanele sunt 
întreţinute din bani publici. ll 13
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Rivalitatea dintre TImişoara şi restul ţării se observă cel mai bine în tribunele de pe stadioanele de fotbal
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Idealul „poporului unic munci-
tor”, propovăduit asiduu de la 
mijlocul secolului trecut, până 
în urmă cu douăzeci de ani 
a lăsat mai în toate colţurile 
ţării amintiri de coşmar. Să te fi 
născut la Timişoara şi să ajungi 
să faci armata la Năvodari, să 
tragi la sapă pe şantierele „de 
tineret” te miri prin ce cotlon 
de ţară, iar stagiatura, graţie 
repartiţiei „planificate” pentru 
cel puţin trei ani din viaţă în 
estul României – iată marile 
temeri ale generaţiilor pe care 
schimbarea de paradigmă 
politică în decembrie 1989 le 
prinsese din urmă la vârsta 
de adulţi.  Întoarcerea acasă 
n-a fost întotdeauna posibi-
lă şi nostalgia după valorile 
Banatului, după stilul de viaţă 
civilizat, după ritmurile vieţii 
şi după diversitatea culturală 
i-au însoţit pe bănăţeni oriunde 
s-ar fi aflat, conducând chiar 
la crearea unui tărâm mitolo-
gic, la un Banat mirific în care 
n-ar exista săraci, leneşi sau 
neputincioşi, ci doar entuziasm, 
energie, succes şi capacitate de 
a găsi soluţii la orice dificul-
tate. Seduşi de imaginea unui 
asemenea Banat, românii din 
toată ţara au căutat să-şi gă-
sească loc aici. Doar că simpla 
strămutare cu domiciliul şi 
cu locul de muncă n-a adus, au-
tomat, şi contopirea cu spiritul 
bănăţean. Pentru multe dintre 
grupurile venite compact să-şi 
găsească aici succesul şi ferici-
rea, Banatul a rămas o enigmă. 
Un loc bun pentru carieră, 
relativ confortabil pentru traiul 
cotidian, dar străin spiritual. 
Auzim despre balul bihorenilor, 
despre balul almăjenilor, despre 
ruga moţilor, aflăm că se publi-
că reviste ale moldovenilor, ale 
năsăudenilor, ale aromânilor, 
că mehedinţenii îşi fac asociaţie 
culturală, că gugulanilor le vine 
greu să se rupă de legăturile 
de suflet cu spaţiul de obârşie. 
Ajungem să trăim vieţi parale-
le, realităţi care se intersectea-
ză doar în sfera pieţei, nu şi a 
agorei. Nimeni nu mai crede 
în ştergerea diferenţelor dintre 
zonele istorice. Abandonarea 
modelului uniformizant, la 
scară internă, a permis re-
valorizarea specificului local 
cu o putere extraordinară. 
S-au reaprins, însă, şi orgoliile 
locale, rivalităţile între zone, 
diferenţierile căutate dinadins 
pentru a clasifica pe cineva ca 
„de-al casei” sau „vinitură”. 
Faţa Banatului din (idealizata) 
perioadă a Mariei Terezia s-a 
schimbat mult. Cât de mult şi 
ce e bun în asta – ar trebui să 
înţelegem mai rapid, în spiritul 
pragmatismului bănăţean şi 
al acelei orientări spre succes 
care ne-a făcut de invidiat de-a 
lungul istoriei noastre.

Spiritul locului
Mariana Cernicova
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turi de conducere la care 
aspirau localnicii. Tocmai 
din această cauză, a unei 
solidarităţi între persoa-
nele venite din alte zone 
şi stabilite în Banat, s-au 
şi înfiinţat asociaţiile cul-
turale, cum sunt cele ale 
bistriţenilor, gugulanilor, 
almăjenilor, bihorenilor, 
mehedinţenilor şi altele”, 
spune Apăvăloaie. 

De aceeaşi părere este şi 
Grigore Trif, preşedintele 
PRM Timiş, ardelean. „În 
timp ce timişorenii se la-

udă cu multiculturalismul 
oraşului, armonia în care 
trăiesc cu maghiari, nemţi, 
sârbi şi celelalte naţiona-
lităţi conlocuitoare, para-
doxal, ei manifestă o ati-
tudine de respingere chiar 
faţă de fraţii lor, românii 
veniţi aici de prin alte col-
ţuri ale ţării. În Timişoara 
este o mare problemă să 
fii oltean, Doamne fereş-
te moldovean şi nici mă-
car ardelean, faţă de care, 
se manifestă, oarecum, o 
anumită toleranţă. Se tot 

vorbeşte de vinituri, însă 
oamenii au venit aici la 
lucru, pentru că baştinaşii 
manifestau o atitudine su-
perioară de stăpâni ai locu-
lui şi nu prestau anumite 
munci. De obicei, te duci 
acolo unde poţi să te rea-
lizezi, printre oameni care 
nu ţin pasul unei competi-
ţii, care nu au putere să-ţi 
blocheze eventuala ascen-
siune în societate. În fol-
clorul locului circulă acea 
poveste cu moldovenii care 
au venit, au primit casele 
părăsite de nemţi şi, din 
cauza sărăciei, au pus par-
chetul pe foc. Eu cred că, 
de fapt, au scos parchetul 
şi l-au înlocuit cu gresie. 
Faptul că cei care au venit 
au contribuit la înflorirea 
Banatului se vede acum, 
când din cauză că migraţia 
a scăzut până aproape de 
zero, satele de aici arată 
incomparabil mai rău faţă 
de cele din Bucovina, Mara-
mureş, Oltenia sau din alte 
zone ale ţării”.

EtErna rivalitatE 
Bucureşti-timişoara şi 
proBlema “miticilor”

Această rivalitate se 
resimte cel mai bine în 
tribunele stadionului. 
Paul Prodana, liderul ga-
lerie Poli, spune că, deşi 
bucureştenii se declară 
încântaţi de Timişoara, 
reciproca nu este valabi-
lă. „Ei vin aici pentru că 
le place Timişoara. Ora-
şul e liniştit, e frumos. La 
Timişoara nu e nebunia 
care e în sudul ţării. 
Oamenii sunt altfel şi 
deşi par neprimitori sunt 
primitori. Deşi nu ne 
plac miticii, noi suntem 
înfrăţiţi cu fanii celor de 
la Rapid. Asta pentru că 
şi ei, şi noi pe vremea 
comunismului am luptat 
împotriva celor două 
echipe comuniste. După 
Revoluţie acest spirit s-a 
păstrat”.

TenTaTivă de omor din cauze “xenofobe”

Un sucevean domiciliat în 
Timişoara a ajuns după gratii, 
condamnat pentru tentativă de 
omor, după ce a înjunghiat un 
bărbat care, în repetate rânduri, 
i s-a adresat cu epitetul “vinitu-
ră”. Dragoş Lupancu, 38 de ani, 
de profesie zugrav, care ştia din 
pliante că oraşul de pe Bega este 
un adevărat “rai” al multicultura-
lismului şi înţelegerii interetnice, 
suporta din ce în ce mai greu 
accesele xenofobe ale şmeche-

rilor din cartier. La un moment 
dat, a răbufnit extrem de violent, 
fiind la un pas de comiterea unei 
crime. incidentul s-a întâmplat în 
2007, în faţa unui bloc de pe Ca-
lea aradului. ajuns acasă după o 
zi de lucru, Lupancu a fost luat în 
primire de un grup de tineri, care 
l-au apostrofat cu vorbe gen “vi-
nitură”, “sârma” şi alte epitete cu 
caracter xenofob. mai mult, do-
rind să se strecoare prin grupul 
de gălăgioşi, a fost prins de braţ 

şi instigat să rămână să se bată. a 
refuzat şi a urcat în apartamen-
tul său, unde i-a povestit soţiei 
cele întâmplate. În acest timp, 
prin geamul deschis se auzea 
vocea unui individ, care continua 
să-l jignească. “inculpatul s-a 
înarmat cu un cuţit cu lama de 8 
cm, a coborât în faţa blocului, s-a 
apropiat de Cristian Cherecheş, 
pe care l-a lovit în zona latero-
scapulară dreapta şi semitora-
cică. După aplicarea loviturilor, 

inculpatul s-a întors în aparta-
mentul său”, descrie procurorul 
mihai şandor, în rechizitoriu, 
momentul răbufnirii moldovea-
nului. Victima a fost transportată 
imediat la spital, unde medicii au 
constatat că viaţa i-a fost pusă în 
primejdie. Pentru însănătoşire 
au fost necesare 25 de zile de 
îngrijiri medicale. agresorul a 
fost arestat, trimis în judecată şi 
condamnat la 3 ani de închisoare 
pentru tentativă de omor.

De sub ocupaţie austria că, Banatul a ajuns 
sub „stăpânirea” oltenil or şi moldovenilor
alina Sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

gHeorgHe ilaş
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Mentalităţi diferite şi 
obiceiuri diverse, oameni 
veniţi din toate părţile ţării 
şi chiar din străinătate. Cam 
aşa se prezintă Timişoara 
de astăzi. Un amalgam de 
identităţi sociale şi cultu-
rale care se întrepătrund şi 
de unde, uneori, mai ies şi 
scântei. Sunt oameni care 
datorită, în principal, nive-
lului scăzut de cultură se 
murdăresc pe sine şi imagi-
nea oraşului catalogând oa-
menii în funcţie de zona în 
care s-au născut. Nu puţini 
sunt, din fericire, cei care 
înţeleg că fiecare pădure 
are uscăturile sale şi că fie 
că eşti oltean, moldovean 
sau ardelean, te poţi numi 
timişorean dacă te supui 
regulilor impuse de cultura 
şi spiritul bănăţean. Istori-
cul Ioan Haţegan spune că 
o atitudine de intoleranţă 
faţă de anumite persoane 
din zone diferite are rădă-
cini adânci în istorie.  

“O astfel de atitudine 
este tipic românească, dato-
rită nivelului diferit de dez-
voltare economic, social şi 
culturală a celor zece regi-
uni româneşti şi a modului 
în care au interacţionat şi 
relaţionat oamenii în timp. 
Cei din Bucovina, Transilva-
nia şi Banat au fost secole 
întregi sub diverse stăpâ-
niri din centrul şi vestul 
Europei, astfel că au fost in-
fluenţaţi de aceste realităţi 
europene. Spre exemplu, în 

zona Moldovei, oamenii au 
fost influenţaţi de realită-
ţile otomane şi de cele ru-
seşti”, spune Ioan Haţegan. 

Graniţă la orşova
Cea mai mare parte a 

celor veniţi în Timişoara 
după 1990 sunt oltenii. Ion 
Răducanu, preşedintele 
Asociaţiei „Fiii Gorjului”, 
fost candidat la Primăria 
Timişoara susţine că nu s-a 
simţit  niciodată “luat în vi-
zor” pentru că e venit “de 
dincolo de Orşova” şi că 
se simte un adevărat timi-
şorean. „Personal, nu am 
simţit că sunt divergenţe 
între gorjeni şi bănăţeni. 
Eu sunt în Timişoara din 
1971, copiii mei s-au năs-
cut aici, familia mea este 
aici. Nu sunt bănăţean, dar 
sunt timişorean. Dacă ne 
uităm bine în istorie, au 
fost foarte mulţi oameni 
din Gorj care au avut func-
ţii importante, care s-au 
integrat foarte bine. Sigur 
că există un pic de mândrie 
bănăţeană, aşa cum e şi 
cea gorjeană, dar oamenii 
trebuie să se califice prin 
ce fac, prin personalitate, 
prin cinste şi nu prin a nu 
ne iubi între noi”, spune 
Răducanu.

Veniţi “cu sârma”?
O altă categorie blama-

tă de unii dintre bănăţeni 
sunt moldovenii “veniţi 
cu sârma” la Timişoara. 
Toader Apăvăloaie, vice-
preşedinte Asociaţia Mol-
dovenilor din Banat, spune 
că a resimţit uneori aceste 
săgeţi. “La nivelul popula-
ţiei majoritare din Banat 
se resimte, fără îndoială, 
o anumită rezervă faţă de 
românii veniţi din alte col-
ţuri ale ţării, mai cu seamă 
a celor veniţi din Moldova 
şi Oltenia. Nu ştiu cum se 
explică aceste accente xe-
nofobe, poate prin faptul 
că o parte din cei veniţi au 
reuşit să se realizeze mai 
mult decât băştinaşii sau 
poate pentru că alţii, mai 
ales oltenii, au ocupat  pos-

În topul „vinovaţi-
lor“ se află mol-
dovenii şi oltenii. 
Ardelenii sunt 
consideraţi din 
acelaşi aluat cu 
bănăţenii.

alexandru onică
sudor, 52 de ani 
„Toţi suntem la fel, 
nu ar trebui să se facă 
diferenţe între oamenii 
din anumite zone. Şi ol-
tenii şi moldovenii sunt 
oameni. Fiecare pădure 
are şi uscături“

Simion briciu
pensionar, 68 de ani 
„În vremea comunistă 
nu exista aşa ceva. A 
fost mai bine pe vre-
mea aia; existau glume 
uşoare, dar nu era ura 
atât e mare. Eu sunt din 
Ardeal.“

Sebastiano Savocastu-
dent, 21 de ani 
„Eu sunt italian şi sunt 
student în Timişoara. Mă 
simt bine aici. De toată 
lumea se face mişto, dar 
nu se fac diferenţe între 
oameni după locul din 
care provin“

angela bolobin
studentă, 23 de ani
„Eu sunt cărăşancă şi 
niciodată nu m-am simtit 
discriminată în Timişoara 
şi nici nu am nimic cu 
oamenii din alte regiuni. 
Toţi suntem oameni, 
indiferent de loc“

Dan Negru: “Timişoara este un sătuc, trist şi ponosit”
dan şerban
dan.serban@opiniatimisoarei.ro 

Vedeta de televiziu-
ne Dan Negru se declară 
dezamăgit de oraşul de 
baştină şi spune că cei 
care judecă oamenii doar 
după locul din care pro-
vin au idei preconcepute 
şi nu văd adevărata reali-
tate. “Timişoara este un 
oraş trist şi ponosit. Eu 
când vin acasă descopăr 
un oraş stagnat, nicide-
cum un oraş european. 
Mulţi prieteni îmi spun 

că Timişoara este un să-
tuc, din punct de vedere 
al dezvoltării, comparativ 
cu Bucureştiul sau Clujul 
şi tind să le dau dreptate. 
De vină pentru această si-
tuaţie nu sunt nicidecum 
oltenii, moldovenii sau 
ardelenii veniţi în capita-
la Banatului, ci factorii de 
decizie. Eu nu am concep-
ţii din acestea învechite, 
nu judec oamenii după 
locul în care s-au născut, 
ci după caracter”, spune 
Dan Negru. 

