
Opinia Timișoarei
23 - 29 Decembrie 2010    numărul 133, anul 3

www.opiniatimisoarei.rosăptămânal regional independent

Prognoza în weekend - 24 - 26 decembrie
Duminică
3

o C
Sâmbătă
6

o C
Vineri
12

o C

astăzi ai  
suplimentul  
Eco&Deco
paginile 7 - 10

radu  
Nicosevici

Ne pensionăm mai târ-
ziu, avem salarii mai 

mici, iar mamele stau 
mai puţin acasă. 6

radu Cleţiu - Clear. raducletiu2000@yahoo.com
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Auzim tot mai des vorbe cum că sărbătorile de iarnă ”nu mai se mai simt” ca î n anii trecuţi şi că tradiţiile au mai rămas doar în zonele rurale. La oraş, glasul colin-dătorilor se aude tot mai în surdină, mirosul mâncăru-rilor se simte mai intens pe lângă restaurante, iar culo-rile prăjiturilor ne fură pri-virea în cofetăriile pline de cumpărători. O tradiţie care s-a modernizat, dar care încă se mai păstrează este împodobirea bradul de Cră-ciun. Cu toate că în multe case a fost înlocuit cu unul artificial, că merele şi nuci-le cu care era ornat altădată acum stau în coşul de fruc-te, mulţi oameni cosideră că e foarte important să existe în casă. Beculeţe colorate, beteală, confe- tii, bom-boane, insta- l a ţ i i luminoase, m u -zicale sau 
nu, l u m â -

nărele 
a t â r -
nate 
p e 
ra-

murile pomului, toate ne dau un sentiment de bucu-rie şi împlinire. Decorarea bradului se Craciun este un moment important în fami-lie, mai ales dacã aveţi co-pii. Specialiştii spun că şi în acest sens trebuie să ţinem cont că ştiinţa evoluază şi să încercăm să renunţăm la cutiile cu decoraţiuni care le foloseam cu mulţi ani în urmă. Pentru a avea un pom special, începeţi împodobi-rea cu câteva zile înainte de Ajunul Crăciunului, cu un inventar al ornamentelor. Aruncaţi piesele distruse, chit că asta înseamnă o nouă cheltuială. Uitaţi de lucruri-le vechi şi reinventaţi-vă bra-dul cu o temă nouă. Fie că alegeţi un brad natural sau unul artificial, preţul este aproximativ acelaşi. Unul de plastic, des, cu crengi perfect aranjate, cu o înăl-ţime de peste 2 metri costă aproxi- mativ 200 lei, la f e l ca unul na-
tu-ral, în ace-

eaşi sta-
re, însă 
de care 
vă pu-
t e ţ i 
folo-

si o singură dată. Un set de ornamente noi, începând cu suportul, globurile, beteala, îngeraşii, lănţişoare, bom-boanele, fundiţele şi instala-ţia luminoasă vă va mai cos-ta aproximativ 300 lei. Vă dăm câteva sfaturi pentru a avea un brad ca în poveşti:Dacă aveţi un brad de di-mensiune mică, folosiţi în-totdeauna ornamente mici. Ele nu trebuie să încarce po-mul, ci să-l pună în valoare. Prindeţi puţine ornamente ca să nu fie aglomerat. Orna-mentele şi luminiţele trebu-ie să se completeze reciproc şi să existe spaţii între ele, pentru a nu obosi vederea. Dacă sunteţi posesorul unui brad mare , ornamen-tele mici arată ciudat. Într-un astfel de caz, se pot folosi ornamente de dimensiuni mari şi medii. Ghirlande-le pot să fie mai groase, iar globurile mai mari. Globurile supra- d i -m e n s i o n a - te, asemănătoare unor mingi sunt potri-
vite numai 
p e n t r u 
b r a z i i 
foarte 
mari.

Eco & Deco
Sfaturi pentru un brad de Crăciun de poveste…

Încercaţi să abordaţi în-totdeauna o temă pentru decorarea pomului,  cum ar fi bradul într-o singură culoare, în două culori sau multicolor. Bradul pentru copii, care să fie decorat cu jucării, bradul amiliei, care să aibă poze şi obiecte tipice şi specifice amiliei dum-neavoastră, bradul cu decoraţii comestibile sau bradul eco care să fie nu-mai din decoraţii ăcute manual de dumneavoas-tră împreună cu copii. Mai puteţi încerca tema zăpezii, a îngerilor sau dacă aveţi pasiuni pentru calculatoare, muzică, fil-me sau sport, puteţi im-proviza decoraţiuni din cd-uri, mingi, taste sau orice alte obiecte care dau originalitate, pentru care puteţi ajunge să nu plătiţi chiar nimic. Lăsaţi-vă imaginaţia să zboare pentru ca asta înseamnă spiritul Crăciunului. Colectivitate, amilie, înţelegere, armonie şi bucurie. Şi nu uitaţi: Întotdeauna doriţi-vă un cadou. Moş Crăciun întotdeauna are ceva pentru dumneavoastră!

Încercaţi mai multe variante şi alegeţi-o pe cea care vă place cel mai mult
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Cernicova

Timişoara iernii  
acestui an este  

mai periculoasă  
ca oricând. 3
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fotbaliştii  
companioanele? 15

Eugen  
Manole

Colindătorul ameri-
can se dintr-o sufla-
re întreabă „ne daţi 

ori nu ne daţi?” 6

Curăţenia de Crăciun  
într-un mod  eficient,  
economic şi ecologic. 8

Se diStribuie gratuit într-un tiraj de 7.500 de exemplare

Ce nu ţi-e CLeAR? 

Sfaturi  
pentru un brad 
de Crăciun  
de poveste… pag 7

Căsuţe din  
turtă dulce  
ca în poveştile 
copilăriei pag 9

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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Flamingo boyS
Sâmbătă, 25 decembrie, Heaven Studio

Miercuri 29 decembrie, ora 19.00, 
„Comedie pe întuneric” 
Spectacol în regia lui Zeno Stanek

Vedetele exportate de Timişoara  
în capitală nu uită de unde au plecat

alina Sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Multe din vedetele de 
pe scena showbizului au-
tohton sunt din Timişoara. 
Fie că este vorba despre 

persoane care s-au născut 
în urbea de pe Bega, sau 
au fost “adoptate” de capi-
tala Banatului, starurile de 
astăzi nu uită de unde au 
plecat. Pentru majoritatea 
Timişoara a rămas o amin-

tire plăcută, un oraş de care 
îşi leagă copilăria, adoles-
cenţa sau începuturile cari-
erei. Ceea ce a devenit însă 
astăzi oraşul nu pare a fi 
pe placul nimănui. Monica 
Tatoiu spune că nu s-ar mai 

întoarce aici, Nicu Covaci 
crede că acest oraş “are ceva 
putred”, Dan Negru îl com-
pară cu “un sătuc trist şi po-
nosit”, iar Florin Călinescu 
este dezamăgit de dispariţia 
spiritului bănăţean. Vedeţi 

unde au învăţat vedetele 
Timişoarei, prin ce zone ale 
oraşului şi-au trăit copilă-
ria, ce prieteni mai au aici şi 
cum văd ele starea actuală a 
urbei şi dacă s-ar mai întoar-
ce sau nu acasă.

interviu
timișoara este o 
perlă prea puţin 
cunoscută! 

Interviu cu Excelenţa Sa Klaus 
Christian Olasz, consul al Ger-
maniei la Timișoara. ll 11

comunitate
tradiţia calcă  
în picioare 
legislaţia  
Deşi normele UE interzic, în 
Timiş, porcii sunt “asomaţi”  
cu cuţitul. ll 13

economie
camera de comerţ, 
profit de peste 2,5 
milioane de euro 

Directorul Georgică Cornu a 
făcut bilanţul la CCIAT cu ocazia 
sfârşitului de an. ll 6

timişoara
arhitecţii nu 
agreează proiectul 
de la cazarma „U” 
Pe specializările tehnice  
există un deficit mare de forţă 
de muncă în Timiş. ll 12
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S-or fi întors infractorii, de săr-
bători, acasă? S-a înrăit lumea? 
S-or fi „contaminat” românii de 
filmele americane de tipul „Lege 
şi ordine” şi vor să testeze viteza 
de reacţie a sistemului nostru de 
menţinere a siguranţei pe străzi? 
Poate toate acestea la un loc. Cert 
este că Timişoara iernii acestui an 
este mai periculoasă ca oricând. 
Luna a început cu atacul asupra 
femeilor singure pe stradă. Cel 
puţin trei doamne mai în vârstă 
au fost lovite cu ceva greu în cap, 
doborâte pe stradă şi lăsate fără 
poşete. Sugestiile primite? „Nu 
mai mergeţi singure pe stradă”. 
„Nu purtaţi poşete, că atrageţi 
atenţia infractorilor”. Chioşcurile 
cu alimente din Târgul de iarnă 
deschis în centrul oraşului au fost, 
şi ele, ţinta hoţilor (care, probabil, 
s-au imaginat haiduci). De data 
asta măcar atacul a fost nocturn, 
fără victime spitalizate şi fără 
reproşuri de genul „cine vă pune 
să ţineţi marfă tentantă în maga-
zin”. Nu departe de Timişoara, la 
Otelec, în casa unei familii care, 
peste iarnă, a decis să stea „la 
oraş” s-a instalat un individ, venit 
de peste graniţă, care s-a hotărât 
să profite de absenţa stăpânilor. 
A golit cămara de compoturi, 
gemuri şi zacuscă, a băut toată 
ţuica, a dormit în toate paturile 
din casă. Vecinii s-au sesizat când 
musafirul nepoftit s-a apucat 
să taie lemne în curte, când au 
alertat autorităţile. În prag de săr-
bători, familia păgubită strânge 
cioburile din casa făcută praf şi 
spurcată de hoţul tupeist. Criza 
economică – imposibil de ignorat, 
pentru că îi vedem semnele la tot 
pasul şi îi simţim efectele chiar 
dacă nu ieşim pe stradă – este 
dublată de o profundă criză 
morală şi de criza de autoritate. 
Infractorii, mari şi mici, „poşetari” 
sau „tunari”, nu se tem de nimeni 
şi de nimic. Prost plătiţi, cu veni-
turile diminuate, cu primele de 
sărbători şi alocaţia de uniformă 
tăiate, poliţiştii fac ce pot, dar mai 
fără râvnă. Sistemul de justiţie, cu 
personal puţin şi aglomerări uri-
aşe de dosare pe rol, face faţă mo-
dest avalanşei de probleme. Iar 
puşcăriile, cu regulile europene de 
asigurare a condiţiilor de detenţie, 
îşi deschid destul de greu  porţile 
ca să „accepte” nou-veniţi la am-
ploarea fenomenului infracţional 
actual. În schimb poveţele ne sunt 
livrate la tot pasul: în autobuzele 
şi troleibuzele noi, dotate cu sis-
tem audio din Timişoara am auzit 
(în loc de colinde) sfaturi de pază 
contra hoţilor din … maşini. Ca şi 
când pasagerii din troleibuzul 16, 
de pildă, sunt aceiaşi cu şoferii 
care îşi lasă maşina în parcare la 
supermarket, să-şi umple coşurile 
de Crăciun. Parcă am fi trăitori în 
bancul cu „sfaturi aş mai avea, 
dar nu mai ai tu gâşte…”

Atac la  
siguranţă

Mariana Cernicova
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Vedetele Timişoarei, dezamăg ite de imaginea oraşului
Amalia Enache, prezen-

tatoarea Ştirilor Nopţii de la 
Pro Tv, s-a format în Timişoa-
ra, la facultate şi la pupitrul 
ştirilor de la Analog TV. La 19 
ani, hunedoreanca s-a dus la 
un concurs organizat de te-
leviziune pentru un post de 
crainic. A fost aleasă din vreo 
70 de candidaţi. Următorii 
trei ani a prezentat ştirile de 
seară la Analog TV. „Îi dato-
rez enorm din tot ce aveam 
să devin ca jurnalist lui Vio-
rel Paşca, cel care coordona 
atunci redacţia. M-a învăţat 
tot ce ştia el din şcoala BBC, 
m-a învăţat să scriu în ima-
gini, m-a învăţat să iubesc 
baza jurnalismului şi anume 
munca de teren, m-a învăţat 
să mă documentez minuţios 

şi să tratez fiecare ştire care 
îmi iese din mâini ca pe ope-
ra mea de creaţie”, spune pre-
zentatoarea Ştirilor Nopţii de 
la Pro TV.   

La Bucureşti a plecat la 
doar câteva săptămâni după 

examenul de licenţă. Avea 
o singură ţintă: Pro TV.  „Pro 
TV se contura tot mai clar ca 
visul meu profesional în toţi 
acei ani în care am studiat jur-
nalismul şi l-am şi pus în prac-
tică la Timişoara. Din clipa în 

care am simţit că destinul 
meu e legat categoric de pro-
fesia de jurnalist de televiziu-
ne, l-am vrut legat de Pro TV”, 
îşi aminteşte Amalia. Legătu-
rile cu Timişoara s-au pierdut 
însă în sensul în care nu mai 
vine în vizită decât pe linie 
profesională. Mai ţine însă 
legătura cu prieteni şi foşti 
colegi. „Nu se pune problema 
să revin la Timişoara. Am şti-
ut dintotdeauna că Timişoara 
e o etapă în viaţa mea, etapa 
studenţiei. A trecut mult de 
atunci, iar viaţa mea e aşezată 
unde sunt acum pe un făgaş 
de care sunt pe deplin mulţu-
mită. (...) Iubesc şi îmi lipsesc 
bunul simţ, respectul faţă de 
ceilalţi  şi decenţa timişoreni-
lor”, încheie Amalia Enache.

Amalia Enache: „Am plecat cu o singură ţintă: PRO TV”

Năcută la Bocşa Mon-
tană şi creştinată de în-
suşi Mitropolitul Nicolae 
Corneanu,   Monica Tato-
iu şi-a petrecut cea mai 
frumoasă parte a vieţii în 
Timişoara. Aici s-a îndră-
gostit prima data, se pare 
de colegul său de bancă, 
un alt timişorean celebru, 
Florin Călinescu.“Am 
fost elevă la Liceul Loga 
şi îmi amintesc cu mult 
drag acea perioadă. Am 
locuit lângă Bega Mică, 
iar mama locuieşte pe 
strada Lenau. Şi fratele 
meu a rămas în Timişoa-
ra, astfel că vin destul de 
des acolo. Din păcate, nu 
îmi place deloc ce găsesc. 
În ultimii ani, Timişoara 
şi-a pierdut statutul de 
cel mai frumos oraş din 
ţară. Banatul nu mai e 
Banatul pe care îl ştiam 
eu, a început să semene 
mai mult cu regatul. Mă 

deranjează această delă-
sare, care nu era tipică 
acestei zone. Toate lucru-
rile erau mai aranjate, ca 
la neamţ în şpais“, ne-a 
declarat Monica Tatoiu. 
Îşi aminteşte şi acum cu 
drag de serile petrecute în 
Parcul Rozelor, de serile 
de joi în care se mergea la 
discotescă şi dansa alătu-
rii de membrii trupei Pho-
enix, dar şi de cofetăriile 
şi locurile speciale din 
oraş. Acum, însă, Monica 
Tatoiu crede că oraşul nu 
mai este ce era odinioară. 
Întrebată dacă ar candida 
la primăria oraşului, aşa 
cum a făcut la Bucureşti, 
Monica Tatoiu spune că 
nu ar accepta niciodată 
o asemenea provocare. 
„Timişoara e condusă de 
oameni politici care nu 
au valori. Eu nu m-aş mai 
întoarce niciodată acolo. 
Se plâng mereu că Bucu-
reştiul nu le dă bani. Este 
şi asta adevărat, dar nici 
pe vremea lui Ceauşescu 
nu se dădeau bani, Timi-
şoara nu a fost niciodată 
iubită de regat, dar era 
iubită de cei care o con-
duceau. Acum, cei care o 
conduc se iubesc numai 
pe ei. Sper ca Dumnezeu 
să aibă grijă de Timişoara, 
căci autorităţile nu au“, a 
declarat Tatoiu.