Timişoreanul spune că 

nici măcar mândria de a 
fi bănăţean nu îl mai ca-
racterizează şi vede ur-
bea de pe Bega mult mai 
puţin dezvoltată, în com-
paraţie cu Bucureşti sau 
Cluj. “Bucureşti e ca New 
York pe lângă Timişoara, 
iar Clujul are 120 de ani  
înaintea nostră. Mândria, 
pe care o aveam acum 
câţiva ani că sunt timi-
şorean, s-a estompat. Eu 
am prieteni olteni, mol-
doveni, bucureşteni, nu 
am astfel de probleme”, a 
concluzionat Dan Negru.Dan Negru este dezamăgit de Timişoara

Răducanu, preşedintele Asociaţiei „Fiii Gorjului”

Distracţia şi voia bună nu mai lasă loc de discriminări între regiuni
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Sergiu miat
sergiu.miat@opiniatimisoarei.ro

Margareta Wening, uni-
ca moştenitoare legală a 
lui Iakob Muschong, fostul 
proprietar al Băilor Buziaş, a 
obosit după zece ani de pro-
cese cu statul român şi vrea 
să renunţe la moştenire. Bă-
ile, care au fost cumpărate 
de industriaşul Muschong în 
anul 1906,  au devenit cele-
bre datorit efectelor tămădu-
itoare a apelor sale minerale 
încă din anul 1819, atunci 
cînd aveau cinci izvoare mi-
nerale, iar în anul 1871 exis-
tau deja trei izvoare pentru 
băut şi cinci pentru băi.  

alba-neagra  
cu „istoria” staţiunii

„Noi avem în adminis-
trare vechile băi, Vila Mus-
chong, Vila Imperial în care 
a locuit chiar şi împăratul 
Austro-Ungariei, Franz Iosef, 
în timpul unor manevre mi-
litare desfăşurate în Banat, 
Cazinoul, Muzeul Balnear 
şi altele, dar nu putem face 
investiţii acolo din cauza 
faptului că imobilele au fost 
blocate în Cartea Funciară 
din cauza procesului de re-
vendicare. Mandatarul moş-
tenitorilor a adresat recent, 
o scrisoare instanţei de ju-
decată, prin care susţinea că 
Margareta Wening renunţă 
la moştenire, numai că ju-
decătorii au considerat că 

cererea este incompletă, iar 
acum procesul este suspen-
dat”, spune Sorin Munteanu, 
directorul Băilor Buziaş. 

„O parte a imobilelor, 
precum şi parcul din centrul 
staţiunii, nu au fost revendi-
cate şi se poate spune că prac-
tic moştenitorul a renunţat 
la ele. Motivele sunt multe, 
de la lipsa unor documente 
care să ateste proprietatea, 
sau pentru că unele din cele 
existente nu au fost depuse 
la timp şi până la pierderi fi-
nanciare datorate celor zece 

ani de procese în care nu s-a 
rezolvat nimic”, spune Mihai 
Tânjală, cel care o reprezin-
tă prin procură notarială pe 
moştenitoarea lui Muschong. 

„Pierdem şi fondurile 
nerambursabile”

Lucrurile sunt mult mai 
complicate decât par la pri-
ma vedere. În primul rînd, 
datorită faptului că deşi ad-
ministrează băile, actuala 
conducere nu poate face nici 
un fel de investiţie la clădi-
rile vechi, sau la vile şi cazi-

nou, deteriorate de timp, din 
cauza faptului că se află în li-
tigiu. „Mai mult. Aveam oca-
zia ca prin intermediul unor 
proiecte să obţinem fonduri 
europene nerambursabile 
pentru recondiţionarea aces-
tora şi pentru relansarea lor 
în circuitul turistic, dar blo-
cajul de la Cartea funciară ne 
împiedică să facem acest lu-
cru. Ea (moştenitoarea) dacă 
vrea să renunţe, să şteargă 
notificarea din CF şi să pre-
zinte în instanţă solicitări 
corect întocmite”, spune di-
rectorul Munteanu. 

„o să vedem acţiuni  
la Paştele Cailor”

Fostul ofiţer de securitate, 
Mihai Tânjală, mandatarul 
moştenitoarei Wening, spu-
ne că s-a renunţat la reven-
dicarea parcului de peste 10 
ha, aflat în centrul staţiunii, 
după 10 ani de procese. „M-
am săturat de avocaţi şi de 
procese. Oricum, cică vom 
primi pe proprietăţile care 
nu ne-au fost înapoiate, ac-
ţiuni la Fondul Proprieta-
tea. Probabil că o să vedem 
acţiunile la Paştele Cailor. 
Proprietăţile revendicate şi 
pe care le-am primit, le-am 
primit atunci cînd a căzut 
piaţa imobiliară şi acum plă-
tim taxe consistente statului 
român”, se plânge Tânjală, 
care printre altele a fost şi 
parlamentar de Mehedinţi 
pe listele PSD.

rePorTajaCTUaLiTaTe

gHeorgHe ilaş
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Aflat la marginea judeţului 
Timiş, într-o zonă deluroasă, 
greu accesibilă, satul Dobreşti 
părea ameninţat, în urmă cu 
câţiva ani, de perspectiva dis-
pariţiei de pe hartă. Ascuns 
printre dealurile din sud-vestul 
judeţului Timiş, la aproape 35 
de kilometri de municipiul Lu-
goj, satul este aproape inaccesi-
bil celor care nu dispun de un 
mijloc de transport motorizat. 
Chiar şi aşa, drumul de pământ 
croit printre dealuri, cu multe 
curbe nesemnalizate, este un 
adevărat test rutier până şi pen-
tru şoferii experimentaţi. Izola-
rea de lumea civilizată a dus la 
depopularea treptată a zonei, 
ajungându-se ca, în ultimul 
sfert de veac, din 560 de suflete 
să mai rămână la vatră doar bă-
trânii satului, vreo 35 la număr. 
Ei mai ţin în viaţă, cu bune şi cu 
rele, cea mai mică aşezare locu-
ită din judeţul Timiş. 

“avem în sat un  
singur copil care  
merge la şcoală!”

Intrarea în uitarea colec-
tivă a micii localităţi a fost 

curmată, în 2006, de apariţia 
stranie în sat a cinci călugări. 
Fuseseră trimişi de IPS Dani-
el, mitropolitul Moldovei şi 
Bucovinei, cel mai cunoscut 
fiu al satului, cu misiunea de 
a reînvia comunitatea şi de a 
se ocupa de toate procedurile 
legale pentru construirea, pe 
un teren de la capătul uliţei 
principale, a unei mănăstiri. 
„Mănăstirea va avea două 
hramuri: al Sfintei Cuvioase 
Parascheva şi a domnitorului 
Ştefan cel Mare şi Sfânt. Este o 
ctitorie a Preafericitului Părin-
te Daniel, un semn de preţu-
ire pentru Sfânta Parascheva, 
care întotdeauna i-a ascultat 
rugile. Este vorba despre un 
aşezământ monahal, întins 
pe o suprafaţă de 4,5 hectare, 
care va cuprinde biserica pro-
priu-zisă, o gospodărie, ateli-
ere de lucru şi chiliile pentru 
vieţuitori. Este posibil ca o 
parte din moaştele Sfintei Pa-
rascheva să fie aduse aici, pen-
tru ca mănăstirea să devină 
un loc de pelerinaj pentru or-
todocşi. Construcţia a început 
deja, este în fază incipientă, şi 
doar investiţia în biserică va 
fi de peste 80 de miliarde de 
lei vechi”, ne spune călugărul 

Matei, cu precizarea că banii 
nu vin de la Preafericitul Da-
niel, cum s-ar putea crede, ci 
din donaţiile făcute de cei cu 
credinţă în Dumnezeu. Ime-
diat, pentru a înlătura orice 
dubiu că aşa stau lucrurile, a 
recitat din memorie numă-
rul contului deschis la BRD 
Lugoj, unde oamenii cu bani 
pot contribui la înălţarea Mă-
năstirii Dobreşti. Alegerea IPS 
Daniel în funcţia de Patriarh 
al României a dinamizat lu-
crările la ansamblul mănăs-
tiresc şi a transformat peste 
noapte cea mai mică aşezare 
din Timiş. “Câte maşini au 
venit în sat în ultimii doi ani, 
nu au fost pe-aici de la revolu-

ţie încoace! De când au venit 
călugării din Moldova, şi, mai 
ales, din septembrie 2007, 
când IPS Daniel a devenit 
Patriarhul României, totul a 
renăscut. S-a făcut asfaltul, 
am tras apă, s-au reparat gar-
durile, s-a renovat biserica şi 
şcoala, iar în 2008 a început 
construcţia mănăstirii. Şcoala 
a fost renovată din dragoste 
pentru sat, pentru că avem 
un singur copil care merge 
la şcoală, şi după acesta vine 
microbuzul şcolar în fiecare zi 
şi-l duce la Bara. Sperăm să ne 
ajute şi în continuare, pentru 
a salva satul de la dispariţie”, 
spune fostul consilier local, 
Gheorghe Dănilă.

“investiţiile din comuna 
Bara nu se datorează  
prieteniei mele cu  
Patriarhul româniei,  
iPS Daniel!”

Despre renaşterea satului 
în care s-a născut Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române, 
IPS Daniel, povesteşte, ori de 
câte ori are ocazia, şi primarul 
localităţii Bara, de care aparţi-
ne şi satul Dobreşti, Ioan Lăză-
rescu. Bucuria sa este cu atât 
mai mare cu cât o contribuţie 
importantă la salvarea satului 
Dobreşti de la dispariţia de pe 
hartă, o are şi fostul său coleg 
de şcoală primară, Daniel Cio-
botea. „Satul Dobreşti se află 
la 12 kilometri de centrul co-
munei, iar drumul este foarte 
prost. Nu am avut bani să-l 
asfaltăm, în condiţiile în care 
abia ne-am descurcat cu sala-
riile personalului din Primă-
rie. De altfel, facem parte din 
comunele timişene cu putere 
economică foarte scăzută, 
care nu se pot autofinanţa. 
Suntem în solda Consiliului 
Judeţean Timiş”, spune Ioan 
Lăzărescu, recunoscând că 
din cauza datoriilor mari la 
Electrica Banat aprinde ilumi-
natul public în comună doar 

la ocazii speciale. Una dintre 
acestea a fost şi în 13 septem-
brie 2007, când IPS Daniel a 
fost ales Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe a României. “Am 
fost colegi de generală şi de 
liceu. Suntem prieteni, dar 
este greşită presupunerea că 
investiţiile şi realizările din 
comună se datorează acestei 
relaţii, aşa cum spun unii pe 
la colţuri. E o falsă aparenţă! 
Ce, putea IPS Daniel să ne 
dea bani să facem drumurile 
sau iluminatul?”, se întreabă 
retoric Lăzărescu, primarul 
care în cele patru mandate şi 
jumătate petrecute în fruntea 
obştii a trecut pe la toate parti-
dele politice. “Când a fost ales 
patriarh, am pus să se tragă 
clopotele în Dobreşti, am par-
ticipat la slujba de mulţumire 
Celui De Sus şi am aprins lu-
mina în comună. Nu puteam 
sărbători pe întuneric”, mai 
spune Lăzărescu. Reales de 
doi ani în funcţia de primar în 
localitatea Bara, Ioan Lăzăres-
cu spune că în acest mandat 
se ocupă cu prioritate de satul 
Dobreşti, mai cu seamă că în 
ultimii ani acesta a devenit un 
loc de pelerinaj pentru credin-
cioşii din toate colţurile ţării.

PUBLICITATEPUBLICITATE

Satul Dobreşti, cu doar 35 de locuitori, 
salvat de la dispariţie de Patriarhul  
Bisericii Ortodoxe Române, IPS Daniel

iPS Daniel şi primarul Lăzărescu, în faţa primăriei din Bara

intrarea in satul Dobreşti

Călugărul matei, dirigintele de şantier bisericesc
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Băile au fost  
naţionalizate în 1948

Apele minerale de la 
Buziaş au fost cunos-
cute încă de pe vremea 
romanilor, atunci când 
localitatea se numea 
Ahubis. Redescoperirea 
şi exploatarea zăcămin-
telor de apă minerală 
carbigazoasă şi dioxid 
de carbon, la Buziaş, a 
avut loc între anii 1796 
şi 1805, perioadă în 
care localitatea făcea 
parte din imperiul 
habsburgic. Primul 
sezon balnear a fost 
consemnat în anul 1811, 
atunci când s-a înfiinţat 
Staţiunea Balneară, 
iar opt ani mai târziu, 
Buziaşul a devenit şi 
oraş balnear. Iakob 
Muschong, născut 1868 
în localitatea Kikinda, 
din Banatul Sârbesc, 
a cumpărat băile şi a 
fondat societatea pe 
acţiuni Muschong-
Băile Minerale Buziaş, 
care le şi adminstra. În 
patrimoniul societăţii 
a intrat şi vestitul parc 
aflat în centru staţiuni, 
brăzdat de  colonadele 
construite, în stil bizan-
tin, în anul 1875, unice în 
Europa. Băile Buziaş vor 
rămâne în proprietatea 
familiilor Muschong-Pa-
tianski pînă la naţiona-
lizarea comunistă din 
anul 1948.

Băile Buziaş, moştenirea pierdută

Baia nr. 1 de la Buziaş va ramane în patrimoniul statului

Eugen Manole

Am obosit să mai fiu tolerant, am 
obosit să mă mai mint, am obosit 
să strâng din dinţi şi să-mi înghit 
cuvintele – chiar şi pe cele mai 
puţin vulgare! 
Am avut şansa să mă nasc în 
Timişoara, să copilăresc aici, 
iar mai apoi să mă formez ca şi 
adult. Spun că am avut şansa 
pentru că, amintiţi-vă, Timişoa-
ra a fost micul occident, a fost 
leagănul rock-ului românesc, a 
fost oraşul parcurilor, a fost cel 
mai cosmopolit oraş din România, 
îmbinând într-o armonie, aproape 
perfectă, culturile germane, 
maghiare, sârbe şi, bineînţeles 
româneşti.
Bănăţenii, indiferent de naţiona-
litate, aveau un numitor comun, 
erau harnici şi foarte educaţi. O 
să-mi reproşaţi că mă exprim la 
timpul trecut, nu, nu am făcut 
nicio greşeală, pur şi simplu nu 
(prea) mai există bănăţeni... 
Bănăţenii au emigrat, care spre 
Germania, care spre Israel, care 
spre SUA sau Canada, iar locul 
lor a fost luat de mâncătorii de 
seminţe – pe bancă – în faţa 
blocului, producătorii de mochete 
de coji de seminţe.
De ce am obosit? Am obosit să le 
mai permit nesimţiţilor şi needu-
caţilor să-mi mai critice Timişoa-
ra, Banatul şi pe bănăţeni.
Voi cei veniţi cu „sârma” sau cu 
pluta, cum vă permiteţi să-mi 
vorbiţi de rău oraşul care v-a pri-
mit şi v-a oferit tot ce are el mai 
frumos, parcuri curate – pe care 
le-aţi distrus; clădiri îngrijite – pe 
care le-aţi scrijelit; străzi curate – 
pe care le-aţi „mochetat”.
Suntem singurul oraş din ţară 
care găzduieşte, anual, balurile 
bihorenilor, mehedinţenilor, 
moldovenilor, gorjenilor…. care, 
bineînţeles că ne înjură.
Pe tine, veneticule, să nu te mai 
aud niciodată spunând că oraşul 
este murdar! TU L-AI MURDARIT 
cu seminţele tale şi cu educaţia pe 
care ai primit-o şi ai dat-o proge-
niturilor tale. Odată cu trecerea 
Carpaţilor spre vest, ai adus tot ce 
are mai rău Oltenia, Moldova şi 
chiar şi Ardealul.
Ţine minte, veneticule, nu eu 
te-am chemat aici, ai venit de 
bună voie!