Familiarizată cu lumea 
showbiz-ului după mai 
mulţi ani petrecuţi în Sta-
tele Unite ale Americii, 
unde a lucrat pentru câ-
teva agenţii de modelling 
şi a apărut în faimosul 
catalog de lenjerie inti-
mă Victoria’s Secret, timi-
şoreanca Silvia Pop, fosta 
soţie a fotbalistului Ioan 
Timofte, a decis, în urmă 
cu câţiva ani, să ia drumul 
Bucureştiului pentru a face 
carieră în showbiz şi film. 
Iniţial, la propunerea pro-
ducătorilor serialului „La 
bloc”,  a acceptat să apară 
în rolul amantei America-
nului, care i s-a potrivit ca 
o mănuşă. “Am vrut să în-
văţ să mă pot descurca în 
viaţă. Frumuseţea nu e to-
tul!“, afirma tânăra blondă, 
mărturisind că ascensiunea 
sa în viaţă a fost fantastică 
şi, vrând-nevrând, a trebuit 
să se obişnuiască cu succe-
sul. Căsătoria cu internaţi-
onalul Ioan Timofte nu i-a 
schimbat felul de a fi. „O 
perioadă m-am ocupat de 
hotel, l-am ajutat pe Tim, 
însă am început să avem 
opinii diferite despre mo-
dul în care ar trebui condu-
să afacerea şi am renunţat. 
Împreună cu o prietenă am 
pus pe picioare o firmă de 
închiriat maşini şi, doar în 

prima lună, am făcut un 
profit de peste 7.000 de 
euro”, povestea frumoasa 
bănăţeancă după intrarea 
intempestivă în afaceri. 
“Deşi am spus că de la New 
York nu mă mai întorc nici-
odată, viaţa mea a luat o în-
torsătură neaşteptată după 
ce l-am cunoscut pe Timof-
te”, recunoaşte Silvia Pop, 
dezvăluind cu oarecare 
sfioşenie că doar pasiunea 
pentru marele fostbalist a 
determinat-o să renunţe la 
gândul emigrării. După di-
vorţul de Tim, în viaţa sa 
a apărut un alt “prinţ” al 
balonului, Adrian Cristea, 
de la Dinamo, care nu a 
ascuns niciodată faptul că 
şi-ar dori o relaţie cât mai 
lungă cu blonda Silvia. 

Răzvan Simion şi Dani 
Oţil se cunosc de la grădi-
niţă. Celebrii „matinali” de 
la Antena 1 sunt de loc din 
Reşiţa, dar Timişoara a fost 
punctul de plecare pentru 
popularitatea pe care pe 
care o au acum. Radio au 
făcut şi în Reşiţa, încă de la 
16 ani. Primul loc de mun-
că din Timişoara a fost la 
Radio Vest, unde cei doi 
erau încadraţi pe un singur 
salariu. Împărţeala la doi 
se făcea lunar, la casieria 
radioului. La Bucureşti au 
plecat în 2003, pentru că 
primiseră o ofertă de la Na-
ţional FM. Din 2005, mati-
nalul celor doi a început să 
se transmită şi pe Naţional 
TV. Peste alţi doi ani, în 
2007, s-au mutat la Antena 
1, unde realizează „Neaţa 
cu Răzvan şi Dani”. 

Răzvan Simion vine 
destul de des la Timişoara, 
familia sa locuind în apro-
piere de oraş, la fel ca şi 

socrii săi. Dani Oţil nu mai 
are conexiuni cu Timişoara, 
ci merge mai des la Reşiţa, 
la familie. „Părinţii şi socrii 
mei locuiesc lângă Timişoa-
ra. Venim destul de des în 
Timişoara, pe cât este posi-
bil cu doi copii mici şi un 
căţel. De Crăciun şi de Paşti 
e lege să fim la Timişoara. 
Peste vară copiii stau la bu-
nici. Când mergem în con-
cedii, rămânem prin zona 
Văliug sau la Semenic”, ne-a 
mărturisit Răzvan Simion. 
Acesta mai spune că nu a re-
uşit să se adapteze vieţii din 
Bucureşti şi nici nu frecven-
tează locurile populare din 
capitală. „Nu ne-am adaptat 
deloc, nu ne putem obişnui 
cu temperamentul bucureş-
tenilor, cu mentalitatea, cu 
ritmul vieţii de aici. Chiar 
sunt văzut cam antisocial. 
Toţi prietenii noştri de fa-
milie provin din alte zone şi 
nu sunt bucureşteni“, a mai 
spus Răzvan.

Monica Tatoiu: „Cei ce conduc 
oraşul se iubesc numai pe ei“

Răzvan Simion: 
„Nu ne putem obişnui  
nicicum cu temperamentul 
bucureştenilor”

Silvia Pop a renunţat la 
emigrare de dragul unui fotbalist

Sergiu Nicolaescu a copilărit în capitala Banatului

Dan Negru:  
„M-aş întoarce  
oricând la Timişoara”

Dan Negru a reuşit să 
se impună în peisajul 
mediatic cu emisiuni 
de succes şi este, pro-
babil, cel mai longeviv 
prezentator TV din zona 
primetime. S-a năs-
cut la Timişoara 
pe 23 februarie 
1971, iar primii 
paşi în presă i-a 
făcut tot aici, la 
Radio Timişoa-
ra. Îşi aminteş-
te şi acum, cu 
drag, anii de 
liceu şi copilă-
ria petrecută 
în zona Băl-
cescu, unde 
părinţii săi 
încă locuiesc. 
Dan Negru nu a ui-
tat niciodată Timi-
şoara, îşi iubeşte 
la fel de mult ora-
şul, ca şi atunci 
când a luat dru-
mul capitalei, 
dar nu ezită să 
scoată în evi-
denţă şi părţile 
ei proaste. „Din 
păcate, aceas-
ta nu este Ti-
mişoara care 
ar fi trebuit 
să fie astăzi. 
Suntem cu 
c â t e v a 
s e c o -
le în urma ungurilor şi chiar 
în urma Clujului. Timişoara şi-a 
pierdut farmecul, şi-a pierdut adevăra-
ta valoare. Este un oraş trist. Îmi pare 
rău să văd că se întâmplă aşa şi că cei 
care trebuie să facă ceva, stau cu mâi-
nile în sân“, a mărturisit Dan Negru. 
Dan Negru a reuşit să stabilească recor-
duri de audienţă cu formatele internaţi-
onale ale emisiunilor sale şi s-a impus nu 
doar ca un nume de referinţă în divertis-
mentul de televiziune, ci şi ca un prezen-
tator care reuşeşte mereu să se reinvente-
ze, să se readapteze şi să ţină publicul în 
faţa micului ecran. Deşi este o vedetă, nu 
uită de unde a plecat şi cine îi sunt pri-
etenii. Spune că s-ar întoarce oricând să 
locuiască în Timişoara, deşi din punct de 
vedere profesional oportunităţile ar fi net 
inferioare. Succesul lui s-a făcut cunoscut 
şi peste Prut, unde prezintă un show în di-
rect, la o oră de maximă audienţă şi face 
din nou naveta, de data aceasta nu pe ruta 
Timişoara-Bucureşti, ca odinioară, ci pe 
ruta Bucureşti-Chişinău.

Liderul şi fondatorul for-
maţiei Phoenix, Nicolae (Nicu) 
Covaci s-a născut la Timişoara, 
în 1947. În iunie 1977, un ca-
mion condus de Nicu Covaci 
ieşea din România prin vama 
de la Porţile de Fier. În camion 
se aflau colegii săi de trupă, 
ascunşi în boxe. Muzicianul 
timişorean emigrase legal in 
Olanda, dar revenise în ţară 
pentru a-şi lua instrumentele 
muzicale. Amănunte despre 
istoria formaţiei Phoenix se 
regăsesc în cartea „Phoenix ... 
însă eu“, scrisă de Nicu Covaci 
în 1992. După Revoluţie, tru-
pa a revenit pentru concerte 
în ţară, dar Covaci s-a prezen-
tat, pe atunci, ca fiind „unicul 
Phoenix autentic“.

Nicu Covaci locuieşte în 
Spania de 20 de ani. Din apri-

lie 2010, Nicu Covaci şi-a re-
dobândit cetăţenia română, 
la care a renunţat în 1976, 
dar are şi cetăţenie germană. 
În primăvară, muzicianul a 
declarat că nu vrea să revi-
nă în Timişoara, unde „este 
ceva putred“. Un alt motiv 
pentru care nu doreşte să 
revină este că în acest oraş 
are duşmani. Nici concertele 
Phoenix nu au fost extrem 
de multe în Timişoara, au-
torităţile motivând că ar fi 
prea scumpi. În decla-
raţiile sale, Covaci a 
spus că oraşul său 
natal „era odată cel 
mai frumos din Ro-
mânia“, dar că „s-a 
umplut de vile cu tur-
nuleţe”. Din punctul 
său de vedere, vinovat 

pentru starea oraşului este 
primarul Gheorghe Ciuhan-
du, cel care în co-
pilărie i-a fost 
coleg de ban-
că la Şcoala 
Germană.

Florin Călinescu, un imigrant la Bucureşti
Într-un top al celor mai po-

pulare personalităţi publice 
originare din Timişoara, Florin 
Călinescu ocupă locul întâi, la 
mare distanţă de Dan Negru, 
Demeter Andraş, Gheorghe 
Ciuhandu, Cornel Ungureanu 
sau alte vipuri făloase de pe-
aici. Nici nu se putea altfel, de 
vreme ce personajul principal 
al “Chestiunii zilei” a jucat în 
14 filme, sute de piese de tea-
tru, a ratat la mustaţă manda-
tul de senator în Parlamentul 
României din partea PNL, iar 
titlul de Cetăţean de Onoare 
al Timişoarei nu l-a emoţionat 
într-atât de mult încât să vină 
imediat pentru a-i fi decernat 
într-un cadru festiv. Ba, mai 
mult, s-a supărat pe primarul 
Ciuhandu şi a ameninţat că 
atâta vreme cât va conduce 
el oraşul, nu va veni să-şi ia 
distincţia. Departe de casă, a 
preferat proiectele noi, atât în 

viaţa personală, cât şi în cea 
profesională, confirmându-şi 
statutul de rebel cu care a fost 
catalogat de unul dintre cei 
mai buni amici ai săi, regizo-
rul Ştefan Iordănescu, fostul 
director al Teatrului Naţional 
Timişoara. “S-a contrazis în-
totdeauna cu spiritul de gaş-
că specific Timişoarei. A fost 
dintotdeauna puţin fanatic, 
dar lucrul ăsta nu deranja pe 
nimeni”, îl descrie Iordănescu. 

Fără a trece în revistă cariera 
în teatru, film, televiziune 
şi afaceri a “exponatului” de 
lux al Timişoarei în Bucureşti, 
trebuie să spunem că Florin 
Călinescu s-a considerat întot-
deauna un imigrant în capita-
lă. “Sunt un emigrant în Bu-
cureşti. De adaptat, nu m-am 
adaptat şi nu o să mă adaptez 
niciodată. Alţi colegi şi prie-
teni au emigrat în Vest, eu am 
emigrat în Est”.

Nicu Covaci este nemulţumit de Timişoara

Regizorul Sergiu Nicolaescu, 
deşi nu s-a născut la Timişoara, 
ci la Târgu-Jiu, are strânse legă-
turi cu urbea de pe Bega, întrucât 
aici şi-a petrecut copilăria. Ni-
colaescu s-a născut pe 13 aprilie 
1930, iar de la vârsta de cinci ani 
s-a mutat împreună cu părinţii 
aici, deoarece tatăl său a fost de-
taşat cu serviciul. A făcut facul-
tatea în capitală, dar recunoaşte 
că cea mai frumoasă perioadă 

din viaţa sa a petrecut-o la Ti-
mişoara. Într-un interviu acordat 
revistei Tango, regizorul spunea: 
„Am avut o copilărie fantastică. 
A fost cea mai frumoasă perioa-
dă din viaţa mea. Eu adolescenţă 
nu am avut, dar copilăria a fost 
un vis. Stăteam la Timişoara, pe 
strada Paris, lângă linia tramva-
iului 4, iar dincolo de şine era un 
maidan. Mai toate filmele mele 
conţin o frântură din acei ani“.
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Un bărbat din localitatea 
timişană Buziaş, fără nici o 
pregătire medicală a lecuit 
sute de oameni cărora le-a 
“pus oasele la loc”, fără gips 
sau atele, după ce pacienţii 
săi au suferit entorse sau lu-
xaţii, la mâini ori la picioa-
re. Secretul performanţelor 
sale, ascuns în spatele unui 
simţ tactil deosebit, conţi-
ne apă caldă şi rece, ulei, 
prosop şi multă pricepere. 
Doru, un fost practicant de 
lupte libere, a moştenit ha-
rul lecuirii de la tatăl lui, iar 
fiica sa îi calcă şi ea pe urme 
părintelui. 

La graniţa dintre  
medicina populară  
şi cea profesionistă

Lui Doru i-a fost extrem 
de greu la început, chiar 
dacă tatăl său reuşea foarte 
repede să repare luxaţii sau 
entorse. Ca să prindă me-
seria mai repede, tânărul 
Doru a făcut experienţe pe 
animale şi a furat “procede-
ele” de la tatăl său.  “Ca să 
mă deprind mai bine am 
făcut experienţe pe porum-
bei, berze sau stârci, miei şi 
iezi, iar într-o zi a venit un 
ţigan cu un cal, şchiop de 
un picior. Am văzut cum 
făcea tatăl meu, l-am asistat 
de multe ori, dar n-am pu-
tut să prind şmecheria. E o 
anumită tehnică pe care n-o 
stăpâneam. Atunci m-am 
pus să citesc, să văd ce –i 
vena şi artera, muşchiul, li-
gamentul, sau osul şi când 

tata s-a ameţit cu ţuică, în-
tr-o seară, am tras eu laba 
piciorului la un vecin care 
călcase greşit. Am început 
cu gleznele şi, după mai 
multe reuşite, am prins în-
credere”, povesteşte Doru, 
care în tinereţe a practicat 
luptele libere şi a vindecat 
câţiva colegi care suferiseră 
luxaţii. El a fost coleg de li-
ceu cu fostul mare fotbalist, 
Ştefan Iovan, care juca în 
acea vreme la juniorii echi-
pei Metalul Reşiţa, dar pe 
care n-a fost nevoie să-l tra-
teze . În tinereţe i-a vindecat 
şi pe câţiva colegi de armată 
care şi-au mai scrântit pi-
cioarele, toţi bucurându-se 
că nu mai trebuia să stea în 
gips. Apoi, tămăduitorului i 
s-a dus vestea şi, încet, încet, 
i-a luat pacienţii tatălui său. 
“Am învăţat că pe femeia în 
care a mişcat copilul şi pe 

omul care transpiră mult să 
nu pun mâna că nu e bine. 
Chiar dacă ştiu că pot să-i 
fac bine, pe ei îi trimit la 
doctor”, spune fostul luptă-
tor, aflat prin ocupaţia sa la 
graniţa dintre medicina po-
pulară şi cea profesională. 
El nu intervine nici ân cazul 
fracturilor, de orice fel, afec-
ţiuni pentru care îndeamnă 
bolnavii să meargă la medi-
cii de specialitate. 

“o bătrânâ de 90 de ani 
mi-a pupat mâna”

Doru a “reparat” sute de 
entorse, luxaţii sau dizlo-
cări de umeri la copii şi la 
maturi. Reuşitele sale au la 
bază o anumită tehnică. De 
la cea verbală, prin care-şi 
linişteşte pacienţii care vin 
disperaţi la el şi până la cea 
prin care aşează oasele la 
locul lor. “Trebuie să-i scot 

din starea de panică cu care 
vin şi să-i pregătesc pentru 
interveneţie. Ca să pot să-i 
trag braţul sau laba picio-
rului, mai întâi încălzesc 
muşchii, tendoanele, liga-
mentele, sau articulaţiile 
de la mâna ori piciorul aflat 
în suferinţă. Pentru asta fo-
losesc prosop şi apă caldă, 
după care masez, cu ulei, 
zona aflată în suferinţă, 
până consider că pot trece 
la aşezarea oaselor la locul 
lor. Pare simplu, dar nu e 
chiar aşa. La cei cu multă 
masă musculară trebuie să 
mă opintesc mai tare. La 
cei slabi e mai uşor. “Cel 
mai bătrân pacient al meu 
a avut peste 90 de ani şi a 
apelat la mine pentru că 
avea şoldul dizlocat, din 
cauza coxatrozei şi a unei 
căzături. Practic, pe mine 
m-a sunat atunci un medic 

balneolog care avea bătrâ-
na în îngrijire. I-am tras pi-
ciorul fără să o doară şi apoi 
am instruit familia cum să-i 
facă masaj cu crème anti-
inflamatorii. La sfârşitul 
interveneţiei mi-a pupat 
mâna. Am rămas blocat, 
dar i-am spus că numai po-
pii îi pupi mâna”, îşi amin-
teşte Doru, care răspunde 
prezent, la orice oră din 
zi sau din noapte, când un 
pacient îl cheamă să-i “re-
pare” oasele.

“Dacă n-aş avea harul 
ăsta, aş muri de foame”

Bărbat în putere la 50 de 
ani, Doru e şomer acum, 
are diabet şi trăieşte din-
tr-un ajutor de şomaj de 
519 lei pe lună. Ca să mai 
facă un ban, tămăduitorul 
de la Buziaş, a făcut un îm-
prumut la bancă din care 
şi-a cumpărat un aparat de 
masat cu infraroşu, folosit 
la întărirea încheieturilor 
la copii, sau la persoane-
le care au tije metalice în 
corp. El a mai investit şi 
într-un alt aparat, numit 
calmostil, folosit în trata-
mentul spondilozei, spon-
dilitei, a durerilor după 
amputări de membere, sau 
operaţii pe muşchi. “Încerc 
să-mi cîştig existenţa cum 
pot. Cine mă mai angajea-
ză acum, pe mine, pe criza 
asta. Oricum, la mine ape-
lează oameni care nu au 
bani pentru medici şi în-
cerc să-i ajut pe toţi. Cred 
că dacă n-aş avea harul ăsta 
de la Dumnezeu, aş muri 
de foame,“ crede Doru.

gheorghe ilaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Directorul Inspectora-
tului Teritorial de Regim 
Silvic şi de Vânătoare Ti-
mişoara, Aristotel Vişoiu, 
recunoaşte că în acest an 
piaţa românească se ba-
zează pe importurile de 
brazi, tăierile pomilor de 
Crăciun din pepiniere-
le proprii fiind limitate 

la maxim. „Faţă de anii 
trecuţi, s-a tăiat şi adus 
în pieţe doar o treime! 
Numai 5.000 de brazi din 
pădurile statului, însă 
din import vor mai veni 
câteva zeci de mii. Nu va 
fi criză şi pot să spun că 
brazii aduşi din afară au 
aceeaşi calitate cu cei din 
producţia proprie”, spune 
Aristotel Vişoiu. Referitor 
la tăierile ilegale, şeful 

pădurarilor din vestul ţă-
rii spune că, în acest an, 
s-a confisat nu mai puţin 
de 4.000 de metri cubi de 
lemn, iar valoarea con-
travenţiilor a trecut de 
6 miliarde de lei vechi. 
„S-a întocmit, împreună 
cu Poliţia, şi 131 de dosa-
re penale pentru infracţi-
uni la regimul silvic şi de 
vânătoare! Cel  mai mare 
prejudiciu poate fi soco-

tit cel din cazul Checea, 
unde otrava aruncată de 
un cetăţean pe mai mul-
te hectare de teren, a ucis 
zeci animale în valoare de 
170.000 de euro. Sperăm 
ca justiţia să-şi spună cu-
vântul, nu ca în majorita-
tea dosarelor de braconaj, 
unde învinuiţii scapă cu 
amenzi „usturătoare” de 
câteva mii de lei”, a mai 
adăugat Aristotel Vişoiu.

ANChETăREPoRTAj

gheorghe ilaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Războiul dintre afaceriştii 
implicaţi în tranzacţiile de 
milioane de euro cu terenuri 
din judeţul Timiş a cuprins 
şi municipiul Arad, după ce 
primarul arădean Gheorghe 
Falcă a fost acuzat că face jo-
curile samsarilor de pământ 
din vestul ţării. Mai mult, 
într-o sesizare adresată Par-
chetului Naţional Antico-
rupţie, un consilier local din 
Arad reclamă faptul că Falcă 
a dispus punerea în posesie 
cu câteva sute de hectare 
de teren a patronului unei 
firme din Timişoara, con-
tra unui comision discret şi 
foarte important...

Primarul Aradului,  
reclamat la DNA  
de un consilier local

„Primarul Gheorghe Fal-
că, în calitate de preşedinte 
al comisiei de lege a fondu-
lui funciar a acordat în natu-
ră 500 ha terenuri altor titu-
lari de adeverinţe decât celor 
care figurau în protocolul cu 
ADS, aceşti noi împroprie-
tăriţi fiind reprezentaţi de 
cel în proprietatea căruia 
au ajuns aceste terenuri, 
respectiv Miron Nicolae, pa-
tronul unei firme din Timi-
şoara. Se spune că primarul 
Falcă a încasat un comision 
de 100.000 euro“, se menţio-
nează, cu curaj, în denunţul 
trimis DNA Bucureşti şi care 
poartă semnătura consilie-
rului local av. Rodica Borza. 
În aceeaşi reclamaţie sunt 
înşiruite şi alte acuzaţii gra-
ve la adresa edilului şef din 
Arad, printre care vânzarea 
pachetului majoritar de acţi-
uni al firmei SC “Recons” SA 
Arad către socrul său, fostul 
vicepremier Gheorghe Secu-
lici, demolarea Stadionului 
Astra pentru construirea 
unui supermarket, operaţiu-
ne din care ar mai fi rezultat 

un comision de 100.000 de 
euro, licitaţii contrafăcute 
şi alte ilegalităţi, toate aces-
tea făcând obiectul unor 
verificări demarate de au-
torităţi. „Primarul Aradului 
se poartă ca un despot, dis-
creţionar, uzând de calitatea 
de fin a preşedintelui Traian 
Băsescu. Suntem un grup de 
consilieri locali care nu mai 
putem tolera abaterile sale 
şi am decis să sesizăm DNA. 
În calitate de consilier local, 
cetăţean şi avocat am făcut o 
sesizare despre ceea ce ştiu 
eu sau am auzit. Este de da-
toria organelor de anchetă 
să verifice aceste informa-
ţii. Sigur, nu pot dovedi că 
s-a luat şpagă, dar vorbesc 
oamenii, vorbeşte chiar 
persoana ce a transportat şi 
oferit banii. Cât despre cele 
500 hectare de teren cu care 
a fost împroprietărit în mu-
nicipiul Arad acel Miron din 
Timişoara, pot să vă spun că 
primarul Falcă a anulat un 
protocol încheiat cu Admi-
nistraţia Domeniilor Statu-

lui de fosta conducere a ora-
şului - prin care urma să fie 
puşi în posesie alte persoane 
îndreptăţite să primească 
pământ în Arad - şi a apărut 
acel Miron care, în numele 
altor beneficiari ai Legii 18, 
a suflat terenul. A fost o ac-
ţiune în forţă, prin care au 
fost prejudiciaţi foarte mulţi 
oameni. Acum, am auzit o 
chestiune de ultimă oră, că 
primarul Falcă ar intenţiona 
să scoată la vânzare păşunile 
Aradului, pe care le-a trecut 
în proprietatea privată a ora-
şului. Preţul - 1 euro mp, iar 
viitorul proprietar ar fi un 
afacerist important din Bu-
cureşti. Dacă este aşa, adică 
păşunile au intrat în propri-
etatea primăriei, ar trebui 
onorate titlurile de propri-
etate a persoanelor ce aş-
teaptă să fie puse în posesie. 
Am depus acea sesizare la 
DNA, de la Bucureşti mi s-a 
comunicat că a fost trimisă 
la DNA Timişoara şi că voi fi 
contactată pentru amănun-
te, dar nu s-a mai întâmplat 

nimic. Încă aştept!“, ne-a de-
clarat av. Rodica Borza.

„Dacă eu am luat 
100.000, primarul 
Ciuhandu putea să ia 
200.000 de euro, pentru 
ca acolo sunt  
două Kauflanduri!“

Pe de altă parte, primarul 
Aradului, Gheorghe Falcă, 
spune că toate aceste acu-
zaţii nu reprezintă altceva 
decât minciuni care pigmen-
tează războiul politic declan-
şat împotriva sa de fostul pri-
mar al oraşului, Dorel Popa. 
„Doamna consilier, aşa-zisă 
adjunctă a primarului în pe-
rioada 2000 – 2004, nu poate 
dormi noaptea pentru că şi-a 
pierdut sferele de influenţă. 

Fiind avocat, ar fi fru-
mos să demonstreze toate 
acuzaţiile. Sau, eventual, 
să ne spună cum s-au vân-
dut 60 de hectare de teren 
în centrul Aradului cu doar 
16.000 de euro. De ce nu ne 
spun cum s-au dat terenuri 
în Arad lui Adrian Luca, un 

alt afacerist cu terenuri din 
Timişoara. Păi, despre mine 
spune că am luat 100.000 de 
euro de la acel Miron. Dom-
nule, dacă i-a luat cineva în 
numele meu, ar trebui să 
mi-i aducă! Glumesc, evi-
dent. Tot domnia sa spune 
că am mai luat 100.000 co-
mision de la Kaufland, care 
vine să construiască un ma-
gazin în Arad. Păi, dacă eu 
am luat 100.000, primarul 
Ciuhandu de la Timişoara a 
luat 200.000, pentru că aco-
lo s-au construit două Kau-
fland-uri! Este aberant acest 
război politic. Spune că mă 
laud că sunt finul preşedin-
telui Băsescu. Nu este ade-
vărat, niciodată nu am făcut 
caz de acest lucru. Să aducă 
pe cineva care poate confir-
ma această acuzaţie. 

Nicolae Miron, patronul 
din Timişoara împroprietă-
rit în Arad, a avut o ordonan-
ţă preşedenţială care ne-a 
obligat să le dăm terenul, 
înaintea altor solicitanţi. 
Oricum, Miron mai are de 

luat vreo 1000 de hectare pe 
Arad.

Nu avem de unde să-i 
dăm. Este un fel de răzbu-
nare a fostei administraţii. 
DNA nu va face nimic, întru-
cât au efectuat verificări, au 
trimis dosarul la poliţie, am 
dat câteva declaraţii şi atât. 
Nu se confirmă nimic!“.

“Nu este adevărat  
că am oferit şpagă  
de 100.000 euro!“

Această idee a fost reluată 
şi de patronul firmei „Grup 
MIR“ SRL Timişoara, Nicolae 
Miron, care a fost extrem de 
şocat când a aflat că numele 
său apare într-un dosar de la 
DNA. “Despre ce reclamaţie 
este vorba? Eu nu ştiu nimic. 
Ce pot să vă spun este că pă-
mântul primit în Arad, este 
vorba despre 350 de hectare, 
l-am primit în mod legal. Oa-
menii care ne-au vândut tere-
nurile aveau sentinţe definiti-
ve şi nu erau puşi în posesie. 
Am dat în judecată Comisia 
de fond funciar, a cărei pre-
şedinte este primarul, şi i-am 
obligat să ne dea terenul. Nu 
este adevărat că aş fi oferit 
un comision de 100.000 de 
euro pentru a grăbi punerea 
în posesie. Practic, am blocat 
tot fondul funciar din muni-
cipiul Arad până ni s-a dat pă-
mântul. Nu au avut încotro. 
Eu am cumpărat terenurile 
de la vreo 120 de persoane, 
oferind preţul pieţei. Este 
vorba de terenuri agricole, la 
8 kilometri de Arad, înspre 
Timişoara. Am documente, vi 
le pot pune la dispoziţie. Cred 
că este un război politic între 
PSD şi actuala putere, război 
care face şi victime colate-
rale“, spunea Nicolae Miron 
la vremea în care procurorii 
DNA au demarat ancheta 
terenurilor de pe axa Timiş-
Arad. Reclamanta Rodica Bor-
za a fost audiată, în martie, 
timp de trei ore în dosarul 
Falcă...

PUBLICITATEPUBLICITATE

Războiul terenurilor de pe axa  
Timiş-Arad l-a adus pe primarul  
Gheorghe Falcă în faţa procurorilor DNA

Gheorghe CiuhanduGheorghe Falcă

Doru, omul care lipeşte oase rupte

Brazii de Crăciun din import salvează pepiniera ITRSV Timişoara

Eugen Manole

De Halloween, colindătorul 
american se prezintă la uşă şi 
dintr-o suflare întreabă “ne daţi 
ori nu ne daţi ?”, primeşte sau nu 
– în funcţie de dispoziţia gazdei 
– dar nu întârzie mai mult de 
2-3 minute la uşa celui colindat, 
astfel că are şanse mari ca la 
sfârşitul zilei/nopţii să fi adunat 
câte ceva.
La noi nu se poate aşa, noi tre-
buie să scoatem în evidenţă ine-
ficienţa românească, noi trebuie 
să avem parte de tânguielile şi 
vaietele “caprei”, “ursului” sau 
chiar al grupurilor de colindă-
tori afoni şi atoni care ne ţârâie 
soneria până la exasperare după 
care se pierd în şirul versurilor 
fără noimă, se încurcă, reiau de 
la capăt… tanda pe manda, pierd 
15-20 de minute la consumato-
rul de tradiţii răsuflate şi, uşor, 
barbare.
Cu puţin noroc, într-o oră, colin-
dătorii rezolvă 3-4 apartamente 
şi se aleg cu câteva zeci de roni.
Mă gândeam că, de-a lungul is-
toriei, colindatul este - de depar-
te - cea mai cunoscută formă de 
milogeală şi/sau cerşit. Perioada 
sărbătorilor este mană cerească 
pentru „profesioniştii” din inter-
secţii dar la mare concurenţă 
cu amatorii care şi-au stabilit tar-
get-uri de încasări. Zilele trecute, 
într-un troleibuz, doi puştani 
bine îmbrăcaţi îşi făceau calcule 
şi socoteli cu privire la sumele pe 
care le vor încasa din colindat şi 
ce vor face cu banii.
Am curaj să pun pariu că, cei 
doi, habar nu au care este 
semnificaţia colindelor sau de ce 
vine Moş Crăciun !
Moş Crăciun vine ca să ne putem 
noi îmbăta ca porcii în cadru 
organizat, să facem tot felul de 
indigestii şi să ne distrăm de 
petardele aruncate, de ăla micu, 
sub scaunul soacrei care e’ pe 
punctul să facă infarct…
Dacă te-aş pune să dai 30 de 
lei pe un bilet la un concert de 
colinde, cântat de muzicieni pro-
fesionişti, m-ai înjura că-i prea 
scump şi - peste toate - cui să 
te mai lauzi că ai „spart” două 
milioane pe colindători ?!

Amatorul  
de amatori

Manole Zice...

În acest an, s-au 
confisat nu mai 
puţin de 4.000 
de metri cubi de 
lemn, iar valoarea 
contravenţiilor a 
trecut de 6 mili-
arde de lei vechi.

Recepţie Programări :
0733 928 546
0788 474 308
0728 878 495
tel/fax: 0256 213 587

Servicii Spălătorie Auto
   Cosmetică
 Tapiţerie
    Polish

Spălătorie Auto Profesională
str. Sever Bocu, nr. 84
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0256 213 587

Doru, in timpul unei sedinte de vindecare
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andreea hnyatek
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Auzim tot mai des vorbe 
cum că sărbătorile de iarnă 
”nu se mai simt” ca în anii 
trecuţi şi că tradiţiile au mai 
rămas doar în zonele rurale. 
La oraş, glasul colindători-
lor se aude tot mai în sur-
dină, mirosul mâncărurilor 
se simte mai intens pe lân-
gă restaurante, iar culorile 
prăjiturilor ne fură privirea 
în cofetăriile pline de cum-
părători. O tradiţie care s-a 
modernizat, dar care încă 
se mai păstrează este împo-
dobirea bradul de Crăciun. 
Cu toate că în multe case 
a fost înlocuit cu unul ar-
tificial, că merele şi nucile 
cu care era ornat altădată 
acum stau în coşul de fruc-
te, mulţi oameni cosideră că 
e foarte important să existe 
în casă. Beculeţe colorate, 
beteală, confe- tii, bom-
boane, insta- l a ţ i i 
luminoase, m u -
zicale sau nu, 
l u m â -
nărele 
a t â r -
nate 
p e 
ra-

murile pomului, toate ne 
dau un sentiment de bucu-
rie şi împlinire. Decorarea 
bradului de Crăciun este un 
moment important în fami-
lie, mai ales dacă aveţi co-
pii. Specialiştii spun că şi în 
acest sens trebuie să ţinem 
cont că ştiinţa evoluează şi 
să încercăm să renunţăm la 
cutiile cu decoraţiuni pe care 
le foloseam cu mulţi ani în 
urmă. Pentru a avea un pom 
special, începeţi împodobi-
rea cu câteva zile înainte de 
Ajunul Crăciunului, cu un 
inventar al ornamentelor. 
Aruncaţi piesele distruse, 
chit că asta înseamnă o nouă 
cheltuială. Uitaţi de lucruri-
le vechi şi reinventaţi-vă bra-
dul cu o temă nouă. Fie că 
alegeţi un brad natural sau 
unul artificial, preţul este 
aproximativ acelaşi. Unul 
de plastic, des, cu crengi 
perfect aranjate, cu o înăl-
ţime de peste 2 metri 
costă aproxi- mativ 
200 lei, la f e l 
ca unul na- tu-
ral, în ace-
eaşi sta-
re, însă 
de care 
vă pu-
t e ţ i 
folo-

si o singură dată. Un set de 
ornamente noi, începând cu 
suportul, globurile, beteala, 
îngeraşii, lănţişoare, bom-
boanele, fundiţele şi instala-
ţia luminoasă vă va mai cos-
ta aproximativ 300 lei. Vă 
dăm câteva sfaturi pentru a 
avea un brad ca în poveşti:

Dacă aveţi un brad de di-
mensiune mică, folosiţi în-
totdeauna ornamente mici. 
Ele nu trebuie să încarce po-
mul, ci să-l pună în valoare. 
Prindeţi puţine ornamente 
ca să nu fie aglomerat. Orna-
mentele şi luminiţele trebu-
ie să se completeze reciproc 
şi să existe spaţii între ele, 
pentru a nu obosi vederea. 