Veneticul nu 
este un Veneţian

Manole Zice...

Podul de pe Calea Şagului, inaugurat cu un sens netrasat şi fără parapeţi
liliana iedu 
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

După ani de aşteptări şi 
controverse şi doi de mun-
că, din această săptămână, 
circulăm din nou pe patru 
benzi pe pasajul de pe Calea 
Şagului. Primăria redeschi-
de complet traficul pe pod, 
deşi lucrările nu s-au înche-
iat complet.

Miercuri dimineaţă, la 
ora 9.00, în ziua deschiderii 
celor patru benzi, însă, cir-
culaţia pe podul de pe Calea 
Şagului se desfăşura încă 
pe două benzi. Muncitorii 

şi-au făcut apariţia pentru 
ultimele retuşuri înainte de 
inaugurare, dar marcajele 
pe partea dreaptă, cum se 
iese din oraş, nu erau încă 
trasate.

De lucru mai este şi la 
parapeţi, întrucât panourile 
protectoare de pe balustra-
dele podului lipsesc cu desă-
vârşire pe cea mai mare par-
te din lungimea pasajului.

Cât despre parapeţii care 
vor fi montaţi pe mijlocul 
podului, între cele două sen-
suri de mers, nici vorbă, cel 
puţin deocamdată. Rostu-
rile sunt finalizate doar pe 

şosea. Pe trotuarele laterale 
acestea n-au fost finalizate.

Primarul Gheorghe Ciu-
handu a participat miercuri 
la inaugurarea podului de 
pe Calea Şagului în jurul 
orei 12.00. A venit însoţit de 

unul dintre nepoţi şi de so-
ţia Ana Maria. I s-au alăturat 
viceprimarii Adrian Orza şi 
Sorin Grindeanu, precum şi 
secretarul general al Primă-
riei, Ioan Cojocari, şi şeful 
Direcţiei Transporturi Culi-
ţă Chiş. 

„Structura de rezistenţă a 
Podului are o garanţie de 25-
30 de ani, nu mai ştiu exact. 
Asfaltul are o garanţie de 10 
ani. Mulţumesc Consiliului 
Local şi timişorenilor pen-
tru că podul a fost reparat 
din banii lor, exclusiv. În ul-
timii doi ani şi jumătate cât 
a durat reabilitarea podului 

niciunul din guvernele care 
s-au perindat la conducerea 
ţării nu a dat niciun ban 
pentru această investiţie. 
Au trecut pe aici tot felul 
de miniştri, dar degeaba“, 
a spus Gheorghe Ciuhandu.

„Într-adevar, mai sunt de 
făcut mici lucrări la pasaj, 
mai este de lucru la para-
peţi, dar important este că 
am dat drumul la circulaţie 
pe patru benzi“, a adăugat 
primarul.

Lucrările la pasajul de pe 
Calea Şagului au început în 
2008 şi au costat peste 8 mi-
lioane de lei.
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andreea Hnyatek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei,ro 

Pentru a satisface cât mai 
mult dorinţele doamnelor, 
americanii au gândit o nouă 
metodă de aplicare a genelor 
false, mai naturală şi mai sim-
plă.  Noutatea constă în lipirea 
unor gene false, fir cu fir, pe 
genele naturale, cu ajutorul 
unui adeziv. Nu există durere, 
iar locul unde se face aplicaţia 
nu este vizibil, astfel genele 
vor avea un efect cu totul na-
tural.

Aceste extensii semi-per-
manente sunt compuse din 
gene sintetice şi individuale, 
curbate astfel încât să respecte 
forma naturală a genei. Sunt 
mai groase la bază şi mai fine 
la vârf şi se aplică individual. 
Dau un aspect natural şi elen-
gat şi sunt concepute pentru a 
alungi şi a da volum genelor 
deja existente. Aplicarea lor se 
face exclusiv de profesionişti.

Sunt realizate din poliester 
sintetic, material care reacţio-
nează mult mai bine la uzură 
decât altele şi în plus, are un 
potenţial alergen foarte mic. 
Testele au demonstrat că ris-
cul de a avea reacţii adverse la 
contactul cu extensii de gene 
realizate din păr de animal, 
cum ar fi cel de nurcă, este 
mult mai ridicat.

”Cu o aplicare corespunză-
toare, extensiile de gene arată 
şi se simt complet naturale, 

iar fiecare aplicare este per-
sonalizată pentru a respecta 
nevoile clientei”spune Ana-
maria Borlovan stilist gene, la 
Salonul Xtreme Lashes.

Extensile pot fi găsite în 4 
grosimi diferite şi două tipuri 
de curbură, cu lungimi între 6 
mm şi 17 mm şi într-o varieta-
te largă de culori pentru efec-
te deosebite. Lungimile sunt 
alese încât să copieze forma şi 
curbura genei naturale, iar gro-
simea este aleasă în funcţie de 
sănătatea şi grosimea genelor 
naturale, dar şi în funcţie de 
preferinţa personală. Efectul 
final este o ondulaţie accentu-
ată, lungime şi volum şi o de-
finire spectaculoasă a privirii.

”Sunt create pentru a nu se 
deosbi ca mărime şi greutate 
de genele umane. Sunt flexi-
bile, dar rezistente la rupturi 
şi urmează mişcarea genelor 
naturale”adaugă Anamaria 
Borlovan.

Pentru că aceste extensii 
sunt o copie exactă a genelor 
naturale, cântăresc la fel de 
mult ca cele naturale. Nu veţi 
fi conştiente de adăugarea de 
extensii la genele dumnea-
voastră şi nu vor determina 
căderea genelor naturale 
înainte de terminarea ciclu-
lui de creştere a acestora, aşa 
cum se întâmplă în cazul în 
care se foloseşte o altă meto-
dă de extensie. Procedura de 
aplicare a unui set complet 
de gene durează, în general, 
între 90 şi 150 de minute. 
Pentru o viaţă mai lungă a ex-
tensilor, trebuie să mergeţi la 
retuş odată la 3-4 săptămâni. 
Această metodă serveşte la 
înlocuirea genelor căzute în 
mod natural. Şedinţa pentru 
retuş se face în 15 până la 60 
minute şi costă 170 lei. Preţul 
unui set întreg de gene este 
280 lei, dar puteţi beneficia 
de reduceri substanţiale.

alina Sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Ce au căutat timişore-
nii dornici să cumpere 
un apartament în 2010, 
al doilea an de criză? 
O locuinţă într-un bloc 
vechi, cu două camere şi 
dotări minimale. Per to-
tal, în acest an, preţurile 
apartamentelor au scă-
zut dramatic, specialiştii 
în imobiliare apreciind 
că Timişoara a ajuns să 
aibă, în octombrie, cele 
mai ieftine apartamen-
te de bloc din ţară. Faţă 
de începutul lui 2008, 
când metrul pătrat de 
construcţie la bloc atin-
sese un apogeu de peste 
1.300 euro, imobiliarii 
au ajuns acum aproape 
la o reducere la jumăta-
te.

Preţul garsonierelor  
a scăzut cel mai puţin

Preţurile au variat în 
funcţie de oferte şi de 
cât de puternică a fost 
dorinţa proprietarului 
de a vinde. Dacă s-a gră-
bit, a lăsat din preţ cu 
miile de euro, dacă doar 
testa piaţa, nici prin cap 
nu i-a trecut să coboare 
sub o valoare similară 
cu cea de la începutul 
crizei. Aceste închistări 
în preţuri s-au remarcat 

mai ales la case. Apar-
tamentele s-au ieftinit 
văzând cu ochii, de la o 
lună la alta. La aparta-
mentele cu o cameră au 
fost cele mai mici scă-
deri, faţă de aceeaşi peri-
oadă a anului trecut, cir-
ca 15%. Procentele sunt 
mai mari în funcţie de 
numărul de camere, dar 
raportul este pe minus: 
-17% la apartamentele cu 

2 camere şi -19% la cele 
cu 3 sau 4 camere. 

„Valoarea de 802 euro/
mp util clasează Timişoa-
ra pe primul loc în topul 
oraşelor cu cele mai iefti-
ne apartamente din ţară. 
Faţă de aceeaşi perioadă 
a anului trecut, diferenţa 
de preţ s-a accentuat, fi-
ind acum de 18,1%. Dacă 
apartamentele noi şi-au 
menţinut preţul, ba chiar 

s-au scumpit uşor, cu 
0,1%, până la valoarea de 
848 euro/mp util, preţul 
cerut pentru apartamen-
tele vechi scoase la vânza-
re în Timişoara a scăzut 
cu aproape trei procente, 
coborând pentru prima 
oară sub pragul de 800 
euro/mp util. Cu o valoa-
re medie de 793 euro/mp 
util, preţul apartamente-
lor vechi atinge un nou 
nivel minim în principa-
lul oraş din vestul ţării”, 
se arată în statistica imo-
biliare.ro din luna octom-
brie.

Lipovei – zona  
cea mai vândută

Timişorenii care pre-
feră partea de la nord de 
Bega au de unde alege 
printre ofertele imobilia-
re postate de firme şi per-

soane particulare în me-
diul online. Aproape 200 
de apartamente din zona 
Lipovei au fost scoase la 
vânzare în toamna aces-
tui an, un număr similar 
fiind şi în zona Aradului. 
Calea Girocului este pe 
locul trei la cartiere ac-
tive din punct de vedere 
imobiliar, cu circa 130 de 
oferte de vânzare. 
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Idee pentru 
creşterea  
încasărilor  
din Primăria 
noastră

Radu Nicosevici

Într-una din zilele trecute 
mă plimbam prin spatele 
Primăriei şi priveam parcarea 
plină de maşini frumoase! 
Parcare cu un regim special 
de utilizare – pe bază de 
carduri magnetice, care des-
chid barierele, exclusiv celor 
care sunt îndreptăţiţi la acest 
privilegiu.
Prima mea reacţie a fost una 
de invidie – şoferii ştiu ce 
înseamnă să găseşti un loc 
de parcare în centrul oraşu-
lui. Dar, după aceea m-am 
gândit la funcţionarii noştri 
publici din primărie, care ar 
fi mult mai nervoşi cu noi, 
dacă n-ar găsi o parcare 
langă biroul lor. Mergând cu 
gândul mai departe, mi-am 
imaginat ce s-ar întâmpla 
dacă şefii şi şefuleţii din pri-
mărie ar veni la serviciu şi nu 
ar avea parcarea asigurată. 
Dumnezeule, cum s-ar mai 
putea apleca ei cu răbdare 
şi înţelegere asupra nenu-
măratelor probleme cu care 
noi, cetăţenii, contribuabilii 
şi alegătorii lor, îi agasăm 
zilnic. Câte cereri nerezol-
vate, răspunsuri greşite sau 
rezoluţii prost întocmite ar 
produce cei din primărie.... 
Am glumit …
Am totuşi o idee de creştere 
a încasărilor, pe care vreau 
să o transmit pe această cale 
domnului Gheorghe Ciuhan-
du, primarul Timişoarei. Sunt 
convins că un timişorean ca 
dânsul, umblat prin Occident, 
mai ales prin ţările nordice, o 
va aprecia.
Ideea este extrem de simplă: 
transferarea exploatării aces-
tei parcări în sarcina A.D.P., în 
acelaşi regim cu parcarea din 
faţa Muzeului. Evident, o ase-
menea locaţie centrală, corect 
administrată, ar aduce ceva 
venituri şi bugetului local.
Dincolo, însă, de creşterea ve-
niturilor, cred că mult mai im-
portant, domnule primar, ar fi 
semnalul pe care l-aţi da con-
cetăţenilor, care ar aprecia ca 
într-o perioadă de austeritate, 
dumneavoastră şi colegii dum-
neavoastră să utilizaţi mijloa-
cele de transport în comun.                                                            
În acest fel funcţionarii din pri-
mărie ar fi mult mai aproape 
de problemele timişorenilor.
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Fonduri

Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Vest a anunţat 
depunerea a două noi 
proiecte înscrise în lista de 
proiecte prioritare a Planu-
lui Integrat de Dezvoltare 
pentru Polul de Creştere 
Timişoara. Beneficiar al 
proiectelor este Primăria 
Timişoara. În primul caz 
este vorba despre rea-
bilitarea infrastructurii 
publice urbane a malurilor 
Canalului Bega, cu o valoa-
re totală de 51,6 milioane 
lei, asistenţa financiară 
nerambursabilă solicitată 
fiind de 36,6 milioane lei. 

Cel de-al doilea, moder-
nizarea Parcului Rozelor, 
are o valoare totală de 5,6 
milioane dintre care 4,45 
milioane lei reprezintă va-
loarea asistenţei financiare 
nerambursabile. 

InvestIţIe

Consiliul Judeţean Timiş 
doreşte crearea unui 
cadru pentru sprijinirea 
afacerilor centrate pe IT&C, 
domenii considerate priori-
tare în strategia judeţului. 
Amplasamentul ales pen-
tru investiţia estimată la 20 
de milioane de euro este 
fosta locaţie a Comisaria-

tului Militar Judeţean din 
apropiere de Piaţa Victo-
riei. Conform proiectului 
CJT, în „Centrul Multifunc-
ţional pentru Susţinerea 
Afacerilor” ar trebui să fie 
găzduite 60-80 de firme. 
Pentru realizarea sa se vor 
solicita fonduri europene, 
în procent de circa 50%. În 
acest centru ar urma să fie 
şi o bibliotecă şi un muzeu.

Call Center

Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
va avea un Call Center la 
care şomerii vor putea suna 
pentru a afla ce locuri de 

muncă sunt oferite în zona 
în care locuiesc sau de ce 
acte au nevoie pentru in-
demnizaţia de şomaj. Servi-
ciul de Call Center ar putea 
fi funcţional din luna mai a 
anului viitor, urmând să fie 
alocat numărul de telefon 
pentru acesta. Persoanele 
aflate în căutarea unui loc 
de muncă vor putea suna 
pentru a se informa despre 
programele de calificare 
sau formare profesionale. 
Cu fonduri europene, vor fi 
instruite 250 de persoane, 
care vor fi pregătite pentru 
a-i orienta pe şomeri înainte 
ca aceştia să ajungă la sedii-
le agenţiilor de ocupare.

Recensământ

Recensământul agricol 
începe de azi, 2 decem-
brie 2010, şi are loc până 
la sfârşitul lui ianuarie a 
anului viitor. Aceasta este 
prima radiografie a agri-
culturii locale din ultimii 
ani. Ultimul recensământ a 
fost realizat la sfârşitul lui 
2002 - începutul lui 2003. 
Recensământul va face o 
reactualizare a datelor pri-
vind suprafeţele agricole 
existente, efectivele de 
animale, sistemele de iriga-
ţii, numărul producătorilor 
agricoli şi nivelul de dotare 
a fermelor.