Dacă sunteţi posesorul 
unui brad mare , ornamen-
tele mici arată ciudat. Într-
un astfel de caz, se pot folosi 
ornamente de dimensiuni 
mari şi medii. Ghirlande-
le pot să fie mai groase, 
iar globurile mai mari. 
Globurile supra- d i -
m e n s i o n a - te, 
asemănătoare 
unor mingi 
sunt potri-
vite numai 
p e n t r u 
b r a z i i 
foarte 
mari.

gheorghe ilaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Deşi e an de criză, iar 
ghilotina guvernamentală 
a „scurtat” veniturile bu-
getarilor, pensionarilor, 
mamelor, asistaţilor social 
şi chiar a elevilor şi studen-
ţilor, Camera de Comerţ, 
Industrie şi Agricultură 
Timiş a înregistrat cel mai 
mare profit de la înfiinţa-
rea instituţiei până în pre-
zent. Nu mai puţin de 2,4 
milioane de euro au fost 
încasaţi de la stat şi depuşi 
într-o bancă, cu dobândă 
la termen, pentru acumu-
larea de câştiguri sigure în 
perspectiva viitoarelor in-
vestiţii. „La început de an 
am intrat în proprietatea 
sediilor pe care Primăria 
Timişoara ni le-a restituit, 
dar şi a despăgubirilor în 
valoare de 2,4 milioane de 
euro la care a fost obligată 
de CEDO pentru imobilele 
noastre înstrăinate defi-
nitiv. Banii au fost depuşi 
în depozite bancare cu do-
bândă, pe termen de un 
an, iar în februarie 2011, 
când expiră termenul, pro-
babil că-i vom lăsa acolo 
în continuare. Nu vreau 
ca aceşti bani să-i folosim 
pentru salarii, ci pentru 
dezvoltarea unui proiect în 
valoare de peste 10 milioa-
ne de euro, la întocmirea 
căruia am lucrat nu mai 
puţin de un an. Este vorba 
despre extinderea Centru-
lui Regional de Afaceri Tio-

mişoara cu încă o clădire, 
o construcţie unde sperăm 
să se regăsească tot mediul 
de afaceri din vestul ţării”, 
a declarat preşedintele 
CCIAT, Georgică Cornu, cu 
ocazia bilanţului de sfârşit 
de an.

„Statul român  
e cel mai mare ţepar!”

Revoltat pe modul în 
care statul îşi tratează par-
tenerii de afaceri, cu ne-
plata unor arierate care se 
măresc de la lună la lună, 
preşedintele CCIAT a sub-
liniat faptul că tot ce au fă-
cut guvernanţii în ultimii 
20 de ani este greşit. 

„Cred că tot ce s-a fă-
cut în România în ultimii 

20 de ani este greşit! S-a 
creat o falsă impresie că 
în economia de piaţă se 
poate trăi mai bine decât 
în comunism. Eu zic că se 
poate trăi bine oriunde, 
cu condiţia să munceşti 
mult, corect şi eficient!”, 

a punctat Georgică Cor-
nu, care, dacă ar fi în rolul 
unui profesor de la Ştiin-
ţe Economice, ar dezvălui 
studenţilor cum se pot 
acumula, în douăzeci de 
ani, aproape 200 de mi-
lioane de euro, cât spun 
revistele de bussines că 
este averea sa personală. 
Potrivit calculelor sale, cel 
mai mare ţepar din eco-
nomia românească este 
statul. „Cred că cel mai 
mare ţepar al mediului de 
afaceri este statul român! 
Organizează licitaţii, în-
credinţează lucrări, apoi 
uită să le plătească. Spre 
deosebire de sindicate, 
mediul de afaceri are o 
mare problemă: nu este 

organizat. Patronatele nu 
sunt, în opinia mea, decât 
organizaţii înfiinţate pe 
criterii de partid, susţinu-
te de politicieni!”, a mai 
spus preşedintele CCIAT. 
Referindu-se la anul ce 
tocmai se încheie, Georgi-
că Cornu a scos în eviden-
ţă faptul că organizaţia pe 
care o conduce, CCIAT, nu 
a făcut nici un fel de redu-
ceri de personal, ba chiar 
şi-a adăugat în cont aproa-
pe 2,5 milioane de euro, 
însă în afacerile personale 
lucrurile nu merg la fel de 
bine. Izometal-Confort are 
credite de aproape 100 mi-
lioane de euro, la care plă-
teşte lunar rate de până la 
1,5 milioane de euro.
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Sărbători Fe-
ricite şi un An 
Nou suportabil

Radu Nicosevici

A mai trecut un an. Şi ce an ! 
Criză. Schimbări de guverne. 
Divorţuri şi căsătorii între par-
tide politice. Alegeri (în partide 
politice). Urcuşuri şi coborâşuri 
în sondajele de opinie. Ne pen-
sionăm mai târziu, avem salarii 
mai mici, iar mamele stau mai 
puţin acasă cu copiii.
Majoritatea dintre noi nu 
mai înţelegem nimic din ce se 
întamplă în sfera politică, acolo 
unde se hotărăşte soarta noas-
tră. Ne uităm la televizor, unde 
aceleaşi persoane – politicieni 
şi experţi – se ceartă sau ne 
explică ce ni se întâmplă şi ce o 
să ni se mai întâmple. Iar noi nu 
mai putem să avem încredere 
în nimeni. Toţi ni se par la fel : 
mincinoşi, plictisitori, incompe-
tenţi, duplicitari, absolut neinte-
resanţi. Toţi suntem convinşi că 
din cauza lor, a politicienilor, o 
ducem aşa de rău. Suntem con-
vinşi că trebuie să-i schimbăm şi 
să-i înlocuim cu alţi politicieni.
Ce minunat ar fi să avem în 
România nişte partide politice 
responsabile faţă de alegătorii 
lor, iar membrii acestor partide 
să fie preocupate de binele 
public; adică binele nostru, nu 
binele lor.
Cum să producem această 
reformă a clasei politice condu-
cătoare?
Avem doar un an la dispoziţie 
să găsim soluţia la această 
problemă. Sper că măcar acest 
lucru l-am înţeles noi alegătorii 
şi anume acela că rezolvarea 
problemei nu se află în mâna 
politicienilor, ci în mâna noas-
tră. Dar cum să facem asta?

Eco & Deco
Sfaturi pentru un brad 
de Crăciun de poveste…

Camera de Comerţ Timiş, 
profit pe timp de criză de 
peste 2,5 milioane de euro

Încercaţi să abordaţi în-
totdeauna o temă pentru 
decorarea pomului,  cum 
ar fi bradul într-o singură 
culoare, în două culori 
sau multicolor. Bradul 
pentru copii, care să fie 
decorat cu jucării, bradul 
familiei, care să aibă 
poze şi obiecte tipice şi 
specifice familiei dum-
neavoastră, bradul cu 
decoraţii comestibile sau 
bradul eco care să fie nu-
mai din decoraţii făcute 
manual de dumneavoas-
tră împreună cu copii. 
Mai puteţi încerca tema 
zăpezii, a îngerilor sau 
dacă aveţi pasiuni pentru 
calculatoare, muzică, fil-
me sau sport, puteţi im-
proviza decoraţiuni din 
cd-uri, mingi, taste sau 
orice alte obiecte care 
dau originalitate, pentru 
care puteţi ajunge să nu 
plătiţi chiar nimic. Lăsaţi-
vă imaginaţia să zboare 
pentru ca asta înseamnă 
spiritul Crăciunului. 

Colectivitate, familie, 
înţelegere, armonie şi 
bucurie. Şi nu uitaţi: 
Întotdeauna doriţi-

vă un cadou. Moş 
Crăciun întotdeauna 
are ceva pentru 

dumneavoastră!

Încercaţi mai multe 
variante şi alegeţi-o 
pe cea care vă place 
cel mai mult

CCIAT nu a făcut 
nici un fel de 
reduceri de per-
sonal, ba chiar 
şi-a adăugat în 
cont aproape 2,5 
milioane de euro.
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CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

Centura Nord- Vest de ocolire a Oraşului Buziaş, L=4,3 km

5.  Alte informaţii:  În urma implementării activităţilor de proiect va rezulta un drum nou, compus din două sectoare:
 -  Sectorul nordic care face legătura intre DJ 592, in partea de nord-vest a oraşului, şi DJ 572, în partea de nord–est 
a oraşului;
 -  Sectorul vestic care face legătura între DJ 592, înainte de intrarea in oraş dinspre Timişoara, şi DJ 572, după ieşirea 
din oraş înspre Silagiu. 
La ora actuală, stadiul �zic de realizare a lucrărilor este de aproximativ 60 %. Data limită de �nalizare a proiectului este Mai 2011. 

Pentru Georgica Cornu, preşedintele CCiAT mosul a adus un profit de 2,5 milioane de euro
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Zboruri

anul 2011 va aduce pe 
aeroportul din timişoa-
ra noi destinaţii şi mai 
multe companii, a de-
clarat directorul Cornel 
sămărtinean. „nu avem 
o relaţie cu turcia. o 
altă companie aeriană 
vrea să aducă trei noi 
destinaţii şi o aeronavă 
noua care să opereze 
la aeroportul nostru”, 
a declarat directorul 
aeroportului „traian 
Vuia”. profitul aero-
portului din timişoara 
a fost, în 2010, de 3,6 
milioane de euro, veni-
turile fiind mai mari cu 
16% faţă de anul trecut, 
iar cheltuielile mai mici 
cu 6%.

pensii

sumele virate către 
fondurile de pensii facul-
tative (pilonul iii) sunt 
exceptate de la plata 
contribuţiei de asigurări 
sociale, în limitele de 
deductibilitate stabilite 
de legislaţie, potrivit 
prevederilor legii 
privind sistemul unitar 
de pensii publice. Un 
regim de deductibilitate 
totală pentru contribu-
ţiile la pensia facultativă 
presupune exceptarea 
acestora de la alcătuirea 
bazei de calcul aferentă 
impozitului pe venit 
(pentru persoane fizice) 
sau profit (persoane 
juridice), precum şi de 
la calculul contribuţiilor 

de asigurări sociale, 
asigurări de sănătate şi 
pentru fondul de şomaj.

bani

românii care lucrează 
în străinătate au trimis, 
în perioada 2005-2010, 
38,819 miliarde de dolari 
în ţară, cei mai buni ani 
fiind 2007 şi 2008, iar 
cel mai slab 2010, potri-
vit datelor şi estimărilor 
Băncii mondiale. numă-
rul emigranţilor români 
este de 2,769 milioane 
în acest an, reprezen-
tând 13,1% din totalul 
populaţiei. suma trimisă 
în ţară în 2009 de lucră-
torii plecaţi la muncă în 
străinătate a reprezentat 
4,4% din piB.
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Căsuţe din turtă dulce  
ca în poveştile copilăriei
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Reteta turtă dulce
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alina degau
alina.degau@opiniatimisoarei.ro

Crăciunul, una dintre cele 
mai frumoase sărbători ale lu-
mii, se trăieşte ca o poveste cu 
tradiţii, în familie, cu bucate 
alese, brad împodobit, zăpa-
dă şi... de ce nu, cu turtă dul-
ce. În luna cadourilor, facem 
daruri simbolice, scumpe sau 
utile. Orice alegem să punem 
în „sacul moşului” pentru cei 
dragi, trebuie să fie din inimă, 
fie că e un lucru scump sau 
ieftin. Căsuţe din turtă dulce? 
Ne vor aminti de poveştile co-
pilăriei, cu Hansel şi Gretel, 
vor împrăştia miros de scor-
ţişoară, ghimbir sau cuişoare. 
Sunt perfecte pentru decorat, 
în spiritul sărbătorilor şi în 
acelaşi timp, sunt comestibi-
le şi delicioase. Asta face, cu 
mare pasiune, Karina Marton. 
Căsuţe din turtă dulce, figuri-
ne, cabane, iesle şi câte şi mai 
câte alte delicii.  „Am început 
în urmă cu mulţi ani, cu fiul 
meu. Pentru mine, Crăciunul 
este o sărbătoare de poveste 
de care îmi amintesc cu drag 
din copilărie când casa miro-
sea a cozonaci şi zăpadă. Când 
mi-am întemeiat eu familia, 
am vrut să continui tradiţia şi 
să fac din Crăciun o sărbătoa-
re de poveste. Ne place să con-
struim căsuţe din turtă dulce, 
să le decorăm, punem multă 
pasiune, dar e şi ceva de mun-
că”, ne spune cu un aer căldu-
ros, Karina. 

Munca depusă în constru-
irea acestor căsuţe, este mai 
degrabă un hobby pe care Ka-
rina îl are de ani de zile. Făcu-
te cu multă pasiune, decorate 
cu mult talent şi frumos îm-
pachetate, căsuţele din turtă 
dulce sunt un cadou perfect 
pentru oricine. Au mai mult 
o valoare simbolică, dar dacă 
ţinem cont de faptul că ele se 
păstrează foarte bine în timp, 
putem vedea şi latura utilă a 
acestor daruri lucrate manual.

Oricine poate învăţa să facă 
astfel de căsuţe, dar pe lângă 
ingrediente, e nevoie şi de în-
demânare, talent ori dorinţă. 
„Unele femei se relaxează cro-
şetând, făcând goblenuri. Eu 
mă relaxez construind căsuţe 
care sunt foarte apreciate de 

oricine le vede. Au un aer de 
poveste şi cei mai mulţi nu se 
îndură să le mănânce”, mai 
adaugă karina. Cei mai mulţi 
dintre cei care primesc în dar 
aceste căsuţe le păstrează mult 
timp, nu le mănâncă, deşi ab-
solut fiecare ingredient este 
comestibil. Turta dulce, se păs-
trează în cutii de metal, pentru 
că fiind ţinută acolo, se înmoa-
ie şi devine şi mai delicioasă cu 
trecerea timpului. Aluatul din 
care se fac aceste turte, nu este 
unul foarte sofisticat. Ingre-
dientele de bază sunt: făina, 
zahărul, mierea, untura, ouăle 
şi nelipsitele mirodenii. Fie că 
alegem scorţişoară, nucşoară, 
ghimbir, praf de cuişoare sau 
esenţe de vanilie, mirodeniile 
sunt esenţiale în prepararea 

turtei dulci. Procesul prin care 
se prepară acest aluat este 
unul de lungă durată, fiindcă 
pentru o bună modelare şi aro-
mă, aluatul trebuie făcut într-o 
zi, ţinut la frigider a doua zi, 
şi de-abia în a treia zi se poate 
folosi în modelarea şi constru-
irea căsuţelor.  A treia zi este 
programată pentru decorarea 
lor, care consumă cel mai mult 
timp, dar este, deopotrivă, şi 
cea mai plăcută parte. Figuri-
nele, steluţele şi restul deco-
raţiunilor se găsesc greu în co-
merţul din România. „Le aduc 
din Germania, sunt haioase, 
frumoase şi delicioase, pentru 
cei care aleg să le mânânce”, 
mai spune Karina.

Fiind un cadou fascinant 
de Crăciun, ar putea deveni o 

afacere, s-ar putea crea o indus-
trie din aceste căsuţe atât de 
dorite de toată lumea. Karina e 
de altă părere: „De la hobby la 
afacere este un pas important, 
fac acest lucru din pasiune şi 
nu aş vrea să devină o afacere. 
O  fac pentru familia mea, pen-
tru prietenii mei, pe care i-am  
obişnuit în fiecare an cu o că-
suţă nouă... nu îmi doresc să 
câştig bani din hobby-ul meu, 
cel puţin nu  deocamdată.”

Un cadou perfect pentru 
cei dragi, o muncă relaxantă 
şi haioasă, care împreună, re-
dau poveştile copilăriei în ca-
sele noastre... din turtă dulce.

iNGREDiENTE:
- 175 g unt
- 250 g miere
- 250 g zahăr
- 1 linguriţă bicarbonat
- 500 g făină
- 1 lingură cacao
- 1 linguriţă condimente pi-
sate: scorţişoară, nucşoară, 
cuişoare, ghimbir,  anason , 
cardamon.
- 1 ou

PENTRu DECoR :
- 1 albuş frecat cu 100 g za-
hăr pudră. Nu trebuie bătut 
spumă.
- Drajeuri colorate, perle de 
zahar, figurine din zahăr
- Hârtie de copt

moD DE PREPARARE:
1. Se topeşte untul şi se 
amestecă împreună cu mie-
rea şi zahărul. Se ia de pe foc 
şi se lasă să se răcorească.
2. Separat se amestecă 
restul ingredientelor :
făina,cacao,bicarbonatul,m
irodeniile.
Se combină cele doua 
amestecuri şi se adaugă oul.
Se frământă aluatul de tur-
tă dulce. Daca e prea moale 
se mai adaugă făină.
Se acopera cu folie şi se lasă 
la rece 12 ore.
Apoi, tapetăm tăvile cu 
hârtie de copt şi încingem 
cuptorul la 200 grade 
Celsius.
Pe planşeta infăinată, întin-
dem aluatul în foaie groasă 
de 1 cm şi tăiem cu formele 
date prin făină.
Se aşează în tăvi şi se coc 
10-15 minute până se rume-
nesc. La distanţă de 1-2 cm. 
Nu cresc prea mult.
Pentru glazură, amestecăm 
albuşul cu zahărul pudră, 
până obţinem o pastă fină.
Se pot pune şi câteva 
picături de lămâie. Ajută la 
dizolvarea zahărului.
Punem pasta în formă şi 
ornăm dupa imaginaţie.

„Când mi-am înteme-
iat eu familia, am vrut 
să continui tradiţia şi 
să fac din Crăciun o 
sărbătoare de po-
veste. Ne place să 
construim căsuţe din 
turtă dulce, să le de-
corăm, punem multă 
pasiune dar e şi ceva 
de muncă.”

 karina marton

Căsuţele din turtă dulce care ies din mâinile Karinei constituie un cadou perfect pentru cei dragi

Curăţenia de Crăciun într-un  
mod  eficient, economic şi ecologic
andreea hnyatek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei,ro 

De-a lungul timpului, cu-
răţenia de Crăciun s-a trans-
format dintr-o tradiţie într-
un lucru obligatoriu. Pentru 
unii un lucru firesc, pentru 
alţii un chin, totuşi nu exis-
tă casă, înainte de începerea 
Sfiintelor Sărbători, să nu fie 
dezinfectată, curăţată şi îm-
prospătată. Din pricina vre-
murilor în care trăim, multor 
doamne timpul nu le mai este 
prieten şi atunci apelează la 
variantele alternative, firmele 
de curăţenie. Pentru un apar-
tament cu două camere tre-
buie să scoateţi din buzunar 
aproximativ 350 lei. Dacă nu 
vă permiteţi această sumă sau 
aveţi posibilitatea de a răpi 
câteva zile de la serviciu pe 
care să le dedicaţi curăţeniei, 
noi vă dăm câteva sfaturi ca 
să economisiţi timp, să faceţi 
o curăţenie cu produse natu-
rale şi ecologice, toate pentru 
un rezultat... strălucitor. 

Sănătatea dumneavoastră 
şi mediul înconjurător pot 
avea de suferit din  cauza 
chimicalelor conţinute de 
produsele pe care le folosiţi 
la curăţenia casei. Acestea 
pot provoca alergii, eczeme 
şi, în timp, pot duce chiar la 
scăderea fertilităţii, la naşteri 
premature sau chiar cancer. 

Dacă vă simţiti creativă, pu-
teţi încerca să produceţi chiar 
dumneavoastră produsele 
pentru curăţat casa, care să 
fie 100% ecologice şi, pe dea-
supra, şi economice.

Detergent pentru podele: 
Ingrediente: 125 mg oţet de 

vin alb, 2 linguri de detergent 
pentru vase, 10 litri de apă 
caldă, 10 picături de ulei aro-
mat de lavandă şi 5 picături 
de ulei esenţial de portocale. 
Mod de preparare: Se pun 
ingredientele într-o căldare 
mare şi se amestecă bine. Se 
spală podelele cu o perie şi 
se clătesc apoi cu apă curată. 
Amestecul de oţet, uleiuri 
esenţiale şi detergent scoate 
repede murdăria şi lasă un 
miros plăcut, dulce şi proas-
păt.

Soluţie pentru mochete: 
Ingrediente: 20 picături de 

ulei esenţial de lavandă, 250 g 
bicarbonat de sodiu.

Mod de preparare: Bateţi 
bine bicarbonatul cu uleiul 
aromat, cu o furculiţă. În-
tindeţi un strat subţire din 
soluţia obţinută pe mochetă, 
lăsaţi să acţioneze cel puţin 
două ore, apoi daţi cu as-
piratorul. Bicarbo-
natul absoarbe 
mirosurile, 
i a r 

uleiul de lavandă răspândeşte 
o aromă proaspătă şi plăcută.

Lichid pentru scoaterea 
petelor din covoare: 

Ingrediente: o lingu-
riţă de lichid pentru spă-
lat vasele, 6 cl oţet de 
vin alb şi 25 cl apă caldă. 
Mod de preparare: amestecaţi 
bine ingredientele într-un va-
porizator (folosiţi un flacon 
golit în care a fost spray pen-
tru geamuri). Scuturaţi bine, 
apoi pulverizaţi pe pete. Fre-
caţi uşor covorul cu un bure-
te umezit. Scoate orice fel de 
pete.

Soluţie de  
desfundat chiuveta:

Oţetul poate face adevăra-
te minuni şi pentru chiuvete-
le înfundate. Turnaţi o jumă-
tate de ceaşcă de bicarbonat 
de sodiu pe ţeava de la chiuve-
tă, apoi turnaţi o ceaşcă de 
oţet. După 30 de 
minute, tur-
naţi în 
c h i u -
ve tă 
apă 

fierbinte. Veţi rămâne suprin-
se de rezultat.

Detergent 
de rufe:

A c e a s t ă 
soluţie curăţă 
hainele fără 
să conţină nici 
cea mai mică 
urmă de chimi-
cale. Mai întâi, daţi 
pe răzătoare un săpun 
vegetal, apoi amestecaţi 1 
ceaşcă de fulgi obţinuţi astfel, 
cu o jumătate de ceaşcă de car-
bonat de sodiu (soda de rufe) şi 
o jumătate de ceaşcă de borax 
(folosit pentru dedurizarea apei). 
Folosiţi una sau două linguri 
de soluţie din acest de-
tergent pentru 
un rând de 
rufe.
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george Schinteie
george.schinteie@opiniatimisoarei.ro

Domnule Klaus Christian 
Olasz, ce ştiaţi despre 
Timişoara înaintea primi-
rii misiunii diplomatice şi 
dacă aşteptările dv au fost 
confirmate?

Ceea ce am ştiut a fost că 
din Timişoara a pornit revo-
luţia din 1989, fapt care nu 
a rămas indiferent nimănui 
în Europa, care cât de cât s-a 
interesat de politică şi de par-
tea istorică a acelor vremuri. 
Între 1990-1995 am trăit la 
Budapesta. În această peri-
oadă am fost într-o vizită la 
Timişoara. Însă până la data 
la care mi-am început mi-
siunea diplomatică aici, în 
2009, au trecut cincisprezece 
ani. Ceea ce pot să spun este 
că am observat o dezvoltare 
foarte rapidă a oraşului, a 
României, la modul general. 
În ceea ce priveşte aşteptările 
mele pot să spun că pe lângă 
faptul că mi-au fost împlini-
te, s-au situat deja deasupra a 
ceea ce am aşteptat eu. 

Pe scurt care sunt obiec-
tivele cu care aţi început 
misiunea diplomatică la 
Timişoara?

Existenţa acestui consu-
lat aici la Timişoara se mo-

tivează prin faptul că avem 
comunitatea germană în 
Banat de peste trei sute de 
ani. Este unul din punctele 
forte pentru care Consulatul 
există şi azi. Unul din obiec-
tivele noastre este susţinerea 
acestei minoritaăţi, cea care 
a rămas aici, pentru că după 
cum bine ştiţi, marea majo-
ritate a emigrat. De aseme-
nea, susţinerea imobilelor 
sociale care se află aici, cum 
ar fi Casa „Adam Muller Gut-
tenbrunn”. În acelaşi timp, 
susţinem, bineînţeles şi învă-
ţământul în limba maternă, 
germană, precum şi ducerea 
mai departe a culturii tradiţi-
onale care s-a cristalizat aici 
şi pe care o susţinem şi o pro-
movăm pentru viitor, chiar 
dacă va fi un număr redus ca 
şi oameni, şi poate nu aşa de 
important.

 
În ce măsură este impli-
cat Consulatul German în  
colaborarea cu Societatea 
pentru Cooperare Tehnică 
(GTZ)?

Cooperarea este un de-
mers care a fost pus la punct 
la nivel guvernamental. Pre-
decesorii mei de la Consulat 
au ajutat efectiv pe specialiş-
tii de la GTZ, în startul aces-
tui proiect de reabilitare pru-
dentă a clădirilor vechi. 

Puteţi trage o concluzie că 
Timişoara este emblematică 
atât din punct de vedere al 
clădirilor istorice, al stilului 
arhitectonic, dar şi cultural?

Bineînţeles! Acest oraş 
este inconfundabil. Este o 
perlă, dar din păcate o perlă 
prea puţin cunoscută.   Sunt 
aici instituţii culturale de an-
vergură, Filarmonica, Opera 
Română, nemaivorbind de 
faptul unic că într-o singură 
clădire sunt găzduite trei tea-
tre în limbi diferite, română, 
germană şi maghiară. Sunt 
lucruri pentru care ar trebui 
să se facă mai multă publici-
tate. Îmi pot imagina că tru-
riştii germani ar putea petre-
ce aici un week-end sau chiar 
o săptămână, care la rândul 
lor ar conduce implicit la 
promovarea regiunii.

Consideraţi că modelul 
german privind autonomia 
regională financiară ar pu-
tea fi aplicat şi în România?

Este o întrebare foarte di-
ficilă. În preambul aş dori să 
subliniez că nici în Germania 
nu putem vorbi de o autono-
mie financiară propriu zisă. 
Vorbim de un sistem la nivel 
federal, apoi vorbim la nivel 
de land, şaisprezece landuri, 
şi vorbim la nivel de comu-
ne. Sunt trei nivele de luat 

în considerare. Departe de 
mine gândul, şi este normal 
ca eu în calitate de diplomat 
să nu dau sfaturi ţării care 
mă găzduieşte. Dar urmărim 
cu interes deosebit discuţi-
ile care se poartă pe acest 
subiect. România este în 
mod tradiţional organizată 
centralist şi după cum bine 
ştim, la nivel prezidenţial şi 
guvernamental se doreşte 
o relaxare a acestui sistem 
centralizat, care implică mo-
dificări profunde şi la nivel 
de constituţie. Este un proces 
foarte interesant pe care noi 
îl urmărim şi, în calitate de 
parteneri în cadrul Uniunii 
Europene vom fi oricând ni 
se cere, consilieri şi vom sus-
ţine toate transformările. 

Dintr-un sondaj realizat în 
Germania am aflat că 50% 
dintre germani doresc 
renunţarea la moneda 
euro. Cum apreciaţi această 
situaţie?

Sunt foarte sceptic în pri-
vinţa sondajelor. La aceste 
sondaje este bine de ştiut 
ce întrebare s-a pus. Cred că 
oriunde s-ar face un sondaj, 
în orice ţară, indiferent de 
ce întrebare s-ar pune, exis-
tă tendinţa de a înfrumu-
seţa trecutul. Totdeauna se 
pot găsi motive că a fost mai 

bine. De exemplu, dacă am 
întreba o persoană care este 
şomeră, iar în trecut a avut 
loc de muncă, dacă n-ar mai  
exista Uniunea Europeană 
dar ai avea loc de muncă, 
normal că acea persoană ar 
alege să răspundă că vrea 
desfiinţarea Uniunii Euro-
pene. Individual, totdeauna 
va alege trecutul.

În vizita din această toam-
nă a cancelarului Germani-
ei, doamna Angela Merkel, 
în România, a cerut premi-
erului României accelera-
rea plăţilor despăgubirilor 
pentru etnicii germani. 
De ce a fost nevoie de o 
asemenea intervenţie, 
la nivel înalt, nu cumva 
dintr-o nerespectare a 
principiilor colaborării 
interguvernamentale din 
partea română?

Vă rog să aveţi înţelegere 
cu mine, dar această întreba-
re depăşeşte cu mult compe-
tenţa mea de consul. Este o 
întrebare politică, la care nu 
am toate datele pentru a-mi 
forma o părere, dar, catego-
ric, faptul că a fost discutat 
acest subiect, îşi are, sigur, 
motivaţia.

În curând, România ar 
trebui să adere la spaţiul 

klauS  
chriStian olaSz

locul și data nașterii: 
01 ianuarie 1963, la Kassel

starea civilă: căsătorit cu 
ramona olasz, actriţă la 
teatrul german de stat 
timișoara

activitatea profesională: a 
avut misiuni diplomatice, la 
Bonn, Budapesta, sofia, Ber-
lin, Baku, iar acum timișoara

Hobby: muzica, artele 
vizuale, actoria, filmul, litera-
tura, dar și să manânce și să 
bea bine, adică arta de a trăi 
frumos

motto: Fii fericit!

Timișoara este o perlă, dar din 
păcate prea puţin cunoscută!

PUBLICITATE

andreea hnyatek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei,ro 

Numărul celor care sună 
la dispeceratul Aquatim SA, 
în zilele reci de iarnă, pentru 
a anunţa defecţiuni la insta-
laţia de apă survenite din 
cauza îngheţului este destul 
de mare.

mai bine să prevenim, 
decât să plătim! 

Partea dintre reţeaua pu-
blică stradală şi apometru, 
inclusiv acesta din urmă, 
numită instalaţie exterioa-
ră, intră în responsabilita-

tea Aquatim. În general, de-
fectele apărute pe reţelele 
exterioare vor fi reparate 
de compania de apă, fără ca 
beneficiarul să suporte cos-
turile. Dar, în cazul în care 
contorul sau instalaţiile de 
apă se defectează din cauza 
îngheţului, nefiind prote-
jate corespunzător, benefi-
ciarul va suporta costurile 
înlocuirii acestora.

Pe timp de iarnă,  
instalaţiile de apă  
trebuie protejate de frig

Orice intervenţie la in-
stalaţiile de apă este mai 
dificilă la temperaturi scă-
zute. Indiferent că e vorba 
despre o casă sau un bloc de 
apartamente, este bine să 
se ţină seama de câteva re-
guli şi recomandări simple 
de pregătire a instalaţiilor 
pentru perioada de iarnă.

Capacele şi ramele cămi-
nelor de apometru sau de 
canalizare trebuie curăţa-
te de praf sau pământ, şi, 
eventual, unse cu vaselină 
sau produse similare. Ast-

fel, în caz de îngheţ, aces-
tea vor putea fi manevrate 
cu uşurinţă. În cazul în care 
capacele sunt confecţionate 
din tablă, este indicat, din 
acelaşi motiv, să se pună o 
folie de plastic sub capac. 
Interiorul căminelor de 
apometru trebuie curăţat 
de moloz şi pământ. Este 
bine să se facă verificarea 
robineţilor din căminele de 
apometru care închid trase-
ul dinspre reţeaua interioa-
ră. Aceştia trebuie reparaţi 
sau înlocuiţi, acolo unde 
este cazul.

Principala ameninţare 
a instalaţiilor de apă este 
îngheţul. Căminele prote-
jează suficient instalaţii-
le aflate în interiorul lor. 
Dar, acolo unde instala-
ţiile nu sunt montate în 
cămine şi sunt expuse 
temperaturilor scăzute, 
acestea trebuie proteja-
te de îngheţ cu materiale 
termoizolante. Acesta este 
cazul apometrelor din sub-
solurile unor blocuri, spre 
exemplu, sau a robinete-

lor din curţile caselor. Tot 
în acest sens este bine ca 
instalaţiile de stropit din 
curţi şi grădini, fântânile 
decorative sau piscinele 
să fie golite pe perioada 
iernii. 

Se mai pot inspecta ar-
măturile instalaţiilor (vane, 
robineţi). Trebuie văzut 
dacă acestea pot fi mane-
vrate cu uşurinţă. Cu aceas-
tă ocazie, se poate verifica 
şi dacă există defecte care 
generează pierderi în reţea-
ua interioară. La imobilele 
cu mai multe nivele vor fi 
manevraţi robineţii de pe 
coloanele de distribuţie, 
verificaţi şi, dacă e necesar, 
înlocuiţi. 

Dispecerat non-stop
La Aquatim, serviciul 

dispecerat este disponibil 
non-stop la numărul de te-
lefon 0256 201 362 şi rolul 
său este acela de a trans-
mite defectele reclamate 
de populaţie echipelor de 
intervenţie şi de a urmări 
rezolvarea acestora.

Contoarele de apă se pot  
strica din cauza îngheţului!

Schengen; va găsi un sprijin 
consistent în Germania?

Absolut, cu siguranţă! Şi, 
bineînţeles, pornind de la 
premisele obiective că toate 
condiţiile necesare sunt înde-
plinite.

Ce v-a impresionat cel mai 
mult în Timişoara, respectiv 
în România?

Este un fapt pe care-l repet 
mereu: interculturalitatea! 
Pentru dumneavoastră, care 
trăiţi aici vi se pare un lucru 
firesc, obişnuit. De unde vin 
eu nu este un lucru absolut 
firesc. 

Dacă aţi fi cetăţean al Timi-
şoarei, ce nu aţi dori să se 
întâmple în acest oraş?

Cu riscul de a considera că 
este un lucru amuzant,  ceea 
ce aş putea să spun spontan, 
ar fi, de exemplu, să nu se 
mai hrănească porumbeii. 
Se înmulţesc şi murdăresc 
mult, chiar clădirile renovate 
proaspăt şi trebuie să recu-
nosc că este un lucru care mă 
deranjează. Însă dacă aceasta 
este problema cea mai mare 
a mea în acest oraş, puteţi să 
trageţi dv concluzia cât de fe-
ricit sunt în acest oraş!

Care este durata mandatului 
de consul la Timişoara?

Nu se ştie dinainte, nu 
este o perioadă fixă. De regu-
lă se vorbeşte de patru ani, 
predecesorul meu a stat cinci 
ani, eu îmi doresc şase, poate 
şi mai mult...

Dacă v-aţi imagina momen-
tul despărţirii de Timişoara, 
aţi regreta?

Nici nu vreau să mă gân-
desc la aşa ceva. Pur şi simplu 
m-ar duce la lacrimi o astfel 
de idee.

Aveţi un mesaj de sărbători 
pentru cititorii noştri?