Sanatate & Frumusete( (

,

Acum puteţi avea 
gene mai lungi  
şi mai naturale

Timişoara se laudă cu cele mai 
mici preţuri la apartamente

PUBLICITATE

o viaţă sănătoasă  
cu ajutorul mierii

albirea dinţilor: metode, 
avantaje şi dezavantaje

Dacă proprieta-
rul se grăbeşte să 
vândă, lasă din preţ 
cu miile de euro, 
dacă doar testează 
piaţa nu coboară 
sub o valoare 
similară cu cea de 
la începutul crizei.

l Femeilor care vor gene 
mai lungi şi mai frumos 
curbate
l Femeilor care vor gene 
mai bogate. Efect îmbogă-
ţit cca. +70-100 gene /ochi
l Femeilor pentru care 
este important ca lumea să 
creadă despre extensii că 
sunt genele ei naturale

Cui i se recomandă aceste gene

l Femeilor care vor să fie 
frumoase şi la prima oră a 
dimineţii
l Femeilor care nu au timp 
pentru machiaj, dar vor o 
privire uimitoare şi miste-
rioasă
l Femeilor care fac sport 
şi cărora nu le place să 
se mâzgălească folosind 

mascara
l Femeilor pentru care este 
important să-şi extindă 
genele cu cea mai sigură 
metodă din domeniul fru-
museţii, cu un adeziv care 
nu provoacă alergie
l Femeilor care cred că, cel 
mai imporatant element al 
frumuseţii este privirea.
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„Cu o aplicare cores-
punzătoare, extensi-
ile de gene arată şi se 
simt complet natu-
rale. Fiecare aplicare 
este personalizată 
pentru a respecta 
nevoile clientei. ”

anamaria borlovan 
stilist de gene XL, la Beauty Meliana

evoluţia preţului pe metru pătrat la apartamentele din timişoara

comparaţie octombrie 2009 - octombrie 2010
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-19% -20%-17%-15%

De la garsonieră la patru camere

o garsonieră transfor-
mată din spălătorie în 
Calea aradului este vân-
dută la 14.000 de euro, 
suprafaţa utilă fiind de 
15 mp. În zona medicină, 
o cameră de cămin, la 
parter, poate fi cumpăra-
tă cu 16.000 de euro, iar 
în Complexul Studenţesc 

un apartament similar 
este 18.000 de euro. o 
cameră de 38 mp, com-
plet amenajată, în Blaş-
covici este mai scumpă, 
31.000 de euro, preţ la 
care se poate cumpăra 
chiar şi un apartament 
cu două camere. La 
această categorie, 

preţurile medii variază 
între 33.000-40.000 
euro. există şi oferte 
de lux la peste 70.000 
de euro. Cu 40.000 de 
euro se poate cumpăra 
şi un apartament cu trei 
camere, lângă mall, iar 
cu 190.000 euro – o locu-
inţă în Piaţa Unirii. 

Voltija, o 
ramură a 
echitaţiei, 
acum şi în 
timişoara
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andreea Hnyatek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei,ro 

Echilibru, coordonare, ritm 
şi orientare, dar nu în ultimul 
rând curaj, într-un cuvânt vol-
tijă. O ramură a echitaţiei în 
care se practică mişcări şi exer-
ciţii de gimnastică şi aerobic 
pe cal, la pas şi galop. De ceva 
timp, şi copii timişorenilor pot 
practica acest sport, care com-
bină exerciţiile de gimnastică 
şi aerobic cu echilibrul, curajul 
şi dragostea pentru animale. 

”Disciplina de voltijă revine 
de scurt timp, în sportul ecves-
tru român. La Timişoara s-a înfi-
inţat o echipă anul acesta, în fe-
bruarie. A participat după doar 
trei luni la un concurs, la Satu 
Mare şi au ocupat locurile I, VI 
şi IX la individual şi locurile VI şi 
IX la Pas de deux” a spus Linda 
Wendel, antrenor de voltijă.

Sub cooronarea Federaţiei 
Ecvestre Române, voltija face 
parte din disciplinele sportului 
ecvestru, cu competiţii la nivel 
mondial. Orice copil cu puţină 
înclinaţie sportivă şi o porţie 
sănătoasă de curaj poate prac-
tica acest sport. Vârsta indicată 
este ca la orice sport, şi anume 
cât mai devreme - cea mai tâ-
nără sportivă din România are 
doar 5 anişori. Antrenamente-
le se desfăşoară atât la sol, pe 
un cal artificial, cât şi pe cai 
normali. ”Mai întâi se lucrează 
la sol (încălzire, destindere), 
după care se exersează pe ca-
lul de lemn şi pe urmă pe cal. 

Toţi sportivii urcă pe cal de la 
primul antrenament” a mai 
adăugat Linda Wendel

Cei mai mulţi copii sunt 
atraşi de voltijă pentru că se 
lucrează cu animalele. Încă din 
start există un interes comun 
în grup. Pe lângă mişcările din 
gimnastică şi aerobic, se mai 
învaţă şi acrobaţii de circ, lucru 

care stârneşte mai multă încre-
dere în ei, admiraţie şi aplauze 
din partea apropiaţilor. ”Avan-
tajele constă în dezvoltarea mo-
trică şi a echilibrului, creşterea 
încrederii în sine şi a curajului. 
Copii se obişnuiesc cu spiritul 
de grup: integrare, interacţio-
nare şi cel mai important, cum 
să ai încredere în partener şi să 
fii un partener de încredere” 
spune Linda Wendel. 

Implicit se învaţă şi dobân-
direa concentrării şi respon-
sabilitatea în echipă, la fel ca 
şi nevoia de mişcare, variaţie 
şi apreciere. Nu-i lipseşte nici 
spectaculozitatea, ineditul şi 
ingeniozitatea. 

Antrenamentele durează 
între 2 şi 3 ore, în Timişoara 
existând o echipă de 10 copii 
care se antrenează de 2-3 ori 
pe săptămână.

Voltija, o ramură a echitaţiei, 
acum şi în Timişoara

l Competiţiile se desfăşoară 
pe trei categorii, în func-
ţie de vârstă şi gradul de 
pregătire:
l Categoria individual: 
începători preşcolari, şcolari, 
cadeţi şi avansaţi
l Categoria pas de deux: 
echipe de câte doi, indife-
rent de vârstă şi gradul de 
pregătire
l Categoria echipe: echipe 
de câte 6, indiferent de 
vârstă şi gradul de pregă-
tire.

Sistemul de desfăşurare a competiţiilor de voltijă

alina degău
alina.degau@opiniatimisoarei.ro

Într-o lume în care aspec-
tul fizic ocupă un loc tot mai 
important în viaţa fiecărei 
persoane, zâmbetul, primeş-
te din ce în ce mai multă 
atenţie. Cu timpul, smalţul 
dinţilor se pătează de la ali-
mente sau medicamente 
(cafea, tutun, vin roşu, tetra-
ciclină). În estetica dentară,  
albirea dinţilor a devinit o 
procedură tot mai răspândi-
tă, care garantează  un zâm-
bet frumos şi strălucitor.

metode de albire
O igienă orală corectă care 

include o pastă de dinţi pen-
tru albire poate îndepărta 
doar superficial petele apă-
rute din cauza alimentelor, 
însă această pastă nu acţio-
nează în profunzime. Pastele 
de dinţi cu efect de albire au 
în componenţă particule ab-
razive care „şlefuiesc” dinte-
le, dar luciul se menţine pe o 
perioadă scurtă de timp.

Gelurile cumpărate din  
comerţ au o concentraţie 
mică de peroxid (substanţa 
care albeşte dintele) şi nu al-
besc cu mai mult de 3 nuan-
ţe. Gelurile se pun în gutiere 
şi se ţin pe dinţi de la câteva 
minute până la câteva ore. 
Efectul de albire nu durează 
la fel de mult ca albirea pro-
fesională a dinţilor, făcută la 
un cabinet stomatologic.

Cea mai bună şi eficace 
metodă de albire a dinţilor 
este tratamentul făcut la 
medicul stomatolog. Înainte 

de procedură, medicul evalu-
ează starea dinţilor, elimină 
cariile şi de-abia apoi trece la 
albirea propriu-zisă.  Este cea 
mai rapidă şi sigură metodă 
de curăţare a petelor. Deşi 
mai costisitor, tratamentul 
făcut în cabinet are rezultate 
mai bune. Se aplică pe su-
prafaţa dinţilor un gel care 
este fixat cu ajutorul luminii 
intens pulsată. În principiu, 
procedura nu este una dure-
roasă, dar diferă de la pacient 
la pacient. „Am avut pacienţi 
care nu au experimentat ni-
ciun fel de sensibilitate după 
procedură, dar şi pacienţi la 
care a trebuit să întrerup tra-
tamentul. De obicei, bărbaţii 
sunt mai sensibili”, spune 

stomatologul Alexandru Cri-
şan de la Smile Clinic. Tra-
tamentul profesional poate 
albi dinţii de la 3 până la 8 
nuanţe şi rezultatele sunt 
vizibile imediat. În funcţie 
de pacient, dinţii rămân albi 
între 6 şi 18 luni. Această 
procedură nu este una per-
manentă şi dacă dinţii sunt 
atacaţi de tutun, cafea şi alte 
alimente colorate, zâmbetul 
dumneavoastră va rămâne 
sclipitor doar pentru scurt 
timp. „Orice procedură are 
avantaje şi dezavantaje. În 
funcţie de pacient, sensibili-
tatea dentară după procesul 
de albire poate fi foarte mică 
sau foarte mare. Albirea den-
tară făcută cu lămpi profe-
sionale este foarte scumpă, 
dar rezultatul este pe măsu-
ră. Albirea făcută cu gutiere 
şi gel este mai puţin costisi-
toare, dar din experienţă vă 
spun, că rezultatele nu sunt 
la fel de spectaculoase”, mai 
spune stomatologul Alexan-
dru Crişan.

Preţul unui tratament 
profesional diferă în funcţie 
de cabinet, dar, în general, 
costul unei astfel de proce-
duri porneşte de la 400 lei 

şi poate ajunge până la 1000 
lei, în funcţie de materialele 
folosite.

Dacă ne dorim un zâm-
bet strălucitor trebuie să 
ţinem cont de raportul ca-
litate-preţ, dar în acelaşi 
timp, trebuie să urmăm sfa-
tul medicului, care ştie cel 
mai bine ce ni se potriveşte.                                                                                    
Fiind un tratament cu re-
zultate de scurtă durată, al-
birea dinţilor nu înseamnă 
un zâmbet orbitor, mai ales 
dacă sunteţi fumător sau 
consumator de cafea. Gradul 
de albire este unul rezona-
bil şi poate rămâne aşa dacă 
dinţii sunt foarte bine între-
ţinuţi şi după această proce-
dură.

Albirea dinţilor: metode, 
avantaje şi dezavantaje

„Am avut pacienţi 
care nu au experi-
mentat niciun fel de 
sensibilitate după 
procedură, dar şi pa-
cienţi la care a trebuit 
să întrerup tratamen-
tul. De obicei, bărbaţii 
sunt mai sensibili.”

alexandru Crişan
stomatolog

PUBLICITATE PUBLICITATE

Cine nu trebuie să facă  
tratament de albire dentară
- Copiii sub 16 ani nu ar trebui să facă acest tratament pen-
tru că pulpa dintelul este în creştere şi ar putea fi afectată 
de gelurile folosite.
- Femeile însărcinate sau cele care alăptează                                                                                           
Persoanele care au alergii gingivale sau dinţi foarte sensi-
bili, carii sau răni expuse
- Persoanele cu o dantură foarte închisă la culoare din 
cauza tetraciclinei

Înainte de 
procedură, medi-
cul stomatolog 
evaluează starea 
dinţilor, elimină 
cariile şi de-abia 
apoi trece la albi-
rea propriu-zisă.

Cei mai mulţi 
copii sunt atraşi 
de voltijă pentru 
că se lucrează cu 
animalele. Încă 
din start există  
un interes  
comun în grup.

„Avantajele constă în 
dezvoltarea motrică 
şi a echilibrului, creş-
terea încrederii în sine 
şi a curajului. Copii se 
obişnuiesc cu spiritul 
de grup: integrare, in-
teracţionare şi cel mai 
important, cum să ai 
încredere în partener.”

linda Wendel
antrenor de voltijă
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george SCHinteie
george.schinteie@opiniatimi-

soarei.ro

Domnule Ciprian Jichici, 
înainte de toate, lămuriţi 
faptul dacă sunteţi în opo-
ziţie sau la putere, în cadrul 
consiliului local?

Împreună cu colegii mei 
liberali fac parte dintr-o 
alianţă care are drept scop 
buna administrare a muni-
cipiului. Asta nu înseamnă 
că acceptăm orice propune-
re din partea executivului, 
dar nici că suntem într-un 
fel sau altul împotriva exe-
cutivului. Eu cred că atunci 
când interesele cetăţeanului 
o cer, discuţiile şi înţelege-
rile politice trebuie să fie în 
acest sens.

Se pare că sunteţi cel mai 
vocal consilier, Ce urmăriţi, 
de fapt?

Singurul lucru pe care îl 
urmăresc este ca deciziile lu-
ate să fie corecte, în primul 
rând şi benefice pentru cei 
care ne-au ales. Sunt unul 
dintre puţinii consilieri care 
nu au afaceri cu statul sau 
cu autorităţile publice loca-

le, ceea ce îmi dă libertatea 
să fiu cât mai obiectiv şi de 
multe ori mult mai critic de-
cât colegii mei.

 
De aceea vă dă mâna să 
criticaţi chiar şi companiile 
din subordinea consiliului 
local?

Orice consilier local are 
dreptul şi mai ales obliga-
ţia de a trage la răspundere 
aceste societăţi, ori de câte 
ori acestea ajung să producă 
derapaje, de multe ori foarte 
îngrijorătoare.

De ce sunteţi foarte supărat 
pe Administraţia Domeniu-
lui Public?

Nu aş numi asta drept su-
părare, ci mai degrabă o ati-
tudine obiectivă, pentru că 
această companie, după pă-
rerea mea nu are nici o raţiu-
ne pentru a exista, lucru con-
statat din primele mele luni 
de mandat. ADP nu a făcut 
altceva decât să întărească 
plângerile şi reclamaţiile pe 
care cetăţenii mi le-au adre-
sat. De aici şi până la susţine-
rea că este o cruciadă a mea 
personal cu unii oameni din 
ADP, este fals. 

Care este adevărul?
Dacă privim la un buget 

de 10,5 milioane, din care 
această societate investeşte 
pentru timişoreni doar 1,3 
milioane lei, orice cetăţean 
cu minime cunoştinţe de 
aritmetică poate constata că 
avem o foarte mare proble-
mă. Nemaivorbind de abu-
zurile şi ilegalităţile care se 
fac! Şi dacă această societate 
îşi permite să facă abuzuri 
şi ilegalităţi cu proprietarul 
ei, care este Consiliul local, 
vă puteţi imagina ce poate 
să facă cu cetăţenii obişnu-
iţi. Avem un exemplu foar-
te grăitor: a venit pe masa 
consiliului un proiect de 
extindere a sistemului Tel-
park. Înainte ca la nivelul 
consiliului să dăm acceptul, 
această societate a montat 
deja indicatoarele pe străzile 
unde doreau extinderea. S-a 
ajuns la un sistem închis, pe 
alocuri cu tendinţe mafiote, 
care, din păcate aduce  de-
servicii timişorenilor.