Le doresc o perioadă a 
Crăciunului plină de linişte, 
un nou an cu bucurii şi să-
nătate. Mi-aş dori pentru lo-
cuitorii din această regiune, 
din Banat, din România, să 
privească cu mai multă spe-
ranţă în viitor. Este un fapt 
care se spune simplu, dar nu 
este aşa de uşor de înfăptuit. 
Cu siguranţă este greu să fii 
plin de speranţe când perso-
nal ai foarte multe griji. Dar 
trebuie să aveţi încredere în 
potenţialul şi resursele exis-
tente. Mă face foarte trist să 
întâlnesc atâta resemnare.

Diplomat de carieră, începută la douăzeci de ani, este, din septembrie 2009, consul al Republicii Federale Ger-
mania la Timișoara. Este atât de îndrăgostit de acest oraș, încât s-a căsătorit aici, cu o româncă.

Principala 
ameninţare a 
instalaţiilor de 
apă este îngheţul. 
Căminele 
protejează sufi-
cient instalaţiile 
aflate în interior.
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caiuS Seracin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Pentru mai mulţi locui-
tori din zonele rezidenţiale 
aflate la marginea urbei de 
pe Bega viaţa de noapte a 
devenit un adevărat coşmar. 
Atât în Dumbrăviţa, cât şi în 
zona rezidenţială Giroc ten-
siunea în reţeaua electrică 
este o mare problemă. Cel 
puţin de trei-patru ori pe 
lună se ia curentul, iar până 
când situaţia se  remediază  
trec uneori, ore bune. “Ulti-
ma oară când s-a luat a durat 
chiar şi 5 ore. Se întrerupe 
foarte des. Am tot sunat la 
Enel, problema s-a rezolvat 
pentru moment, adică pe 
termen scurt, dar apoi se 
întrerupe din nou după câ-

teva săptămâni. Uneori se 
întrerupe de mai multe ori 
în decurs de câteva ore, iar 
acest lucru ne afectează şi 
pentru că oricând se pot 
strica aparatele electrocasni-
ce pe care le avem în casă”, 
ne-a declarat Adrian Bariu, 
un tânăr care deţine un apar-
tament în zona rezidenţială 
Giroc. Situaţia e similară şi 
la Dumbrăviţa. Locuitorii de 
aici spun că problema du-
rează de mulţi ani şi că s-au 
obişnuit deja. Ba mai mult, 
din cauza fluctuaţiilor săptă-
mânale de tensiune au fost 
nevoiţi să-şi cumpere stabi-
lizatoare de tensiune. “Eu 
stau în Dumbrăviţa de trei 
ani. Situaţia e la fel de mul-
tă vreme. Pot spune ca se ia 
curentul destul de des. Cel 

puţin de două ori pe lună. În 
plus de asta sunt şi fluctuaţii 
de curent şi vârfuri de tensi-
une foarte dese. Pentru a nu 
mai avea probleme cu tensi-
unea a trebuit sa îmi cumpar 
stabilizatoare de tensiune 
pe majoritatea aparatelor 
importante din casă”, spu-
ne Radu Băcilă care deţine o 
casă în zona rezidenţială din 
Dumbrăviţa.

Enel a înregistrat  
în decembrie doar o 
defecţiune tehnică

Cei de la Enel spun că sin-
gura defecţiune tehnică s-a 
produ s în 16 decembrie şi a 
afectat doar zona Dumbră-
viţa. “În data de 16 decem-
brie 2010, începând cu ora 
9:37 a fost afectată alimen-

tarea cu energie electrică a 
unor consumatori din mu-
nicipiul Timişoara. Astfel, 
au rămas nealimentate 9 
posturi de transformare, 
fiind afectaţi locuitorii din 
zonele Iosefin şi Dâmbo-
viţa. După ce a trebuit să 
depistăm defecţiunea am 
izolat o porţiune de cablu 
subteran care a necesitat 
înlocuirea, dar şi un între-
rupător defect într-o staţie 
de transformare. Având în 
vedere complexitatea lu-
crărilor care au fost între-
prinse pentru remedierea 
defecţiunii, alimentarea cu 
energie electrică a consu-
matorilor afectaţi a putut 
fi reluată la ora 14:30”, ne-a 
declarat Florentina Bujor - 
PR al Enel Electrica. 

Cine e de vină că se ia 
curentul des

Nici reprezentanţii Enel, 
dar nici cei ai autorităţilor 
locale nu se simt vinovaţi de 
disconfortul locuitorilor. Ba 
mai mult, atât cei de la Enel, 
cât şi  cei de la Primăria Gi-
roc spun că odată şi odată 
problema se va rezolva. “Eu 
nu sunt specialist să-mi per-
mit a comenta situaţia. Cre-
deţi că la mine în Primărie 
nu se ia curentul? Din păca-
te nu am ce face, pentru că 
la drumuri mai cârpeşti, mai 
pui piatră, mai pui asfalt, 
mai pui nisip, dar la curent 
chiar nu ai ce face. Gândiţi-
vă că ne-am juca cu viaţa oa-
menilor şi le-am pune-o în 
pericol dacă ne-am apuca să 
luăm un fir şi să-l cârpim cu 

altul sau să-l legăm de capul 
nostru la vreun stâlp”, spu-
ne primarul comunei Giroc, 
Iosif  Ionel Toma. Pe aceeaşi 
lungime de undă sunt şi 
cei de la Enel care spun că 
“Enel Distribuţie Banat de-
rulează un amplu program 
de investiţii şi modernizări 
în municipiul Timişoara, in-
clusiv în zonele rezidenţiale 
Dumbrăviţa şi Giroc. Execu-
tarea acestor lucrări va duce 
la o îmbunătăţire vizibilă 
a serviciului de distribuţie 
a energiei electrice având 
ca efect inclusiv reducerea 
numărului de întreruperi 
precum şi a duratei aces-
tora”. Până atunci însă vor 
mai exista câteva căderi de 
tensiune şi întreruperi ale 
curentului. 

dan Şerban
dan.serban@opiniatimisoarei.ro

Crăciunul se apropie cu 
paşi repezi şi, aşa cum e tra-
diţia, în această săptămână 
începe tăierea porcilor care 
vor ajunge pe masa de săr-
bători. Chiar dacă legea spu-
ne că animalele ar trebui să 
aibă parte de o moarte „mai 
delicată“, mare parte a bănă-
ţenilor ignoră normele pen-
tru a respecta tradiţiile. Nici 
reprezentanţii Direcţiei Sa-
nitar-Veterinare nu pot face 
mare lucru şi chiar evită să 
discute despre acest subiect. 
„Nu doresc să comentez foar-
te mult despre legea privind 
asomarea porcilor. S-a medi-
atizat de-a lungul timpului 
că menirea veterinarului 
este să asomeze animalele. 
Asta este o prostie.

Oricine poate să-şi cumpe-
re un pistol pentru asomare 
şi să treacă la treabă“, a de-
clarat directorul DSV Timiş, 
Pompiliu Smultea. Asoma-
rea este un procedeu prin 
care porcului i se induce o 
stare de inconştienţă îna-
inte de sacrificare, pentru 
a nu suferi. Se foloseşte un 
pistol special, iar cei care şi-
au achiziţionat o asemenea 
armă, în special medicii ve-
terinari, o folosesc în schim-
bul unei taxe cuprinse între 
10 şi 15 lei. 

„Porcul înjunghiat  
e mai gustos“

În schimb, proprietarii 
animalelor au altă viziune. 
Unii cred că friptura de pe 
masa de Crăciun este mult 
mai gustoasă, dacă porcul a 
fost sacrificat aşa cum cere 
tradiţia. Nici cele mai jalni-
ce ţipete ale animalului sau 

ochii împietriţi de durere 
nu îi pot convinge pe ţărani 
să „îl adoarmă“. „Mie mi se 
pare normal să fie tăiaţi tra-
diţional. Dacă aşa a rămas 
din moşi strămoşi, aşa să 
fie, ca la noi, la ţărani. Por-
cul trebuie înjunghiat, asta 
e şi bucuria copiilor care se 
dau cu sângele fierbinte pe 
obrăjori să fie sănătoşi tot 
anul. Nu sunt de acord să fie 
împuşcaţi sau electrocutaţi. 
Mie aşa îmi place, dacă e tra-
diţie, să fie respectată. După 
ce este tăiat porcul trebuie 
pârlit cu paie, aşa e şoricul 
mai bun“, spune Adrian Din-
că. Bărbatul susţine că până 
acum nu a venit nimeni în 
ograda lui ca să vadă cum îşi 

taie porcul şi consideră că 
nici nu este treaba cuiva ce 
face cu propriul animal.

Accesul interzis
Adevărul este că inspecto-

rii DSV nici nu pot intra în 
curtea cuiva fără acceptul 
persoanei respective, chiar 
dacă au atribuţii de a veri-
fica cum se respectă legea. 
„Medicii veterinari sau orice 
angajat al DSV are dreptul să 
verifice dacă sacrificarea s-a 
făcut respectând normele, 
dar numai cu acceptul pro-
prietarilor. Există o anumi-
tă procedură, dar trebuie să 
te comporţi cu decenţă, cu 
eleganţă, nu să dai buzna în 
curtea omului“, spune Smul-

tea. Până acum, în Timiş, au 
fost efectuate în jur de 600 
de examene de laborator 
pentru detectarea Trichinel-
la spiralis, care se execută la 
toate circumscripţiile sani-
tar-veterinare. 

Cip-urile dispar  
odată cu porcul

În principiu, sacrificarea 
porcinelor ar trebui să se 
facă în prezenţa unui ve-
terinar. Acesta ar trebui să 
recupereze crotalul, acel 
cip de identificare a ani-
malului, însă, în realitate 
lucrurile stau total diferit. 
Veterinarul nu este che-
mat, iar porcul este pârlit 
cu tot cu crotal. „Crotaliile 
trebuie recuperate pentru 
ca animalele să fie şterse 
din baza de date. De foarte 
multe ori acest lucru nu se 
întâmplă, întrucât oamenii 
nu le returnează“, a mai 
spus, Pompiliu Smultea, di-
rectorul DSV Timiş.

ComuNiTATEComuNiTATE

Tradiţia calcă în picioare legislaţia: 
Porcii “asomaţi” cu cuţitul

În Banat porcul se taie după tradiţie, nu după cum spun normele uniunii Europene

Lorin ioan Fortuna
www. Lorin-fortuna.ro

Partea a treia  
(continuare din numărul anterior)

În contextul celor menţionate ante-
rior considerăm că trebuie să ne referim, 
în mod special, şi la aspiraţia fundamen-
tală pe care atât ideologia ezoteristă, cât 
şi ideologiile religioase, o au în vedere, 
şi care motivează probabil cel mai pu-
ternic pe aderenţii la respectivele ideo-
logii, precum şi care, în cadrul ideologi-
ei ezoterice, poartă denumirea generică 
de: selecţie, în vederea continuării exis-
tenţei fiinţiale, într-o altă Lume, superi-
oară şi adiacent următoare, pentru a trăi 
o altă existenţă fiinţială (denumită ge-

neric: viaţă), după încheierea existenţei 
fiinţiale (vieţii) în cadrul Lumii în care 
a fost, până atunci, integrată existenţial, 
adică: Lumea Planetară Fizică (LPF), 
în cazul nostru, sau chiar într-o Lume 
superioară mai „înaltă” decât cea supe-
rioară adiacentă, în funcţie de „perfor-
manţa” existenţială realizată în cadrul 
Lumii în care şi-a încheiat existenţa. 

Problema în cauză,poartă, în cadrul 
ideologiilor religioase specifice religii-
lor creştine, denumirea generică (deve-
nită şi populară) de: „mântuire”.

Astfel, privite inclusiv prin prisma 
motivaţiei expuse anterior, dar şi prin 
prisma perspectivei de viitor, cele două 
tipuri de ideologii existenţiale (ezote-
rice, respectiv religioase) se deosebesc 
net, în sensul că există o diferenţă nu 
doar semnificativă, ci şi determinan-

tă, care favorizează net dezvoltarea şi 
extinderea ideologiei existenţiale ezo-
terice, în viitor, după cum dezvoltarea 
şi extinderea ideologiilor existenţiale 
religioase a fost favorizată net în trecut.

Argumentul cel mai important, 
implicat în explicarea şi demonstrarea 
afirmaţiei anterioare, îl constituie ni-

velul de dezvoltare al cercetării ştiin-
ţifice, la care se adaugă şi nivelul de 
acces la informare, care, de fapt, au 
condiţionat, până la determinare, locul 
şi rolul predominant al ideologiilor 
religioase, în trecut, respectiv cel al 
ideologiei ezoterice, în viitor, cu pre-
cizarea că există şi anumite ideologii, 
considerate ezoterice, care se funda-
mentează tot pe ideologiile religioase, 
aparţinând, ca specificitate, unor CV 
oligarhice – agresionale civilizaţional 
(CVOAC) care ne-au agresat Planeta, 
sau au agresat doar LPF, în care existăm 
(exemplu: ideologia ezoteristă de tip: 
yoga, specifică, în general, CV-Repti-
liene-Şerpiliene-indigo), precum şi alte 
ideologii asemănătoare şi identificabile 
prin aceea că pun accentul nu pe o tră-
ire existenţială plenară şi performantă, 

în cadrul societal, ci, dimpotrivă, pe o 
trăire restrânsă la nivel individual, care 
reprezintă de fapt o izolare societală, cu 
consecinţe dezastruoase nu doar în ceea 
ce priveşte deformarea personalităţii ce-
lor care o practică, ci şi în diminuarea, 
până la anulare, a şansei lor de „mân-
tuire”, în cadrul CV băştinaşă planetar, 
a căror reprezentanţi abilitaţi apreciea-
ză performanţa existenţială fiinţială în 
conformitate cu prevederile ideologiei 
ezoterice specifice CV în cauză, precum 
şi în conformitate cu prevederile ideolo-
giilor altor CV, a căror practicanţi sunt: 
mutanţi civilizaţionali, lăsaţi „moşte-
nire” CV băştinaşă planetar, de către 
CVOAC care ne-au agresat, de-a lungul 
timpului, LPF, ca nişte „reziduuri” fiin-
ţiale toxice, ce vor trebui corespunzător 
neutralizate, deoarece, prin prezenţa şi 

specificul lor existenţial, afectează ne-
benefic existenţa fiinţială optimă a fiin-
ţelor (individuale, respectiv colective) 
aparţinând CV băştinaşă.

Tot în contextul celor menţionate 
anterior, trebuie remarcat şi precizat 
faptul că gradul de dezvoltare a ştiinţe-
lor şi tehnologiilor, în trecutul recent, în 
special a ştiinţelor şi tehnologiilor spe-
cifice prelucrării şi difuzării informaţii-
lor, a deplasat şi va continua să deplase-
ze centrul de „greutate” (fundamentare) 
a ideologiilor existenţiale spre realiză-
rile extraordinare, ca performanţă ale 
ştiinţelor şi tehnologiilor  informatice, 
cu accent determinant pe tehnicile de 
creaţie specifice domeniului creaţionist 
informaţional, denumit generic, în con-
temporaneitatea noastră: realitate virtu-
ală. (va urma)

Iniţiere în ezoterism

Consiliul de Administraţie al S.C. ALCOM S.A. cu sediul social în Timişoara, Str. Proclamaţia de la Timişoara nr.7, înregistrată la Registrul 
Comerţului Timiş sub nr. J35/56/1991, având cod unic de înregistrare RO 1801848, capital social subscris şi vărsat 310.340 lei, cont RO86 
BRDE 360S V005 5092 3600 deschis la BRD AG.CONTINENTAL Timişoara

Convocator
Ca urmare a solicitării privind completarea ordinii de zi a acţionarului 

SC Fondul Proprietatea SA prin administrator unic Franklin Templeton In-
vestment Management Limited Kingdom Sucursala Bucureşti care deţine 
un număr de 89.249 acţiuni, reprezentând 71,89% din capitalul social al 
societăţii, înregistrată cu nr.1122/ 15.12.2010, Consiliul de Administra-
ţie al S.C. ALCOM S.A. cu sediul social în Timişoara, Str. Proclamaţia 
de la Timişoara nr.7, înregistrată la Registrul Comerţului Timiş sub nr. 
J35/56/1991, având cod unic de înregistrare RO 1801848, capital social 
subscris şi vărsat 310.340 lei, cont RO86 BRDE 360S V005 5092 3600 
deschis la BRD AG.CONTINENTAL Timişoara, în baza art.117 ind.1 din 
Legea nr.31/1990 modificată şi republicată 

hotărăşte completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare 
a Acţionarilor din data de 20/21.01.2011 ora 1000 , a cărei convocare a 
fost publicată în Monitorul Oficial al României– partea a IV-a din data de 
14.12.2010 şi în ziarul “Opinia Timişoarei” din data de 16.12.2010.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. ALCOM S.A. va 
avea urmatoarea ordine de zi:

1. Modificarea actului constitutiv al societăţii pentru reducerea număru-
lui de membri ai Consiliului de Administraţie de la 5 la 3. Astfel, paragra-
ful 1 al art.19 va avea urmatorul conţinut:

“Societatea este organizată pe baza sistemului unitar, fiind administrată 
de către un Consiliu de Administraţie format din 3 membri.”

2. Modificarea actului constitutiv al societăţii prin adăugarea literei i) 
la art.20 referitor la atribuţiile Consiliului de administraţie cu următorul 
conţinut:

“Aprobarea tuturor contractelor de închiriere, a actelor adiţionale la con-
tractele de închiriere,  precum şi aprobarea organizării unor licitaţii pentru 
execuţia de lucrări şi a contractelor finale pentru execuţia de lucrări.”

3. Modificarea actului constitutiv al societăţii prin introducerea para-
grafului 5 dupa paragraful 4 la art.19 referitor la numirea şi organizarea 
Consiliului de administraţie, paragraf ce va avea următorul conţinut:

“Şedinţele Consiliului de administraţie pot avea loc prin telefon sau prin 
video-conferinţă, iar participarea la o astfel de şedinţă se consideră par-
ticipare în persoană în scopul îndeplinirii cerinţelor cu privire la cvorum 
si condiţii de vot. În cazul ţinerii şedinţelor prin corespondenta, pentru 
exprimarea votului asupra punctelor de pe ordinea de zi, membrii Consi-
liului de administraţie vor primi formulare de vot pe care le vor transmite, 
completate şi semnate, cu cel puţin 3 zile înaintea datei adunării la locul 
indicat în convocare.” 

4. Aprobarea actului constitutiv în forma actualizată
5. Aprobarea datei de 10.02.2011 ca data de înregistrare în conformitate 

cu prevederile art. 238 alin. I din Legea 297/2004.
6. Împuternicirea D–nului Director General Preunca Daniel Gheorghe 

pentru efectuarea formalităţilor de înregistrare la Oficiul Registrului Co-
merţului a prezentei hotărâri

Toate celelalte prevederi din Convocator rămân valabile.

Preşedinte Consiliu de Administraţie
Preunca Daniel Gheorghe

Lorin ioan Fortuna

În zonele rezidenţiale, curentul se ia când ţi-e lumea mai dragă

Arhitecţii timişoreni nu agreează 
proiectul de refacere a cazarmei „U”
alina Sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Centrul futurist de afaceri 
pe care vrea să îl construiască 
societatea din Timişoara care 
a cumpărat, în urmă cu peste 
un an, cazarma „U” din Piaţa 
Mărăşti nu este pe placul ar-
hitecţilor din Timişoara. La 
o dezbatere de prezentare a 
proiectului, care a avut loc la 
Primărie, arhitecţii au spus 
că noua clădire de sticlă care 
se doreşte a fi ridicată peste 
corpul vechi al clădirii ar fi 
prea mare şi strică imaginea 
Pieţei Unirii. SC „Cerealcom” 
SA doreşte să facă nu doar un 
centru de afaceri, ci şi un ho-
tel de 5 stele, parcări, piscine 
şi un centru spa. Proiectul a 

fost realizat de biroul de ar-
hitectură al lui Dorin Ştefan, 
din Bucureşti. Arhitectul a 
câştigat, recent, un proiect 
futurist în Taiwan.

„Cred într-o ţesere dintre 
nou şi vechi. Avem nevoie de 
un element nou pentru extin-
dere, cu parcajele aferente. La 
etajele 1 şi 2 ar fi spaţii de bi-
rouri, la parter – spaţii comer-
ciale, iar în interfaţa de sticlă 
proiectată ar fi un hotel de 
cinci stele”, a spus arhitectul 
Dorin Ştefan. Din prezenta-
rea sa a mai reieşit că ar fi cre-
ate şi 300 de locuri de parcare 
subterane, în două parcaje 
care ar urma să fie sub Pia-
ţa Mărăşti. Hotelul gândit ar 
urma să aibă minimum 100 
de camere. În ceea ce priveşte 

înălţimea, s-au gândit minim 
8 etaje, dar există variante şi 
pentru 10 sau 14 nivele.

Arhitectul Timişoarei, 
Ciprian Cădariu, a cerut, în 

nume personal, ca noua clă-
dire să fie mai mică, pentru a 
nu se vedea din Piaţa Unirii. 
„Aş vrea să fie o construcţie 
mascată, mai mică”, a spus 

Cădariu. Opinia lui Cădariu 
a fost primită cu vehemenţă 
de Mioara Simcelescu, pro-
prietara clădirii. „Vreţi un 
hotel Hilton de 5 stele în Ti-
mişoara sau nu? Va fi o clădi-
re discretă. Avem nevoie de 
minim 100 de camere, aşa e 
franciza cu Hilton, minim 8 
etaje, altfel renunţăm la ho-
tel şi la tot. Nu am depăşit 
proiectul blocului din stân-
ga”, a spus Simcelescu. Arhi-
tectul Ioan Andreescu a fost, 
la rândul său, foarte dur cu 
privire la mărimea clădirii. 
„Dodoaşca aia e prea mare 
pentru gaura unde trebuie 
băgată. Propunerea mea este 
să se dărâme tot şi să să facă 
altă clădire”, a spus Andrees-
cu. Remarca a lansat alte ata-

curi din partea proprietarei, 
care i-a acuzat pe arhitecţii 
timişoreni că au o problemă 
cu faptul că s-a ales o firmă 
din Bucureşti pentru pro-
iectare. „Am înţeles părerea 
specialiştilor şi le înţeleg şi 
frustrarea”, a replicat Simce-
lescu. Proiectul nu a fost nici 
pe placul arhitectului Mihai 
Donici, care crede că studen-
ţii de la Arhitectură ar fi pu-
tut gândi un hotel de 5 sau 6 
stele mai adaptat zonei. 

Din punct de vedere fi-
nanciar, reabilitarea cazar-
mei „U” ar costa 15 milioane 
de euro, după proiectul pre-
zentat, sumă despre care Si-
mcelescu a spus că o are, al-
tfel nu s-ar fi apucat de acest 
proiect.

Proiectul prezentat de arhitectul bucureştean  
prevede o clădire din sticlă care să îmbrace cazarma „u“

PUBLICITATE

„S-a mediatizat de-a 
lungul timpului că 
menirea veterinaru-
lui este să asomeze 
animalele. Asta este o 
prostie. Oricine poate 
să-şi cumpere un pis-
tol pentru asomare şi 
să treacă la treabă”

Pompiliu Smultea
directorul DSV Timiş

„Dacă aşa a rămas 
din moşi strămoşi, 
aşa să fie, ca la noi, la 
ţărani. Porcul trebu-
ie înjunghiat, asta 
e şi bucuria copii-
lor care se dau cu 
sângele fierbinte pe 
obrăjori să fie sănă-
toşi tot anul.”

adrian dincă
crescător de porci

Unii cred că 
friptura de pe 
masa de Crăciun 
este mult mai 
gustoasă, dacă 
porcul a fost sac-
rificat aşa cum 
cere tradiţia.
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Pitica porno
Viorel Screciu

Viaţa aşa cum e ea

Holly Berenson şi Eric 
Messer sunt doi adulţi 
mult prea preocupaţi de 
ascensiunea profesională 
pentru a avea o viaţă pri-
vată normală şi o relaţie de 
cuplu stabilă, motiv pentru 
care prima lor întâlnire 
romantică se transformă 
într-un dezastru, femeia 
jurând să nu îi acorde o 
altă şansa tânărului cu care 
nu pare să aibă nimic în 
comun. Singura persoană 
care îi apropie pe cei doi 
este micuţa Sophie, fiica 
celor mai buni prieteni ai 
lor pe nume Peter şi Alison 
Novack, pe care amândoi o 
iubesc în egală măsură şi pe 
care o răsfaţă ca pe propriul 

copil. Atunci când Peter şi 
Alison decedează într-un 
tragic accident de auto-
mobil, iar bunicul dinspre 
tată al orfanei se dovedeşte 
prea bătrân şi bolnav pen-
tru a o putea îngriji, Holly 
Berenson şi Eric Messer 
sunt numiţi tutorii legali 
ai Sophiei şi trebuie să îşi 
asume responsabilitatile ce 
decurg din această calitate. 
Neexperimentaţi şi îngroziţi 
de faptul că nu se vor ridica 
la înălţimea misiunii încre-
dinţate de către prietenii 
lor decedaţi, Eric şi Holly 
se mută în aceeaşi casă şi 
caută o modalitate de a 
se înţelege pentru binele 
copilului.

spectacoLeFiLme party expo

Mai zilele trecute am citit că 
internaţionalul Gabi Tamaş 
şi-a luat prietena la bătaie. În-
tâmplarea s-a petrecut într-un 
club bucureştean unde cei doi 
petreceau împreună cu alţi 
prieteni. Fătuca a fost acu-
zată de petrecăreţul fotbalist 
că, în lipsa lui din ţară, a cam 
făcut duble şi driblinguri cu 
„mingiuţele” altor purtători 
de ghete, de această dată din 
campionatul intern. În lumea 
fotbaliatorilor autohtoni fata 
cu „jongleriile” mai este cu-
noscută şi sub apelativul de: 
„pitica porno”. Între timp aud 
că cei doi s-au împăcat.
Rămâne însă o întrebare. 
Cum şi de unde îşi aleg fot-
baliştii companioanele? Păi 
cum de unde? Din cluburile în 
care se machesc după meciuri 
şi orele de antrenament. 
În aceste locuri... de mare 
cuprindere intelectuală... dai 
peste absolvente de litere, 
filosofie, drept, medicină şi, 
mă rog, toate alea care se 
termină în „gie”. Că doar nu 
te duci să te pileşti, îmbrăcat 
în costum, în foaierul Operei 
între doamnele alea cu rochii 
lungi şi părul ca sarmalele 
prins pe bigudiuri! 
Trebuie să rămâi la intelectu-
alele rasate din club! Parcă 
le şi văd pe fetele alea cu şor-
ţuleţul prins în brâu curăţind 
cartofi şi ceapă pentru o cină 
romantică sau ţinându-se de 
furtunul... de la aspirator. 
Seara, în faţa şemineului, 
blonda ingenuă îşi aşteaptă 
iubitul, extenuat după o zi de 
antrenament  fizic, cu sonete-
le lui Shakespeare... în poală.
Am scris data trecută că a 
fi fotbalist presupune să ai 
şi nişte materie cenuşie în 
chestia aia care îţi acoperă 
gâtul ca să nu intre ploaia. La 
ce minte au însă unii dintre 
băieţii noştrii nici nu mă mir 
că se asociază cu tot felul 
de fufe de înalt nivel... la 
balcoane. Dar avem şi o veste 
bună din această zonă. Spre 
bucuria marelui intelectual 
de viţă veche, l-am numit 
aici, evident, pe Gigi Becali, 
Dodel-Tănase s-a despărţit de 
„Bomba sexy”!

PUBLICITATE

PUBLICITATE

ioan gogoŞanu
ioan..gogosanu@opinitimisoarei.ro

 
Noului antrenor al “alb-vi-
oleţilor”, Duşan Uhrin Jr.

O baie pe gratis în fân-
tâna arteziană din Piaţa 
Operei, după ultima etapă 
a returului, cu Dinamo.

Portarului lui Poli şi al Naţi-
onalei, Costel Pantelimon

Prelungitoare pentru 
mâini ca să nu mai aibă 
emoţii atunci când iese la 
centrări.

Pletosului Marian Cisovsky
Primele restante că să 

aibă bani să meargă la fri-
zer.

Româno-sârbului Srdjan 
Luchin

Un contract cu Crvena 
Zvezda (Steaua Roşie Bel-
grad), la care visează de la 
10 ani.

Fundaşului Laszlo Sepsi
Un dicţionar român-ma-

ghiar pentru a comunica 
mai bine pe teren cu coe-
chipierii.

Căpitanului Dan Alexa
Un post de asistent la 

Facultatea de Medicină, la 
catedra de Chirurgie.

Golgheterului “alb-vio-
leţilor” în prima parte a 
sezonului, Ianis Zicu

O bănăţeancă foc de fru-
moasă, ca să fie “naturali-
zat” mai uşor şi să rămână 
pe vecie la Timişoara.

Fostului gălăţean, Alexan-
dru Bourceanu

Să înveţe să dribleze că 
până acum doar pe el s-a 
driblat.

Mijlocaşului care ar trebui 
să fie “creierul” echipei, 
Iulian Tameş

Să uite că la FC Argeş era 
lider. La Timişoara căpita-
nul echipei e… Iancu.

Celui care i s-a terminat 
gazul înainte să explode-
ze în fotbalul românesc, 
Alexandru Curtean

Să îşi confirme investi-
ţia, căci din 1,2 milioane a 
jucat de 12 euro.

Fotbalistului cu nume de 

poet, Dorin Goga
Să înţeleagă că fotbalul 

nu-i poezie.

Urmaşului lui Gigel Bucur, 
Mircea Axente

O gheată stângă perfec-
ţionată, că doar cu piciorul 
dreptul se descurcă.

Celui mai polivalent 
jucător din lot, Cristian 
Scutaru

Un loc de titular în ata-
cul Politehnicii, unul din-
tre puţinele posturi pe care 
nu a fost utilizat în tricoul 
“alb-violet”.

Eternei rezerve la postul 
de titular, Pedro Taborda

Transferul lui Panteli-
mon la o echipă din străi-
nătate.

Des accidentatului la pi-
cioare, Gueye Mansour

Ligamentele încrucişate 
ale lui Lionel Messi, menis-
cul lui Cristiano Ronaldo şi 
gleznele lui David Villa.

Fundaşului propus de Ian-
cu la Naţională, Ioan Mera

Să schimbe echipa că al-
tfel joacă doar la satelit.

Fostului antrenor-jucător, 
Cosmin Contra

O invitaţie la emisiunea 
“Iartă-mă” din partea lui 
Marian Iancu.

Proaspetei achiziţii din 
Finlanda, Tosaint Ricketts

Etapă de etapă să aibă 
eficienţa de la primul lui 
meci pe stadionul “Dan 
Păltinişanu”.

Antrenorului secund Iosif 
Rotariu

Al nşpelea post de “se-
cund” la Poli, în echipa teh-
nică a lui Duşan Uhrin Jr.

Celuilalt secund, Valentin 
Velcea 

Să facă o dată pasul ca 
principal în Liga întâi că… 
îmbătrâneşte ca secund.

Boss-ului Marian Iancu
Un telefon ultramodern 

care să nu recepţioneze 
apelurile primite din par-
tea televiziunilor bucureş-
tene.

Directorului General, Ghe-
orghe Chivorchian

O invitaţie la emisiunea 
“Din dragoste” din partea 
lui Daniel Stanciu. Relaţii-
le dintre cei doi pare că au 
redevenit cordiale, după 
ce, nu demult, au susţinut 
chiar o repriză de box.

Ofiţerului de presă Leven-
te Balint

Un salariu egal cu cel 
al selecţionerului Angliei, 
Fabio Capello, cel cu care 

este confundat în dese 
rânduri.

Eternului preşedinte al fot-
balului românesc, Mircea 
Sandu

Mult aşteptata decizie de 
ieşire la pensie.

Celui mai dat dracului 
preşedinte de LPF, Mitică 
Dragomir

Să intre unde a mai fost!

Arbitrului Cristian Balaj
Tot binele pe care şi el 

l-a făcut Politehnicii.

Pagină  
oferită  
de dacs

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

Cinema City

Harry Potter şi talismanele morţii: Partea I vineri 11:50, 
14:50, duminică - miercuri: 11:50, 14:50, 18:00
Sorocul: vineri - miercuri: 13:10, 17:20
O familie de coşmar: 12:20, 14:20, duminică - miercuri:  
12:20, 14:20, 16:20, 18:20, 20:20, 22:20 
Călătoriile lui Gulliver: vineri, 12:30, 14:20, 16:10, 16:20, 
13:30, 15:20, 17:10, 19:00, 20:50 
3 zile de coşmar: vineri, 13:10, 15:40, duminică - mier-
curi: 14:00, 16:30, 19:10   
megamind: vineri, 11:10, 13:30, duminică - miercuri: 
11:00, 13:00, 17:40,   
Viaţa aşa cum e ea: vineri 11:00, 13:20, 15:40, duminică - 
miercuri: 12:10, 14:40, 17:00, 19:20, 21:40 
Cronicile din narnia: Călătorie pe mare cu Zori-de-Zi 
vineri 11:00,  15:30, duminică - miercuri: 11:10, 15:10, 
19:40, 22:00
tROn - moştenirea: vineri - 13:20, 15:50, dumică: 12:30, 
17:30

Sâmbătă, 25 decembrie 2010, Cinema City este închis.

VineRi, 24 deCembRie
bunker: Ics-Mas Weekend
Scottish: Christmas Weeken
Porky’s: Sexy Christmas Party
Lemon: Moulin Rouge Party
no name: Mihai Popoviciu
megalos: Gift Party

Sâmbătă, 25 deCembRie
bunker: Ics-Mas Weekend
daos Club: Good Vibrations
Heaven Studio: Flamingo Boys
megalos: Megalos Party  

duminiCă, 26 deCembRie
bunker: Ics-Mas Weekend
Scottish: Christmas Weeken
Van Graph K’fe: Babilonia 
Club d’arc: Hits Party
art Club 700: Ambient Party

Luni, 27 deCembRie
megalos: Live Acoustic Music

Galeria triade: Expoziţie de grafică Iosif Stroia, Cuanta 
Noua. Expoziţia poate fi vizitată până în 10 ianuarie 2011, 
prin programare telefonică la numerele 0256 482056, 
0744 774724.