Aveţi cumva o alternativă la 
acest sistem de parcare?

Am spus foarte clar că 
nu sunt partizanul desfiin-

ţării sistemului de parcare 
cu plată, dar sunt adeptul 
lucrurilor făcute într-o ordi-
ne normală. În primul rând 
cetăţenii Timişoarei trebu-
ie să beneficieze de locuri 
de parcare corespunzător 
amenajate. Vă dau exemple 
de locaţii foarte bune, cum 
ar fi zona de carosabil de 
la sensul giratoriu din faţa 
Castelului Huniade, până la 
podul Michelangelo, o poţi-
une de circa 300 de metri, 
pe patru benzi, reprezintă 
un loc ideal pentru amenaja-
rea unei parcări subterane. 
Din păcate nu există un ase-
menea proiect. Orice com-
panie privată care ar veni 
cu o asemenea propunere 
pune două condiţii: să aibă 
capacitatea să-şi recupereze 
investiţia şi a doua, să aibă 
capacitatea să ridice maşi-
nile parcate ilegal pe o anu-
mită rază a acelei investiţii. 
Or, aici ne lovim de refuzul 
fără echivoc al ADP, intrând 
într-un cerc vicios. Mai este 
un proiect pentru Piaţa Mă-
răşti, în zona străzii Oituz. 
Primul pas este să atragem 
investitori privaţi care să 
construiască aceste parcări. 

Un asemenea obiectiv este 
interesant pentru investitor 
pentru că discutăm de un 
grad de ocupare foarte ridi-
cat. Dacă se vor face aceste 
investiţii voi fi primul care 
va propune creşterea cu un 
factor de zece a sancţiunilor 
pentru parcare ilegală. 

Sunteţi un politician 
tânăr, entuziast, activ, vă 
izbiţi cumva de un anume 
conservatorism şi inerţie în 
primărie?

Categoric da! Sunt foarte 
multe lucruri care se fac în 
acelaşi fel de 12-14 ani. Sunt 
şi foarte multe mentalităţi 
învechite care nu mai co-
respund acestui secol. Sunt 
de asemenea foarte multe 
interese, unele mai mari, 
dar cele mai multe mărun-
te, care luate la un loc pun 
o frână destul de serioasă 
în calea dezvoltării acestui 
oraş. Faptul că Timişoara 
este al doilea oraş al ţării, 
din punctul meu de vede-
re, cred că este doar istorie, 
oraşul nostru, cel puţin în 
ultimii opt ani, pierzând 
foarte mult, comparabil cu 
alte oraşe. Suntem blocaţi 

Ciprian jiCHiCi

născut la 11 iunie 1977, 
timişoara 

starea civilă: necăsătorit

activitatea profesională:

absolvent al Facultăţii de 
matematică şi informatică, 
Universitatea de Vest, 
promoţia 1999, mas-
terat în 2001, în prezent 
pregăteşte finalizarea 
tezei de doctorat, asistent 
doctorand la Facultatea de 
matematică şi informatică

activitatea politică: mem-
bru pnl din 2002, funcţii 
de conducere la tineretul 
liberal pe plan local, actu-
almente vicepreşedinte 
al pnl timişoara, 
vicepreşedinte al tiner-
etului naţional liberal, de 
şase ani

Hobby: Fizica cuantică, 
şahul, lectura

Suntem blocaţi în  
conservatorism şi inerţie!

PUBLICITATE

este consilier PnL la primul mandat. Demonstrează că nu totdeauna experienţa şi vechimea ca ales sunt necesare 
pentru o activitate politică fructuoasă, fiind cel mai insistent şi vocal consilier.

alina degau
alina.degau@opiniatimisoarei,ro 

Mierea de albine este 
prima substanţă dulce des-
coperită de om cu proprie-
tăţi curative extraordinare. 
Acest aliment este totodată 
şi un medicament cu mari 
calităţi în tratatrea mai 
multor boli. Mierea poate 
previni apariţia u nei boali 
sau poate să îi accelereaze 
vindecarea.  Este cunoscut 
faptul că medicii recoman-
dă utilizarea mierii în ali-
mentaţie în loc de zahar: 
enzimele şi vitaminele din 
miere previn boli ca ră-
ceala, astmul, infecţii ale 
gâtului, hemoroizi şi vin-
decă boli grave cum ar fi 
un ulcerul sau diferite răni 
deschise.

Organismul uman are în 
permanenţă nevoie de vi-
tamine, proteine, zaharuri 
şi grăsimi. Valoarea unui 
aliment creşte cu cât acesta 
conţine mai multe ingredi-
ente de acest fel.  În acest 
caz mierea este pe primul 
loc. Fiind un aliment care 
nu „se strică”, mierea de 
albine conţine peste 400 de 
substanţe organice perfec-

te pentru sănătatea noas-
tră. Conţinutul de elemen-
te din miere este similar 
cu cel al sângelui uman, 
de aceea mierea este atât 
de uşor de asimilat. Un ki-
logram de miere este echi-
valent sub raport caloric 
cu 1,6 kg carne de vacă, cu 
50 de ouă, cu 5,6 litri lap-
te şi cu aproximativ 40 de 
portocale. Apicultorul Do-
rian Popa încurajează, la 
rândul lui, pe toată lumea 
să înlocuiască zaharul din 
alimentaţie cu miere: „Nu 
există nici un risc sau un 
efect advers în consumul 
de produse apicole. Mierea 
este un aliment magic, nu 
doar o hrană sau un leac”.

Există mai multe tipuri 
de miere şi numeroase pro-
duse apicole. În general, 
sortimentele de miere se 
împart în două categorii: 
mierea monofloră, care 
este făcută dintr-o singură 
plantă (salcâm, rozmarin) 
şi mierea polifloră care pro-
vine din mai multe recolte 
făcute de albine. Cea mai 
cunoscută miere monoflo-
ră este mierea de salcâm, 
fluidă, cu o nuanţă aproape 
transparentă şi cu un gust 

rafinat şi subtil. Mierea 
polifloră este o miere cu 
aspect gălbui, care are un 
gust aromat fiind făcută 
dintr-o gamă largă de flori.

Pe lângă miere ne mai 
putem bucura de alte pro-
duse apicole foarte benefice 
pentru sănatate. Propolisul, 
de exemplu, este un com-
plex de substanţe destinat 
apărării stupului de diferiţi 
microbi. Albinele îl recol-
tează de pe diferite plante 
şi îl transportă în stup. În 
medicină, propolisul se fo-
loseşte sub formă de ungu-
ente şi tincturi în tratarea 
unor infecţii, pentru că are 
calităţi antivirale şi anti-
inflamatoare. Este cel mai 
puternic medicament natu-
ral antiinfecţios cunoscut.                                                                                                                               
Un alt produs rezultat din 
munca albinelor este lăpti-
şorul de matcă, un ingredi-
ent cu proprietăţi nutritive, 
antivirale, antibiotice, cu 
un puternic efect afrodizi-
ac şi energizant care creş-
te pofta de mâncare. Se 
recomandă folosirea lui în 
afecţiunile pulmonare, în 
tratamentul diabetului şi al 
bolnavilor cronici, dar şi în 
cosmetică.

Atunci când alegem să 
cumpărăm miere trebuie 
să avem grijă de la cine o 
cumpărăm. „Nu consumaţi 
orice produs dulce pe care 
scrie miere ci numai mie-
re autentică, prelucrată în 
condiţii de igienă”, mai spu-
ne apicultorul Dorian Popa.                                                                                                                                            
 În ultimii ani, românii au 
început să consume mai 
multă miere şi să aibă mai 
multă încredere în produ-
sele naturale. Acest con-
sum a crescut şi datorită 
mediatizării unor experi-
enţe personale, cum e ca-
zul  Monicăi Tatoiu, care 
s-a vindecat de cancer şi cu 
ajutorul mierii şi al altor 
produse apicole.

O viaţă sănătoasă cu ajutorul mierii

„Nu consumaţi orice 
produs dulce pe care 
scrie miere ci numai 
miere autentică, pre-
lucrată în condiţii de 
igienă.”

Dorian Popa 
- apicultor

în conservatorism şi inerţie.

Atribuiţi o vină executivu-
lui sau şi consiliului local 
pentru o atare stare de 
lucruri?

Vina este împărţită. De 
pildă a fost nevoie de mai 
bine de zece ani pentru 
schimbarea regulamentului 
de funcţionare care să mo-
difice destul de serios circu-
itul documentelor. Ca atare 
a apărut în ultimele luni o 
explozie de proiecte şi ini-
ţiative din partea consilieri-
lor locali. Acest mandat adu-
ce pentru prima dată, după 
foarte mulţi ani o indepen-
denţă a consiliului local. 

Care credeţi că ar fi numă-
rul de mandate necesar 
unui primar pentru a face 
performanţă?

Din punctul meu de ve-
dere cred că un vârf de efi-
cienţă poate fi atins în al 
doilea mandat. Cred că de la 
al treilea în sus apare o anu-
mită rutină.

Care sunt ambiţiile tână-
rului politician Ciprian 
Jichici?

Ambiţiile mele sunt în 
primul rând acelea de a duce 
la bun sfârşit acest mandat 
de consilier local. Ţinta mea 
este ca din oricare poziţie 
pe care o ocup să pot privi 
în ochi orice persoană pe 
care, prin acţiunile mele 
am influenţat-o vreodată şi 
să pot susţine orice decizie 
pe care am dat-o. Activitatea 
politică n-o fac nici pentru 
bani şi nici pentru influen-
ţă, ci din motivaţia că trebu-
ie să întorc ceva mediului în 
care m-am format şi în care 
trăiesc. 

 
V-aţi dori să ajungeţi pri-
mar?

Sigur că în politică orice 
poziţie este importantă, iar 
cea de primar este una din 
acestea, dar nu reprezin-
tă pentru mine un scop în 
sine. Este prematur să dis-
cutăm acest subiect. Parti-
dul va lua în 2011 o decizie. 

Dacă, în mod imaginar, aţi 
ajunge primar, veţi dărâ-
ma „acvariul” din Piaţa 
Victoriei?

În măsura în care nu aş 
încălca legea, sau până la 
limita legii aş face toate 
demersurile pentru ca acea 
construcţie oribilă să dispa-
ră.
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dan şerban
dan.serban@opiniatimisoarei.ro

Toate cabanele din Ti-
miş ale fostului dictator au 
fost rezervate pentru noap-
tea dintre ani. Principalul 
motiv sunt preţurile mici 
practicate de administraţia 
acestora, respectiv Direcţia 
Silvică Timiş, dar şi locaţiile 
feerice în care sunt situate 
acestea. Deşi sunt ţinute 
departe de ochii turiştilor 
obişnuiţi, mulţi dintre timi-
şeni nici nu au cunoştinţă 
de existenţa acestora, caba-
nele sunt în continuare în-
treţinute din banul public. 

Un exemplu concret în 
acest sens este cabana de 
vânătoare din Chevereş. 
Situată în pădurea de la 
marginea localităţii, la 27 
de kilometri de Timişoara, 
aceasta a fost renovată în 
2003, şi este cotată la un 
standard de două stele. Ca-
bana este folosită acum în 
special de  vânători, mai 
ales de cei din străinătate, 
precum şi pentru petreceri 
private. A fost deja rezer-
vată pentru petrecerea de 
Revelion, cu aproximativ 
1.200 de lei pe zi, un preţ 
destul de mic, având în ve-
dere că este vorba despre 
cinci camere duble cu baie 
proprie, o cameră single şi 
una cu trei paturi. Aceasta 
dispune şi de o sală de mese 
aranjată în stil rustic, în 
care mai dăinuie încă unele 
dintre trofeele fostului dic-
tator. 

Glorie apusă
Odinioară, singurul stă-

pân al acestor locuri era Ni-
colae Ceauşescu, iar local-
nicii îşi amintesc şi acum 
cu inima strânsă acele vre-
muri. “Cu două săptămâni 
înainte să vină eram con-
trolaţi la sânge de filtrele 
de securişti. Trebuia ca toa-
te casele să fie aranjate, po-
deţele vopsite, drumurile 
«barbierite». Îmi aduc amin-
te că era un om mai amărât 
la capătul satului, care avea 

o casă mai dărăpănată şi au 
adus muncitori de la Timi-
şoara ca să o repare”, spune 
Vera Cârdei, administrato-
rul taberei din Chevereş, 
care făcea atunci parte din 
stafful care se ocupa de pri-
mirea dictatorului. Femeia 
spune că pregătirile se fă-
ceau cu mult înainte de ve-
nirea lui Ceauşescu şi erau 
supervizate de securişti. 

Puşca şi cureaua lată
Ca să se asigure că va 

ieşi glorios din partida de 
vânătoare, zeci de oameni 
din Chevereş şi satele ve-
cine erau aduşi pe post de 
gonaci. Aceştia trebuia să 
mâne vânatul până în faţa 
lui Ceauşescu, care, postat 
pe un scaun, nu avea decât 
să apese pe trăgaci. “El stă-
tea pe un scaun în pădure, 

iar gonacii aduceau vâna-
tul până în faţa lui. Dacă 
nu nimerea, avea lângă el 
un securist care se asigura 
că animalul va fi pus la pă-
mânt, ca să îi iasă lui Cea-
uşescu la numărătoare”, îşi 
mai aminteşte Vera Cârdei. 
Pe lângă cuplul prezidenţi-
al, la cabana din Chevereş 
au mai fost şi alte perso-
nalităţi ale timpului, astfel 
că era nevoie de o întreagă 
desfăşurare de forţe. “Ţin 
minte că uneori mai venea 
cu Tito, însoţit de soţia sa. 
Copiii săi nu au venit nicio-
dată la cabană”, a concluzi-
onat femeia. 

Discreţia capitalistă
Spre deosebire de pe-

rioada aceea, acum ca-
bana se află într-un con 
de umbră. Cel mai mult 

vin vânătorii străini aici, 
întrucât fondul de vâ-
nătoare se află în admi-
nistrarea unor societăţi 
private care se ocupă de 
atragerea acestora pe do-
meniile din Timiş. “Vâ-
nătorii vin, în principal, 
din Austria, Germania şi 
Italia, prin firmele care 
au câştigat, prin licitaţie, 
fondurile de vânătoare. 
Un loc de cazare costă în-
tre 80 şi 100 de lei pe zi, 
iar în afara perioadelor 
de vânătoare poate veni 
oricine. Vânătoarea ne 
aduce circa un sfert din 
cifra de afaceri, astfel că 
putem spune că sunt des-
tul de profitabile, atât ca-
banele, cât şi fondurile de 
vânătoare”, spune Ioan 
Palconi, directorul Direc-
ţiei Silvice Timiş.

ComUniTaTeComUniTaTe

Magazinele de etnobotanice pe 
muchie de cuţit în Timişoara!

Revelion la preţ de dumping 
în cabanele lui Ceauşescu

CaiuS SeraCin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Problema magazinelor 
de vise a reintrat în aten-
ţia autorităţilor, după ce 
premierul Emil Boc a ţi-
nut săptămâna trecută o 
şedinţă, prin care le cerea 
prefecţilor să vorbească 
cu primarii şi să găsească 
bazele legale prin care să 
pună lacătul pe prăvăliile 
care vând etnobotanice. 
Un proiect nou de hotărâre 
iniţiat de consilierii  locali 
ai PDL, ar interzice acorda-
rea de autorizaţii magazi-
nelor care comercializează 
produse cu efect haluci-
nogen şi retragerea celor 
care îşi desfăşoară acum 
activitatea în Timişoara. La 
ultimul plen al Consiliului 
Local, proiectul a fost scos 
de pe ordinea de zi, pentru 
că există riscul ca patronii 
acestor magazine să dea în 
judecată Primăria pentru 
că nu le-a acordat autori-
zaţii de funcţionare, lucru 
care s-a întâmplat deja la 
Iaşi şi Constanţa, oraşe în 
care magazinele etnobota-
nice au fost interzise, dar 
patronii au câştigat mai 
apoi procesele intentate 
autorităţilor locale. 

ar trebui sau nu interzi-
se aceste substanţe?

Atât autorităţile locale, 
politicieni, cât şi medicii 
consideră că pentru vii-
torul copiilor timişoreni, 
aceste substanţe sunt cu 
adevărat un pericol, însă 
sunt conştienţi că un astfel 

de proiect de hotărâre tre-
buie foarte atent redactat. 
Prin proiectul de hotărâre 
„se propune interzicerea 
comercializării substanţe-
lor halucinogene, a oricărui 
tip de substanţe etnobota-
nice şi asimilate acestora, 
plante, prafuri şi ceaiuri de 
acest fel şi în acest scop, cu 
efecte halucinogene, eufo-
rice, cât şi cu efect similar 
acestora în Timişoara“. Mi-
hai Grecu, medic-şef UPU-
SMURD Timişoara, spune 
că un astfel de proiect ar 
trebui aprobat, mai ales 
că substanţele etnobotani-
ce nu sunt decât un prim 

pas spre dependenţa spre 
drogurile de mare risc. „La 
Urgenţe ajung cam 100 de 
persoane consumatoare 
de astfel de substanţe pe 
an. Cei 100, sunt persoane 
care au recunoscut că au 
consumat substanţe etno-
botanice. Este foarte posi-
bil ca o parte din cei care 
ajung în Urgenţă să nu de-
clare consumul plantelor 
etnobotanice. Nu există o 
modalitate clară de stabili-
re a celor care au consumat 
produse etnobotanice, pen-
tru că vorbim de o diversi-
tate imensă de substanţe 
care au ca şi punct comun 

efectul halucinogen”, spu-
ne Mihai Grecu, care preci-
zează că legislaţia în vigoa-
re este deficitară. „Legea la 
noi nu interzice consumul. 

Noi încercăm să aflăm ce 
au oamenii respectivi, pen-
tru că au simptomatologia 
unor persoane de vârstă a 
treia: dureri de inimă, pal-
pitaţii. Riscăm punându-le 
pe seama consumului de 
etnobotanice, să trecem pe 
lângă oameni cu adevărat 
bolnavi”. 

„noi ţinem angajaţi,  
ne plătim taxele,  
facem totul legal”

Unul dintre patronii 
unui astfel de magazin 
de substanţe etnobotani-
ce spune că proiectul este 
aberant. „Eu la cele 3 ma-

gazine pe care le am în Ti-
mişoara, plătesc taxe şi im-
pozite. Ofer de lucru pentru 
6 oameni, care altfel ar sta 
pe stradă, n-ar avea ce mân-
ca”, spune acesta. 

Dezbatere publică
Până la viitoarea şe-

dinţă a Consiliului Local, 
când proiectul va ajunge 
pe masa aleşilor, Primăria 
va organiza o dezbatere 
publică unde timişorenii, 
atât consumatorii de ast-
fel de produse, cât şi pa-
tronii acestor magazine 
pot să-şi exprime punctul 
de vedere.

CaiuS SeraCin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Pe timp de criză, Primăria 
Timişoara măreşte veniturile 
funcţionarilor publici! Aleşii 
locali au votat o hotărâre de 
consiliu local, amânată în 
luna martie, care prevede 
acordarea de suplimente sa-
lariale.  Este vorba de sume 
egale cu diferenţa dintre sa-
lariul de bază prevăzut pen-
tru funcţiile publice de stat 
şi salariul de bază prevăzut 
pentru funcţiile publice loca-
le, ale funcţionarilor publici 
care îşi desfăşoară activitatea 
în cadrul aparatului de speci-
alitate al primarului şi servi-

ciilor publice din subordinea 
Consiliului Local Timişoara. 
Consilierii au votat în unani-
mitate proiectul de hotărâre. 
Există şi o explicaţie. “Cei de 
la Consiliul Judeţean au apro-
bat o astfel de hotărâre în 
luna martie. Noi am mai aş-
teptat puţin să vedem exact 
care sunt legile în vigoare şi 
să vedem dacă putem pro-
pune aşa ceva”, a declarat 
primarul Gheorghe Ciuhan-
du, iniţiatorul proiectului.  
Pe de altă parte, angajaţii 
CJT spun că nici vorbă de 
vreo mărire de salariu în 
instituţia în care lucrează.  
Cei care vor fi “afectaţi” de 
noua hotărâre a Consiliului 

Local, adică funcţionarii pu-
blici,  s-au arătat extrem de 
mulţumiţi. “Era normal o 
astfel de egalizare a salariu-
lui. De ce domnul Nadaştean 
(n.r. secretarul Consiliului 
Judeţean Timiş) să câştige 
mai mult decât mine?”, a 
declarat râzând secretarul 
primăriei, Ioan Cojocari. 

Hotărârea îi va  
dezavantaja  
pe cei cu salarii mici

Suplimentele se vor 
acorda conform cu gradul 
şi funcţia funcţionarului 
public, astfel că un funcţio-
nar din primărie cu un grad 
superior va primi mai mult 

decât un consilier proaspăt 
angajat în instituţie.  “Din 
câte ştiu eu, este vorba des-
pre nişte suplimente pe care 
le vor primi toţi cei 500 de 
angajaţi din primărie în 
baza legii 330 privind salari-
zarea unitară a personalului 
din primărie. Cei de la Con-
siliul Judeţean l-au aprobat 
în luna martie şi zic eu, era 
normal şi noi să-l primim. 
Se poate spune că vor fi 
dezavantajaţi cei cu salarii 
mici pentru că aceste supli-
mente se vor acorda de la 0 
lei la 220 lei”, spune Tiberiu 
Negrei, liderul sindicatului 
funcţionarilor publici din 
Primăria Timişoara.

Funcţionarii din Primăria Timişoara primesc  
suplimente la salarii, au stabilit prin vot consilierii locali

fosta cabană de vânătaore a lui Ceauşeşcu de la Chevereş este în prezent hotel pentru vânătorii din străinătate

Tinerii sunt cei mai expuşi la pericolul pe care îl reprezintă substanţele etnobotanice cu efecte halucinogene

O rază  
de 100 km

Coriolan Gârboni

Haideţi să vorbim, despre staruri 
artistice şi  mari personalităţi  năs-
cute în Banat. Dacă veţi avea curio-
zitatea să  puneţi  pe harta de vest 
a României, vârful  unui compas 
în Timişoara, iar pe o rază de 100 
km, trasaţi un cerc, o să descoperiţi 
un fapt incredibil: în acest cerc s-au 
născut mari personalităţi mondia-
le. Este vorba printre alţii de:
Johnny Weissmuller (actor cunoscut ca 
Tarzan, multiplu campion olimpic la 
nataţie), născut  în Timişoara,
Bela Bartok, născut la Sânnicolau 
Mare, jud. Timiş), Traian Vuia, (pri-
mul zbor cu un avion prin mijloace 
proprii - 1906 Paris –Montesson), 
născut lângă Făget, Bela Lugosi (cel 
mai cunoscut Dracula - actor de filme 
de groază), născut în Lugoj - de acolo 
numele de Lugosi, Mihajlo Idvorski 
Pupin - (savant de renume mondial), 
născut la Idvor - Voivodina – Serbia, 
Edward Teller  - (inventatorul bombei 
cu hidrogen), familia mamei sale 
fiind originară din Lugoj.
Ar mai fi şi multe alte personalităţi, 
dar fiind restrâns ca şi spaţiu tipogra-
fic, m-am rezumat doar la acele per-
sonalităţi care au rădacini în Banat 
şi care au avut un impact mondial 
deosebit. În orice ţară civilizată, aceşti 
savanţi sau genii artistice, ar fi pro-
movaţi de către autorităţi (dar şi de 
către... comercianţi) până la saturaţie. 
Amintiţi-vă doar de Salzburg, oraşul 
natal al lui Mozart, unde festivalu-
rile şi suvenirurile sunt covârşitoare 
pentru turişti. Oare noi, n-am putea 
avea un festival „TARZANIA” sau un 
concurs de planorism „VUIA”? Ce 
spuneţi ca la intrarea în Sânnicolau 
Mare să vedeţi o placă mare, scrisă în 
toate cele 27 de limbi europene ofici-
ale, că „Aici s-a născut Bartok”. Sau la 
toate intrările în Timişoara, un Tarzan 
uriaş salutând automobiliştii grăbiţi, 
iar mare,  textul să fie ceva de genul 
„Aici s-a născut Johnny Weissmuller 
– Tarzan – mare campion olimpic la 
nataţie”? Sau, la intarea în Lugoj, un 
Dracula imens, fluturându-şi mantia, 
dintr-un uriaş panou?!
Eu, cred că nu o sa le vedem curând. 
Ştiţi de ce?  De ce nu ne promovăm 
celebritaţile, chiar... agresiv?!
Din trei motive: 
1. Nepriceperea în turism cultural 
şi lipsa specialiştilor adevăraţi în 
domeniu 
2. Lenea şi nepăsarea autorităţilor şi 
a oamenilor de afaceri 
3.Teama de ridicol 
(Va urma)
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„La Urgenţe ajung cam 
100 de persoane con-
sumatoare de astfel 
de substanţe pe an. 
Cei 100, sunt persoane 
care au recunoscut că 
au consumat substan-
ţe etnobotanice. Este 
foarte posibil ca o par-
te din cei care ajung în 
Urgenţă să nu declare 
consumul plantelor 
etnobotanice.”

mihai grecu
medic-şef UPU-SMURD  

Timişoara

„Era normală o astfel 
de egalizare a salariu-
lui. De ce domnul Na-
daştean (n.r. secretarul 
CJT) să câştige mai 
mult decât mine?”

ioan Cojocari
secretarul primăriei

„Se poate spune că vor 
fi dezavantajaţi cei cu 
salarii mici pentru că 
aceste suplimente se 
vor acordă de la 0 lei la 
220 lei”

tiberiu negrei
lider – Sindicatul din PMT

„Cu două săptămâni 
înainte să vină eram 
controlaţi la sânge de 
filtrele de securişti. 
Trebuia ca toate casele 
să fie aranjate, podeţe-
le vopsite, drumurile 
«barbierite».”

vera Cârdei
 -  fost administrator  

al taberei din Chevereş

Un proiect nou de 
hotărâre iniţiat de 
consilierii  locali ai 
PDL ar interzice acor-
darea de autorizaţii 
magazinelor care 
comercializează 
produse cu efect 
halucinogen.

Distracţie low-cost

Cabanele din Timiş sunt 
închiriate la preţuri cu-
prinse între 800 şi 1.200 
de lei, pentru noaptea 
dintre ani, însă acest preţ 
nu include şi masa. Cei 
care au ales să îşi petrea-
că revelionul în aceste 
locaţii, pot fie să-şi aducă 
de acasă cina festivă sau 
să anunţe din timp pe 
administratorii cabanelor 

să se ocupe de pregătirea 
acesteia, la preţuri practi-
cate de pensiunile private 
la acelaşi standard. 
Clădirea este situată într-
un cadru feeric, împrej-
muită de brazi şi o livadă 
de pomi fructiferi, însă 
drumul care face legătura 
între dintre Chevereş şi 
cabană arată ca după 
bombardament.
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Câteva concluzii
Viorel Screciu

Spărgătorul de nuci 3d

horoscop
berbec taur Gemeni rac Leu fecioară balanţă scorpion SăgeTăTor capricorn vărSăTor PeşTi

02.12

În 2008, Cristiano Ronaldo 
este desemnat “Fotbalistul 
european al anului”.

03.12
În 2003, Ronaldo marchea-
ză după numai 16 secunde 
cel mai rapid gol din istoria 
campionatului spaniol.

04.12
În 2000, în vârstă de 24 

ani, brazilianul Gustavo 
Kuerten devine primul 
sud-american care ocupă 
primul loc în ierarhia ATP.

05.12
În 1969, campionul olimpic 
la atletism, Emil Zatopek, 
renunţă la hainele militare 
(avea gradul de colonel în 
armata Cehoslovaciei), cri-
ticând intervenţia militară 
a URSS-ului în patria lui.

07.12

În 1923, Johnny Weiss-
muller înregistrează al 
50-lea record mondial 
după ce înoată suta 
de metri sub un minut 
(58.06).

08.12
În 1863, Federaţia Engleză 
de Fotbal (FA), prezintă 
cele 14 legi ale jocului de 
fotbal.

iStoria Săptămânii Sportive  2 - 8 deCembrie

Filmul urmăreşte aventura 
lui Mary (Elle Fanning), o 
fetiţă de 9 ani a cărei viaţă 
decurge plicticos în frumosul 
oraş Viena. În ajunul sărbă-
torilor de iarnă însă, lucrurile 
încep să se înveselească 
odată cu sosirea unchiului 
său iubit, Albert (Nathan 
Lane), care îi aduce un dar 
nepreţuit: un spărgător de 
nuci fermecat. În noaptea 
de Crăciun, Spărgătorul de 
nuci se trezeşte la viaţă şi o 
poartă pe fetiţă în regatul 
lui magic, în care zânele, 

dulciurile şi jucăriile sunt 
însufleţite. Dar feeria se 
destramă repede şi Mary află 
că tărâmul fermecat este 
în pericol, fiind ameninţat 
de legile tiranice impuse 
de Regele Şoarecilor (John 
Turturro) şi diabolica sa 
mamă (Frances de la Tour).  
Când Spărgătorul de nuci 
este răpit, Mary şi noii săi 
aliaţi sunt nevoiţi să afle cât 
mai repede secretul Regelui 
Şoarecilor pentru a putea 
salva împărăţia magică şi pe 
iubitul lor prieten.

spectacoLefilme party exPo
CINemA TImIş: 
medalia de onoare - joi - marţi: 14:00

Harry Potter şi Talismanele morţii: Partea I 
joi - marţi: 16:00, 18:00, 20:00

CINemA CITy
Harry Potter şi Talismanele morţii: Partea  
joi - marţi: 13:00, 16:00, 19:00, 22:00

Sorocul joi marţi: 13:00, 15:10, 17:30, 19:30, 
21:30

Spărgătorul de nuci 3D: 13:20, 15:40, 18:00, 
20:20

Tu, din nou!!: 13:20, 15:30, 17:40, 19:50, 
22:10

Aventurile lui Sammy 3D marţi - joi 13:30, 
15:20

De neoprit: marţi - joi - 13:50, 15:50, 19:20, 
21:30

3 zile de coşmar: marţi - joi  - 14:10, 16:40, 
19:10, 21:40

Puzzle mortal: joi - marţi: 3D 17.20, 

Fură şi fugi: joi - marţi: 17:50, 20:00, 22:20

Cronicile din Narnia - Călătorie pe mare cu 
Zori de zi: vineri - duminică 21.30

JoI, 2 DeCembRIe
megalos: Karaoke & Student Party
Heaven Studio: Concert Connect-R
Van Graph: The Beat Conductor whit Phoneme
Komodo: Evolution of Deep Sound
Club 30: Concert Cover Band Club 30
Dublin express Pub: Dublin Cover Band
Segafredo Zanetti: The Trumpet Sound
Art Club: Special Party

VINeRI, 3 DeCembRIe
megalos: Gift Party
No Name: Concert Ray Okpara
Setup Venue: Concert Doc (CTC), Deliric1 si VD88, Pietonu 
& Crew
Fratelli: Concert Holograf
Green Pub: Chic Retro Night
Dublin express: Karaoke Night

SâmbăTă, 4 DeCembRIe
megalos: Megalos Party  
Heaven Studio: Ibiza Style Enteritement
No Name: Ovijay si Kalman
Setup: Open Kitchen: Funkanomics 
youtopia: New Retro by DJ Land
Lemon: Lipstick Party
Dublin express: Funky Boogie Night
Celso Club: Saturday Night Fever

DumINICă, 5 DeCembRIe
Van Graph K’fe: Babilonia 
Club D’Arc: Hits Party
Art Club 700: Ambient Party

LuNI, 6 DeCembRIe
megalos: Live Acoustic Music

muzeul de Arta Timisoara: inaugurează spaţiul co-
lecţiilor permanente din aripa Pacha cu o expoziţie-
eveniment dedicată Margaretei Sterian. Expoziţia e 
deschisă din 4 decembrie până în 28 februarie.

Galeria Calina: expoziţia personală a artistului Cos-
min Haiaş Ne-stare de fapt. Expoziţia poate fi vizitată 
până în 17 decembrie zilnic de la orele 17. 

Librăria Helios: până în 7 decembrie expoziţia 
personale de pictură a artistei plastice Adriana Ilin 
Tomici, întitulată „Uite cum mă holbez la cer“. 

Papillon Cafe: expoziţia Cunoscuţi şi recunoşcuţi 
partea I, expoziţie a artistului Sorin Bijan. Expoziţia 
va sta pe simezele Papillon Cafe până în 10 decem-
brie 2010.

muzeul de Arta Timişoara: este gazda expoziţiei 
de pictură naivă a artistului plastic Viorel Cristea. 
Expoziţia poate fi vizitată zilnic din până în 9 decem-
brie. 

Galeria Axa Art: expoziţia personală Moldovan 
Smaranda Sabina, Firul. Expoziţia poate fi vizitată 
până în 11 decembrie 2010, între orele 09.00 - 17.00.

Centrul Cultural Francez: expoziţia Art from Scrap 
deschisă până în 15 ianuarie. Expun artiştii Cosmin 
Florin Moldovan, Benjamin Varga şi Dan Vişovan. 

Iulius mall, etajul I: expoziţia „Art Is Lifestyle/ Arta 
este lifestyle” prezentată de Galeria Jecza cu lucrări 
de Horia Damian, Peter Jecza, Ioan Augustin Pop, 
Cristian Sida, Gheorghe Fikl, Cosmin Moldovan ş.a.

S-a încheiat turul de campio-
nat, dar nu şi sezonul fotba-
listic. Nu am înţeles de ce mai 
trebuie să se joace încă două 
etape din retur? Unde ne 
grăbim? Ca de fiecare dată, 
noi trebuie să fim originali. 
Până una alta, Poli termină 
juma’ de competiţie pe locul 
doi, ceea ce e de bine. Mai 
mult decât atât, a reuşit să nu 
ia bătaie în 17 meciuri ceea 
ce nu este de ici de colo. Dacă 
stau însă să mă gândesc cum 
am risipit nişte puncte cu ega-
luri pe teren propiu, atunci aş 
zice că era loc şi de mai bine.
Oţelul e pe primul loc. Cine 
ar fi crezut? Băieţi tăcuţi, 
serioşi şi muncitori. Nu pot 
să nu fac, ca tot românul, un 
mic scenariu. Marius Stan, 
gălăţeanul, se aseamănă 
foarte mult cu Iulică Mureşan 
de la  Chefereul din Cluj. De 
ce? Păi acum Stan e membru 
în Comitetul Executiv aşa 
cum era la un moment dat şi 
Mureşan. De când Mureşan 
nu mai e „membru”, clujenii 
cam dau în gropi şi arbitrii nu 
prea îi mai iubesc. În schimb, 
la Galaţi, ce se dă se dă ce 
nu... nu. Exagerez?
Băieţii de la Cluj o iau, uşor, 
uşor, pe urmele lui Becali. 
L-au ejectat pe Cârţu, cică 
pentru gestul de la meciul cu 
elveţienii. Să fim serioşi! Şeful 
de autobază era oricum pe 
făraş şi pretextul ăsta era nu-
mai bun de scos în faţă. Mă 
întreb când au dat cu mucii 
în fasole clujenii? Când l-au 
adus sau când l-au dat afară 
pe Cârţu?
Apropo de antrenori. Hagi 
al nostru e un tip ambiţios. 
Păcat că nu îi iese la Galata, 
cum nu i-a ieşit nici prin alte 
părţi. Îmi pare rău să constat 
că, din punctul meu de vede-
re, el este mai bun ca ma-
nager decât ca antrenor. Nu 
înţeleg de ce insistă să se facă 
de cacao în antrenorat ?
Vestea cea proastă, cu ade-
vărat, vine dinspre FRF. Aud 
că, după ce a învins boala, 
Doamne ajută, Mircea Sandu 
mai vrea o tură la conducere. 
De asta ce ziceţi?
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ioan gogoşanu
ioan..gogosanu@opinitimisoarei.ro

 
Cu remiza de pe stadio-

nul din Şoseaua Ştefan cel 
Mare, Poli a înregistrat un 
nou record, fiind pentru 
prima dată când încheie tu-
rul de campionat fără să cu-
noască înfrângerea. Graţie 
acestui rezultat, trupa lui 
Contra se menţine în trena 
liderului, de care o despart 
numai trei puncte, şi conti-
nuă să viseze la titlu. Fosta 
adversară, Dinamo, este ul-
tima campioană a României 
care, în 1992, a terminat se-
zonul fără eşec, obţinând 21 
de victorii şi 13 remize.

Performanţa Politehnicii 
este de-a dreptul remarca-
bilă, chiar dacă, deocamda-
tă, ea nu este încununată 
de ocuparea primei poziţii 
a clasamentului. Dacă la 

meciurile ei, arbitrii ar fi 
împărţit de fiecare dată 
dreptatea în mod echitabil, 
probabil că şi acest dezide-
rat ar fi fost atins.

De-a lungul anului 2010, 
în campionatul intern, Poli 
nu a suferit nicio înfrângere 
în deplasare. A pierdut nu-
mai de trei ori, însă de fie-
care dată pe stadionul Dan 
Păltinişanu. În luna martie, 
timişorenii erau scoşi din 
lupta pentru titlu de FC Vas-
lui, care s-a impus pe Bega 
dintr-o gol marcat după un 
henţ pe care doar arbitrii 
nu l-au văzut. E adevărat, 
şi elevii lui Neluţu Sabău 
au evoluat destul de slab, 
nereuşind să speculeze nici 
avantajul unui om în plus, 
avut încă din prima repriză.

Două luni mai târziu, 
“alb-violeţii” îşi luau adio şi 
de la locul secund, care du-

cea tot în Champions Lea-
gue, fiind înfrânţi de Gaz 
Metan Mediaş, cu 0-2. Şi în 
această partidă, cavalerii 
fluierului au suferit de or-
bul găinii, nevalidând golul 
senzaţional marcat de Cos-
min Contra.

Având asigurat un loc în 
Europa League, Politehnica 
a evoluat fără nicio tragere 
de inimă în ultima etapă a 

sezonului 2009/10, clacând 
în faţa lui FC Braşov, cu 1-2. 
Braşovenii au fost “naşii” lui 
Poli în acest an, tot ei fiind 
cei care i-au stopat parcur-
sul în ediţia în curs de des-
făşurare a Cupei României.

În ultima deplasare di-
naintea întreruperii cam-
pionatului, timişorenii vor 
juca la Bistriţa, cu o adver-
sară care se numără printre 
candidatele la retrogradare 
şi care, dintre formaţiile din 
frunte, doar pe Steaua a în-
vins-o. Gloria este o echipă 
la îndemâna Politehnicii, 
pe seama căreia a acumulat 
multe puncte în anii prece-
denţi. Ultima înfrângere în 
compania grupării conduse 
de eternul Jean Pădurea-
nu s-a consemnat în 2003, 
când bănăţenii au pierdut la 
Bistriţa, cu 0-2, unul dintre 
marcatori, Cristian Coroian, 

aflându-se şi acum în lot.
În turul acestei stagiuni, 

la debutul lui Vladimir Pe-
trovic, “alb-violeţii” au avut 
de tras pentru a scoate o 
remiză. În general, nu au 
fost puşi în dificultate de 
prestaţia rivalilor, ci de şica-
nele brigăzii de arbitrii, con-
dusă de Sebastian Colţescu. 
De altfel, se poate spune că 
arbitrii au fost principalul 
inamic al timişorenilor din 
2010, fiind cei care, prin de-
cizii greşite, i-au impiedicat 
să-şi treacă în cont perfor-
manţe superioare. CCA-ul 
condus de Vasile Avram, cel 
cu care Marian Iancu a avut 
destule clinciuri, îşi permite 
tot felul de experimente la 
meciurile lui Poli. Un ultim 
exemplu este cel de la parti-
da cu Dinamo, la care unul 
dintre tuşieri era chiar din 
Bucureşti.

Pagină  
oferită  
de dacs

distribuitor  UrSUS BreWerieS
băuturi alcoolice, răcoritoare, vinuri
Adresa: Str. Demetriade, Nr. 1/5, Timişoara     Telefon relaţii clienţi: 0745.529.507

Trupa lui Cos-
min Contra se 
menţine în trena 
liderului, de care 
o despart nu-
mai trei puncte, 
şi continuă să 
viseze la titlu.

Teatrul German de Stat Timişoara: joi 2 decembrie  ora 
19.00, în sala Teatrului German, „Sunetul muzicii”, regia: 
Simona Vintilã.

Teatrul Naţional Timişoara: joi, 2 decembrie, ora 19.00, 
Studio 5 Privelişte minunată spre Catedrală, un spectacol 
de Sabin Popescu. 

Teatrul German de Stat Timişoara: vineri 3 decembrie  
ora 19.00, în sala Teatrului German, avampremieră „Ca-
meristele”, Künstlerische Leitung / Coordonarea artistică: 
Ioana Iacob & Olga Török. 

Teatrul Naţional Timişoara: vineri, 3 decembrie, ora 
19.00, Studio 5 Privelişte minunată spre Catedrală, un 
spectacol de Sabin Popescu. 

Filarmonica „banatul”: vineri, 3 decembrie, ora 19, 
Sala Capitol, primul concert simfonic al lunii decembrie 
sub conducerea maestrului Keri Lynn Wilson din 
Statele Unite ale Americii. Vineri seara vom asculta 
Concertul vocal simfonic, care debutează cu audiţia 
Requiemului german pentru solişti, cor şi orchestră op 
45 de Johannes Brahms. 

Teatrul German de Stat Timişoara: sâmbătă 4 decem-
brie  ora 19.00, în sala Teatrului German, „Sunetul muzicii”, 
regia: Simona Vintilă.

Teatrul Naţional Timişoara: sâmbătă 4 decembrie, ora 
19.00, Sala Mare Cenuşăreasa după Charles Perrault, un 
spectacol de Mirela Puia. 

Teatrul Naţional Timişoara: luni 6 decembrie, ora 12.00, 
Sala Mare, Cenuşăreasa după Charles Perrault, un specta-
col de Mirela Puia. 

opera Naţională Română Timişoara: miercuri, 8 decem-
brie, ora 19.00 Voievodul Ţiganilor operetă în două acte 
Muzica: Johann Strauss. Libretul: Ignaz Schnitze.

Şefii te critică 
iar clienţii sunt 
nemulţumiţi de 
serviciile TALE, 
deşi tu faci tot 
posibilul să 
răspunzi tuturor 
cerinţelor cât 
se poate de 
bine. Posibil ca 
pretenţiile să 
fie mult peste 
puterile tale şi 
deşi încerci să te 
auto-depăşeşti, 
tot nu poţi 
ajunge la nivelul 
dorit de cei care 
stau cu ochii 
pe tine. Te poţi 
aştepta la o mus-
trare la serviciu, 
la o reclamaţie 
agresivă sau la o 
marfă returnată.  

Călătoriile nu 
sunt cea mai 
bună idee pen-
tru săptămâna 
asta, deoarece 
surprizele cele 
mai neplăcute 
de la drum 
pot să apară. 
Ori primeşti 
veşti proaste 
de departe, 
ori deplasarea 
programată 
pentru 
săptămâna 
asta e înţesată 
de piedici 
şi situaţii 
neprevăzute, 
încât aproape 
că ar fi mai 
bine pentru 
tine dacă nu ai 
pleca nicăieri.  

În cuplu, 
există une-
ori momente 
de răceală şi 
detaşare, când 
nu sentimen-
tele sunt cele 
care cântăresc 
cel mai mult, 
ci capacitatea 
fiecăruia de a 
ierta. Puneţi în 
balanţă valorile 
mature ale 
vieţii în doi, nu 
numai fluturii 
din stomac , 
pentru că acum 
contează mai 
mult respectul, 
fidelitatea şi 
seriozitatea cu 
care vă implicaţi 
fiecare în des-
tinul celuilalt.  

Pentru a putea 
trece la etapa 
următoare a 
planurilor tale, 
trebuie mai 
întâi să arunci 
o privire înapoi, 
să vezi de unde 
ai pornit, cum 
ai ajuns aici şi ce 
ar trebui să faci 
în continuare. 
E vremea unei 
treceri în revistă 
a paşilor parcurşi 
până aici sau să 
apelezi la vechile 
amintiri pe care 
le credeai uitate, 
dar care pot oferi 
acum, după atâ-
ta vreme, soluţia 
ideală la ceea ce 
te preocupă în 
prezent. 

Situaţiile de 
criză cer reacţii 
spontane, 
deci nu ai prea 
mult timp la 
dispoziţie pentru 
a interveni. Dacă 
dai piept cu un 
obstacol care, pe 
moment, pare 
imposibil de 
trecut, trebuie să 
te mişti repede, 
să cauţi imediat 
soluţia pentru 
că nu ai timp 
de gândire. 
Este vorba de 
o intervenţie 
urgentă, fără 
să poţi amâna 
nimic, ca atare fii 
pe fază, pentru 
a interveni în 
forţă. 

Este o zi pe 
placul tău, când 
inima ta este 
răsfăţată de ges-
turi tandre din 
partea celui drag 
şi tot ce trăieşti 
este la intensi-
tate maximă. 
Există şi şansa 
de a întâlni o 
persoană cu 
mult şarm care 
îţi atrage atenţia 
prin aspectul 
fizic, printr-o 
voce melodioasă 
şi un comporta-
ment extrem 
de amabil, încât 
mai e doar un 
pas să se lege de 
aici o frumoasă 
poveste de 
dragoste.  

Ai un ţel de atins 
în carieră, dar e 
cale lungă până 
vei ajunge la 
materializarea 
lui. Trebuie să 
mai pui mână 
pe carte, să 
înveţi ceva 
nou, să apelezi 
la persoane 
specializate în 
domeniu, deci 
caută de pe 
acum mijlo-
acele concrete 
de a-ţi vedea 
visul împlinit. 
Ai toate şansele 
să ajungi acolo, 
doar că trebuie 
să te foloseşti 
de foarte multe 
instrumente 
intermediare.  

În loc să stai 
şi să plângi că 
lucrurile au luat 
o întorsătură 
nefastă, adună-ţi 
mai bine forţele 
şi caută o soluţie 
adecvată. Nu 
lacrimile sau 
suspinele sau 
procesele de 
conştiinţă 
sunt soluţia în 
situaţia de faţă, 
ci e nevoie de o 
reacţie matură, 
echilibrată, 
potrivită 
împrejurărilor 
date, deci 
acţionează 
cumpătat, fără 
a tinde spre 
extreme în nicio 
direcţie.

Vestea care 
soseşte te bucură 
la maximum, 
pentru că este 
exact informaţia 
de care aveai 
nevoie pentru a 
alunga complet 
incertitudi-
nea din inima 
ta. Stăteai ca 
pe ghimpi, 
aşteptând un 
semn dintr-o 
anumită direcţie, 
care iată, soseşte 
acum exact în 
forma de care 
aveai nevoie. De 
acum te simţi 
mult mai sigur 
pe ţine şi profiţi 
de auspiciile 
norocoase ale 
săptămânii.  

Persoana care 
intervine în 
treburile tale 
are un efect 
excepţional 
pentru cursul 
evenimentelor, 
deci profită de 
ajutorul pe 
care ţi-l oferă, 
deoarece este 
unicat. Este un 
sprijin complet 
neaşteptat şi pur 
amical, fără a se 
aştepta nimic în 
schimb, tocmai 
de aceea eşti 
uimit de forma 
în care apare. Te 
aşteptai ca orice 
ajutor să aibă şi 
un preţ, dar de 
data această ţi se 
oferă pe tavă. 

Un prieten 
intervine în 
afacerile tale cu 
un sfat folositor 
exact la mo-
mentul potrivit 
pentru a rezolva 
o problemă care 
te frământă. Este 
un sfat salvator, 
o idee genială 
care merită pusă 
în practică sau o 
prietenie din care 
vei avea multe de 
câştigat. Prin ast-
fel de intervenţii 
poţi cerne 
prietenii adevăraţi 
de cei nefolositori, 
pentru că cei care 
participă activ în 
viaţa ta sunt cei 
care vin cu idei 
bune.  

Nimereşti 
într-un anturaj 
extrem de 
pestriţ încât 
nu ştii cum să 
te adaptezi 
situaţiei. Aici 
sunt şi tineri şi 
bătrâni, şi proşti 
şi destepţi, 
şi serioşi şi 
superficiali, iar 
tu ai contacte şi 
cu unii şi cu alţii. 
Ţi-e foarte greu 
să te adaptezi 
fiecărei situaţii, 
pentru că de 
fiecare dată 
trebuie să îţi 
ajustezi discur-
sul şi conduita 
în funcţie de 
caracterul celui 
din faţa ta.

Poli, spaima echipelor 
gazdă şi victima arbitrilor
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Consilierii judeţeni au sesizat, la ul-
tima şedinţă de plen, că sub picioarele 
preşedintelui Constantin Ostaficiuc au 
apărut nişte dungi negre pe parchet. Ţără-
nistul Marius Cârceie a cutezat să întrebe 
ce s-a întâmplat de este podeaua mai di-
ferită decât în alte locuri din noua sală de 
şedinţe a Palatului Administrativ. Răspun-
sul i-a luat prin surprindere pe toţi: „A fost 
inundaţie. Ce, la voi acasă nu aţi avut in-
undaţie niciodată?”, a replicat Ostaficiuc. 
Cu jumătate de glas Cârceie i-a răspuns 
că nu a avut inundaţie de casă nouă, care 
nici măcar nu a fost recepţionată... Con-
form lui Ostaficiuc, s-ar fi spart o ţeavă, 
dar problema s-a remediat rapid.

D’aLe CeTăţii

Îmi place să-mi studiez cu atenţie 
invitaţii din showuri… Îi privesc îna-
inte de a intra în platoul de filmare, 
le urmăresc reacţiile din discuţiile cu 
echipa redacţională sau din întâlniri-
le cu publicul venit la filmare. Toate 
astea spun multe despre oameni… 
Mereu alţii, mereu diferiţi… 
Pare mare lumea asta, dar e teribil 
de mică. Pe unii îi cunosc de ani de 
zile şi-i revăd periodic prin emisiile 
mele, cu alţii m-am vazut o dată 
sau de două ori şi apoi au dispă-
rut… E greu să gaseşti continuitatea. 
Am fost uşierul multora, eu doar 
le-am deschis uşa spre public… Apoi 
depinde de ei… 
Când m-am dus la filmarea de 1 de-
cembrie eram pregătit să înregistrez 
în memorie tot ce se putea. Să trag 
cu ochiul, să văd, să ascult… Hagi, 
Nadia ,Ilie Nastase… 
Am început să le povestesc regula-
mentul jocului şi niciunul n-a dat 
vreun semn de plictiseală, grabă. 
Adeseori îi auzeam pe mulţi: ”Hai 
Negruleeee, să-i dăm drumul că 
vedem noi ce-o ieşi” Ei au ascultat 
atenţi… Ei, invitaţi adeseori în zeci 
de showuri, în toată lumea… 
În drumul spre platoul de filmare 
blondele, publicul a năvălit spre ei 
cu autografe. Am încercat să-i scot 
de acolo, dar discret, mi-au făcut 
semn că totul e în regulă, că nu-i 
deranjează autografele, fotografiile. 
Am întârziat vreo jumatate de oră 
filmarea… Hagi urma să se întoarcă 
în aceeaşi seară în Istanbul… I-am 
spionat, apoi cu coada ochiului 
în platou. Îl măsurau cu privirea, 
stabilindu-şi repere şi locuri aşa cum 
o fac moderatorii profesionişti. 
Spirituali, joviali au povestit despre 
Paţaichin sau Ovidiu (poetul) cu 
naturaleţe şi amuzament. 
În drumul spre casă mi-am reamin-
tit de un meci de fotbal caritabil în 
care Hagi mi-a dat o pasă de la vreo 
30 de metri, mingea mi-a lovit capul 
şi de acolo a intrat în poartă. Dădu-
sem gol, dar eu n-am făcut nimic. 
Doar stăteam acolo şi mingea m-a 
lovit… M-am bucurat, am gesticulat, 
am urlat... era golul meu, eu eram 
trecut pe tabelă… Apoi, după minu-
tele mele de euforie, Hagi m-a batut 
pe spate, spunându-mi...”Hai în joc, 
să construim din nou!”
Poate ei ne lipsesc… cei care 
construiesc mereu. Noi, euforicii, 
suntem mulţi…

Dan Negru

Să construim  
din nou...

Duminică
5 decembrie

Temperaturi  
în scădere,  
va ploua  
moderat.
Minima:  -3˚
Maxima:  5˚

miercuri
8 decembrie

Vreme urâtă,  
cer mai mult noros, 
posibil ceaţă de 
dimineaţă.
Minima:  1˚
Maxima:  11˚

marţi
7 decembrie

Cer parţial  
noros, răzleţ  
se vor  
semnala averse.
Minima:  2˚
Maxima:  9˚

Luni
6 decembrie

Vreme  
închisă,  
cer parţial  
noros.
Minima:  -2˚
Maxima:  8˚

Sâmbătă
4 decembrie

Cer parţial  
noros, răzleţ  
se vor semnala 
averse.
Minima:  -3˚
Maxima:  4˚

Vineri
3 decembrie

Cerul va fi  
parţial noros,  
răzleţ vor fi averse 
de ploaie.
Minima:  0˚
Maxima:  12˚

Joi
2 decembrie

Cerul va fi parţial  
noros, după amiază 
urmând a fi averse 
de ploaie.
Minima:  7˚
Maxima:  10˚

meteo

reţeta săptămânii

... zvonuri ... bârfe ... combinaţii ... zvonuri ... bârfe ... combinaţii ...

Fiindcă că se apropie 
sărbătorile, vă propunem 
în săptămânile următoare 
câteva preparate din bucă-
tăria internaţională pentru 
care aţi putea opta  când 
stabiliţi meniul pentru masa 
de Crăciun sau de Anul Nou. 

ingrediente:
- 150 g bacon felii,
- 800 g carne de viţel sau porc

- 4 linguri de făină,
- 2 cepe mari,
- 2 morcovi mari, 
- 6 căţei de usturoi,
- 4 căni de supă de vită,
- 50 ml coniac, 
- 250 g vin roşu sec,
- 250 g ciuperci,
- 50 g de unt,
- ½ cană de bullion de roşii,
- 1 linguriţă de cimbru, 
- 1 foaie de dafin,
- ½ lingură de zahăr brun, 
- sare, piper după gust

mod de preparare:
Se pune baconul într-o oală 
fără grăsime şi se prăjeşte 
până devine crocant apoi se 
scoate într-un alt vas. Feliile 
de carne se dau prin făină 
apoi, în grăsimea rămasă de 
la bacon se pun la prăjit în 
câteva ture pentru a se ru-
meni frumos. Dacă este ne-
voie după fiecare tranşă se 
adaugă puţin ulei. Se scoate 
carnea şi se pune peste ba-
con. Apoi în vas se sotează 

cepele tăiate peştişori, mor-
covii rondele iar la sfîrşit se 
adaugă usturoiul zdrobit. Se 
scot şi legumele peste carne 
iar în vas se pun o jumătate 
de cană de supă, coniacul şi 
se lasă să fiarbă până capătă 
consistenţa unui sos lejer. 
Se adaugă apoi baconul, 
carnea, legumele, cimbrul, 
zahărul, dafinul, bulionul 
sarea pipeul supa rămasă 
şi vinul. Se aduce totul la 
punctul de fierbere apoi se 

acoperă cu un capac şi se 
potriveşte focul la mediu 
spre mic şi se lasă la fiert 
cam 2 ore şi jumătate în 
cazul viţelului (mai puţin la 
porc). Ciupercile întregi sau 
jumătăţi se călesc în unt şi se 
adaugă la sfârşit. Se aduce 
la masă cu garnitură de orez 
ori cartofi natur sau piure.

Boeuf   
bourguignon

Reţeta săptămânii vă este oferită de

Prins în 
exerciţiul 
funcţiunii

Aleşii locali şi cei jude-
ţeni nu au noroc să scape de 
sancţiunile angajaţilor de la 
Administrarea Domeniului 
Public, dacă parchează în 
locuri nepermise sau nu plă-
tesc celebrul Telpark. Dacă 
săptămâna trecută, consilie-
rul local PNL Ciprian Jichici 
s-a plâns că i-a fost ridicată 
maşina, luni, PSD-istul de 
la CJ Timiş, Matei Suciu, a 
ridicat problema parcărilor 
chiar şefului administraţiei 
judeţene. „Mi s-a blocat roa-
ta, vă rog să rezolvaţi cu par-
carea la Consiliul Judeţean. 
Eu sunt în exerciţiul func-
ţiunii”, s-a plâns Suciu. Pro-
blema lui Jichici a fost mai 
complicată. Când s-a dus să 
îşi ridice maşina confiscată, 
în procesul-verbal se menţi-
ona că maşina era gata zgâ-
riată pe lateral, ca o măsură 
de protecţie în caz că defec-
ţiunea se şi petrece. Jichici a 
refuzat să semneze procesul, 
iar angajaţii ADP au şters 
acel punct din document.

Portocaliu... nu! Nici pe vreme rea! Inundaţie  
sub picioarele  
lui Ostaficiuc

Bârfă super-adevărată,  
confirmată din „n” surse

Bârfă posibil adevărată, 
povestită la prima mână, 
confirmată dintr-o sursă

Nu am văzut cu ochii 
mei, povestită la mâna 
a doua sau a treia...

Bomba sexy Raluca Boancă a intrat 
sub aripa... liberală a lui Ionuţ Nasleu

ionuţ nasleu a reactivat-o politic pe raluca Boancă

matei Suciu

Sorin Grindeanu

Bulevardul Constantin Brânco-
veanu. Frig. Viceprimarul rezistă. 
Pod Calea Şagului. Frig, vânt, vice-
primarul rezistă. Şantier Torontalu-
lui. Vânt, frig, Viceprimarul rezistă. 
Cam aşa s-ar putea descrie o zi de 
lucru a viceprimarului Sorin Grin-
deanu, care şi-a făcut un obicei din 
a vizita străzile pe care celebrul 
“Dorel” trudeşte de zor. Posibilul 
candidat al PSD-ului la fotoliul de 
primar al urbei de pe Bega iese pe 
teren indiferent de vreme şi de con-
diţiile meteo. Asta n-ar fi rău. Doar 
că, de cele mai multe ori Grindeanu 
nu poartă decât un sacou de vară şi 
o cămăşuţă. La ultima ieşire pe şan-
tierul de pe Brâncoveanu, Grindea-
nu dârdâia de-i clănţăneau dinţii de 

mama focului, însă, n-a vrut nici în 
ruptul capului, să se îmbrace. Nu 
pentru că geaca dată de atentul sub-
altern Culiţă Chiş n-ar fi fost una 
frumoasă, ci pentru că, “şuba” era 
de culoare... portocalie. Reacţia lui 
Grindeanu a fost una fermă: Decât 
s-o port pe asta portocalie mai bine 
îngheţ!

Viaţa fostul senator PRM, 
Ionuţ Nasleu, actualmente la 
PNL, părea extrem de neferi-
cită după divorţul de soţia sa 
Ramona, fosta Miss Unica. 
Totuşi, Naselu pare să-şi fi re-
găsit cursul... frumos al vieţii. 
În ultima perioadă, Nasleu 
se pare că face marcaj strâns 
unei alte frumuseţi din Ba-
nat, Raluca Boancă. Bomba 
sexy a fost vrăjită de liberal 
să-şi reactiveze viaţa politică. 
Nasleu a şi luat-o rapid sub 
aripa sa ocrotitoare la PNL, 

partid în care Raluca a mai 
activat în urmă cu şase ani. 
Focoasa brunetă îi poartă ac-
tualului director adjunct al 
RATT un deosebit respect... 
politic, spunându-le prieteni-
lor săi că n-ar mai fi vrut în 

viaţa sa să audă de parti-
dul galben, dacă Ionuţ nu 
i-ar fi explicat... în profun-
zime, doctrina liberală şi 
nu i-ar fi spus exact, cum 
stă treaba cu progresul Ro-
mâniei „Prin noi înşine“…