Libraria Humanitas Joc Secund: Expoziţie de lucrări - Şi 
tu poţi fi înger! poate fi vizitată până în 7 ianuarie.

muzeul de artă timişoara: Salonului anual al artelor 
vizuale, la care participă cu lucrări peste 170 de artişti plas-
tici şi decoratori profesionişti din Timişoara, Reşiţa, Arad, 
Lugoj. Expoziţia poate fi vizitată până în 6 ianuarie

Galeria Calina: Expoziţie Cosmin Moldovan „Urma“. Expo-
ziţia poate fi vizitată zilnic până în 20 Ianuarie 2011.

iulius mall: copiii de la aRtelierul de idei organizează o 
nouă expoziţie de pictură pe sticlă şi arteliere gratuite de 
creativitate şi pictură pentru toţi copiii. Expoziţia poate fi 
vizitată până în 27 Decembrie. 

muzeul de arta timisoara: inaugurează spaţiul colecţii-
lor permanente din aripa Pacha cu o expoziţie-eveniment 
dedicată Margaretei Sterian. Expoziţia e deschisă până în 
28 februarie.

teatrul German de Stat timişoara: miercuri 
29 decembrie, ora 19.00, în sala teatrului 
German, „Comedie pe întuneric”, spectacol în 
regia lui Zeno Stanek. 

Opera naţională Română: vineri 31 decem-
brie ora 18.00 “Liliacul”. Operetă în trei acte. 
Muzica: Johann Strauss. Libretul: Karl Haffner 
şi Richard Genée. 

Filarmonica „banatul”, Sala Capitol: marţi, 
28 decembrie, ora 19, Concert simfonic 
comemorativ Eugen Cuteanu. 110 ani de la 
naşterea compozitorului. Concertul pentru 
violă şi orchestră. Dirijor Radu Popa, solistă : 
Eva Bloch. 

Filarmonica „banatul”, Sala Capitol: vineri, 
31 decembrie, ora 19, Concert de Anul Nou. 
Dirijor Petru Oschanitzky. Balul mascat al 
Filarmonicii, cu posibilitatea de a petrece 
Revelionul în Foaierul Filarmonicii.

horoscop
BerBec taur Gemeni rac Leu Fecioară Balanţă scorpion Săgetător capricorn VărSător Peşti

Nu te înţelegi 
cu partenerul 
iar problemele 
de comunicare 
dintre voi pot 
ajunge la cote 
alarmante, 
încât să vă 
stricaţi unul al-
tuia sărbătorile. 
Îţi faci prob-
leme cu privire 
la viitorul pro-
fesional, pentru 
că ai presimţiri 
sumbre cu 
privire la anul 
viitor. Fii mai 
ferm când îţi 
decizi soarta 
profesională şi 
nu te aventura 
în direcţii cu 
factor mare de 
risc.

Dragostea e 
frumoasă şi ai 
şanse de a face 
noi cuceriri 
de sărbători. 
Pe unde treci, 
laşi o impre-
sie excelentă 
pentru că 
atragi atenţia 
prin aspectul 
fizic îngrijit, 
printr-un 
comportament 
exemplar şi 
printr-o atitudi-
ne deschisă şi 
veselă. Faci tot 
posibilul să-i 
oferi celui drag 
sărbători de 
vis. Veştile de 
la serviciu nu 
sunt pe măsura 
sărbătorilor.

Este final de an 
dar şi final de 
etapă într-o se-
rie de proiecte 
pe care le-ai 
clădit alături 
de persoana 
iubită. Poate fi 
momentul unei 
decizii majore, 
prin care te 
arăţi pregătită 
să porneşti 
spre altceva 
de la anul, dar 
orice moment 
de cumpănă 
te derutează. 
Munceşti 
mult, pentru 
că au rămas 
câteva lucruri 
nerezolvate şi 
nu vrei să le laşi 
în aşteptare. 

Dovezile 
palpabile de 
iubire contează 
acum, nu sim-
plele declaraţii 
de dragoste, 
vrei să vezi la 
partenerul tău 
că e dispus să 
clădiţi ceva 
împreună, că 
îşi ia anga-
jamente se-
rioase pentru 
la anul, încât vei 
da impresia că 
eşti o fire mai 
pragmatică, mai 
materialistă. 
Nervii se 
acumulează 
la serviciu. 
Banii sunt pe un 
teren destul de 
bun.

Te bucuri de re-
spectul persoa-
nei iubite mai 
presus decât 
de afecţiune, 
pentru că vezi 
în ochii lui 
cât de mult te 
preţuieşte prin 
ceea ce eşti. Te 
vede frumos, 
te vede un om 
de valoare, îţi 
laudă calităţile, 
şi cu asemenea 
complimente 
cum să nu 
oferi şi tu cu 
generozitate iu-
bire în schimb? 
Sărbătorile 
pot aduce cel 
mai frumos 
moment de 
intimitate.

Nu apare nimic 
nou în cuplu, 
dar cum eşti 
o fire care 
apreciază mult 
obişnuinţa 
şi liniştea, e 
posibil să fie 
o atmosferă 
pe placul tău. 
Dacă totuşi 
aveai nişte 
aşteptări mai 
speciale de la 
iubire, va trebui 
să mai reduci 
din pretenţii, 
pentru că nici 
Crăciunul şi 
nici Revelionul 
nu aduc nimic 
strălucitor în 
peisaj. Monoto-
nie şi rutină, 
pace şi linişte. 

Petrecerile la 
care participi 
sunt mediul ide-
al pentru a face 
noi cuceriri, 
deci acordă 
mare atenţie 
felului în care te 
prezinţi în soci-
etate. Ba chiar 
ai putea avea 
de unde alege! 
Este un mo-
ment norocos 
şi la serviciu, de 
parcă şansa ar 
aştepta ultimele 
zile ale anului 
pentru a-ţi oferi 
un eveniment 
de zile mari.  
Numai banii par 
să fie princi-
palul motiv de 
iritare.

Nu prea ai ce 
aştepta, în 
ciuda perioa-
dei speciale pe 
care o trăieşti, 
pentru că viaţa 
ta sentimentală 
nu aduce nimic 
nou. E marcată 
de rutină, de 
monotonie, 
dar poate fi 
o atmosferă 
prielnică pentru 
acele cupluri 
care trec prin 
momente 
tensionate. 
Sărbătorile sunt 
prilejul ideal de 
a vă împăca, 
de a depăşi 
furtunile şi a 
readuce liniştea 
în casă! 

Eşti răsfăţat de 
gesturile de 
afecţiune ale 
partenerului şi 
te simţi excelent 
în compa-
nia sa. Dacă 
ieşiţi undeva 
împreună de 
sărbători, faceţi 
furori pe unde 
treceţi, pentru 
că sunteţi un 
cuplu frumos, 
amuzant, de in-
vidiat. Momen-
tele romantice 
ale sărbătorilor 
vă priesc de 
minune şi fac 
ca amorul să 
se aprindă şi 
mai intens. Ai 
planuri mari de 
viitor.

Dragostea e 
punctul sensibil 
al acestui 
final de an. 
Ori afli lucruri 
nedorite despre 
jumătatea ta, 
ori singurătatea 
naşte o 
depresie greu 
de suportat. 
Nu te poţi 
concentra la lu-
cruri serioase la 
serviciu, pentru 
că programul 
de lucru este 
fragmentat de 
alte şi alte eve-
nimente. Spiri-
tul sărbătorilor 
pune stăpânire 
şi pe randa-
mentul tău în 
muncă.

Pui mare accent 
pe cooperare 
în cuplu şi 
dacă cel drag 
se arată dispus 
să te ajute la 
nevoie, aceasta 
este dovada 
cea mai mare 
de afecţiune pe 
care ţi-o poate 
oferi. Spiritul 
sărbătorilor 
creează o 
atmosferă 
relaxantă între 
colegi, încât e 
o bucurie să 
petreceţi cât 
mai mult timp 
împreună. 
Petrecerile între 
colegi vă ap-
ropie mai mult 
unii de alţii.

De energia 
pe care o 
investeşti în 
plan sentimen-
tal depind şi 
moment ele 
frumoase în 
doi. Eşti foarte 
implicat în 
viaţa celui 
drag, vrei să fiţi 
cât mai mult 
timp împreună. 
Eşti ceva mai 
detaşat faţă 
de sarcinile 
de serviciu. 
Cel mai bine 
lucrezi pe cont 
propriu, fără 
să te împingă 
nimeni de la 
spate şi fără 
ajutoare din 
afară. 

San Marzano şi Opinia Timisoarei îţi aduc prânzul la birou

detalii pe www.opiniatimisoarei.ro
Răspunde corect la o întrebare şi două pizza sunt deja în drum spre biroul tău!

Cadouri de la Moş Crăciun

PUBLICITATE
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Marin Popescu, inspectorul şcolar general al 
judeţului Timiş, se pregăteşte să se mute în casă 
nouă. Familie deja şi-a întemeiat de ceva vreme, 
copii deja are, doar o casă i-a mai lipsit. 

Şi nu oriunde îşi construieşte Marin Popescu 
locuinţa, ci în cartierul de vile din Giroc. Şeful 
ISJ va avea şi un vecin poate la fel de celebru. 
Este vorba chiar de Sorin Grindeanu, vicepri-
mar al Timişoarei şi el proaspăt tătic, la fel ca 
Marin Popescu. Nu ne putem gândi decât că 
Rareş a lui Marin Popescu îl va avea partener 
de joacă pe Mihai al viceprimarului Sorin Grin-
deanu!

D’ALE CETăŢii

Când eu eram în clasa întâi el, 
Florin, era în a II-a. Am fost împre-
ună la şcoala generală, apoi liceul 
ne-a despărţit. După generală ne 
vedeam rar, prin staţii de tramvai, 
pe străzile din cartier. 
În dec '89, la liceu fiind, şi eu şi el, 
am fost pe străzile din Timişoara. 
Eu, din pură curiozitate, recunosc. 
Aş putea spune chiar că am văzut 
începuturile iureşului, şi asta pen-
tru că în drumul meu spre casă, 
aşteptam tramvaiul în P-ţa Maria, 
acolo unde Lazlo Tokes vorbea 
celor adunaţi să-l susţină. Eram un 
gură cască. Nimic mai mult… Îmi 
amintesc că lăsam, în mod intenţi-
onat, să treacă vreo 2-3 tramvaie, 
tocmai ca să-mi prelungesc starea 
de gură-cască… să-i privesc pe cei 
care se adunau în faţa casei pasto-
rului şi protestau… 
Pe 17 decembrie, într-o duminică, 
am ieşit cu prietenii din liceu la o 
cofetărie, Flora, aflată la câţiva paşi 
de centrul Timişoarei. Recunosc, 
din nou, când am auzit împuşcături 
şi am văzut elicoptere deasupra 
oraşului, am fugit acasă… 
A doua zi, din nou… A treia zi… A 
patra zi… Eram un gură cască pe 
vremea revoluţiei. Am fost zilnic 
în Piaţă împreună cu prietenii. Dar 
doar la matineu… De fiecare dată, 
când se însera, plecam acasă… De 
fiecare dată când auzeam împuş-
cături, fugeam spre casă. 
Florin a rămas. În prima zi, în 
a doua… În a treia zi… Doar eu 
urcam în tramvaiul 7, din Piaţa 
Maria, cel care mă ducea spre 
casă. El, Florin, rămânea… 
Când treceţi prin Piaţa Operei, 
vedeţi că în centru, acolo, pe 
Operă, e o placă din marmura pe 
care scrie „Vouă, celor care, mulţi 
sau puţini, veţi trece cândva peste 
urmele paşilor noştri, un singur 
gând: România”. Vizavi de Opera e 
Catedrala. La intrarea principală în 
Catedrală veţi găsi o altă placă din 
marmură pe care scrie doar atât: 
erou martir Florin Gârjoaba…
Am scris cuvintele de mai sus şi-n 
cartea mea, l-am pomenit adeseori 
pe Florin oriunde am avut ocazia… 
Îi privesc cu scârbă pe cei care apar 
la televizor spunând că azi e mai 
rău ca atunci… În ’91-’92 n-am lipsit 
de la niciun miting timişorean, am 
fost un “golan timişorean”. Atunci 
am văzut o lozincă mare pe care 
scria: “Ar trebui să vină în fruntea 
ţării cei ce au murit în 45 de ani“. 
Şi azi încă mai cred asta! Şi azi încă 
mai cred în Timişoara de atunci!

Dan Negru

Timişoara!

Duminică
26 decembrie

Cerul va fi parţial 
noros, posibile 
averse de lapoviţă şi 
ninsoare.
Minima:  -2˚
Maxima:  3˚

miercuri
29 decembrie

Cer mai  
mult noros,  
ceaţă pe tot  
parcursul zilei.
Minima: -2˚
Maxima: 4˚

marţi
28 decembrie

Cer mai mult noros, 
burniţă, ceaţă şi 
averse de ploaie si 
posibile ninsori.
Minima:  -1˚
Maxima:  4˚

Luni
27 decembrie

Vreme  
închisă,  
ninsoare  
abundentă.
Minima:  -2˚
Maxima:  4˚

Sâmbătă
25 decembrie

Se anunţă  
averse de  
ploaie în toată  
regiunea de vest. 
Minima:  -1˚
Maxima:  6˚

Vineri
24 decembrie

Cerul va fi  
parţial noros,  
posibile averse  
de ploaie.
Minima:  2˚
Maxima: 12˚

Joi
23 decembrie

Cerul  
va fi  
parţial  
noros.
Minima:  4˚
Maxima: 12˚

meteo

reţeta săptămânii

... zVonuri ... BârFe ... comBinaţii ... zVonuri ... BârFe ... comBinaţii ...

Până în ajun de Crăciun 
v-am purtat într-un scurt 
periplu prin preparatele 
gastronomice de sărbătoa-
re ale lumii. Acum vă vom 
propune o reţetă româ-
nească neaoşă care alături 
de caltaboşii, toba, cârnaţii 
şi şunca tradiţionale repre-
zintă un aperitiv delicious 
pentru masa de Crăciun. 

ingrediente:
- 1 kg de muşchi de porc,

- 250 g de carne tocată
- 1 căpăţână de usturoi,
- 1 ou
- 1 ardei gras roşu,
- 1 pahar de vin alb
- cimbru, oregano, sare şi 
piper după gust

mod de preparare:
Carnea tocată se amestecă 
cu ardeiul tocat cubuleţe, 1 
ou, jumătatea de căpăţână 
de usturoi tocat, cu con-
dimentele şi sarea după 

gust. Bucata de muşchi se 
taie în două şi se desface 
până devine de aproxi-
mativ 1 cm grosime şi 25 
cm lungime. Deasupra se 
pune amestecul de carne 
tocată apoi se rulează. Se 
leagă pe toată lungimea cu 
sfoară se pune într-un vas 
termorezistent alături de 
restul de usturoi şi frunzele 
de dafin. Se mai adaugă 
paharul de vin şi o jumăta-
te de cană de apă. Se pune 

capacul şi se dă la cuptor, 
la foc moderat, pentru o 
oră jumătate, două. Când 
s-a răcit se taie felii şi se 
montează pe un platou 
alături de celelalte aperiti-
ve tradiţionale româneşti 
şi se aduce la masă însoţit 
de hrean cu smântână şi 
muştar sau murături.

Friptură de porc cu smântână

Reţeta săptămânii vă este oferită de

Principesa  
la shopping

Mall-urile sunt peste tot 
în România un loc de pro-
menadă pentru domnişoare 
disponibile şi domni dornici 
de lucruri noi. „Mall-ul este 
catedrala poşetelor”, spu-
nea directorul Muzeului de 
Artă, Marcel Tolcea. Atracţia 
acestui aşezământ comer-
cial nu este mare doar pen-
tru categoriile de populaţie 
menţionate, ci şi pentru Al-
teţele regale. Sâmbăta trecu-
tă, odată cu lansarea „Cărţii 
regale de bucate”, Principe-
sa Margareta, fiica Regelui 
Mihai I, a făcut şi o vizită în 
mall, la cumpărături. Alteţa 
Sa nu a venit însoţită de bo-
dyguard, după cum au spus 
oficialii Iulius Mall Timişoa-
ra, paza sa fiind asigurată 
de către personalul obişnuit 
din mall. Principesa a sem-
nat şi în cartea de onoare.

Roxana Papas           va prezenta  
o emisiune                   despre sex

În casă nouă

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...

Devenit peste noapte o 
ţintă a presei, după ce şi-a scă-
pat Ferrari-ul de sub control şi 
a accidentat mortal o persoa-
nă care se deplasa pe trotuar, 
medicul Adrian Cocoană pare 
să-şi revină încet-încet din şo-
cul arestului preventiv. Nu 
pare deranjat de condamna-

rea la patru ani de închisoare, 
interdicţia de a părăsi ţara 
dictată de judecători, mai cu 
seamă, acum, în prag de săr-
bători, sau de refuzul Poliţiei 
de a-i restitui „arma crimei”, 
respectiv bolidul care a costat 
câteva sute de mii de euro. 
Este preocupat - ca şi înainte 
de a fi transformat de presă 
în „criminalul cu Ferrari” - de 
afacerile imobiliare. Iar aces-

tea pare să-i meargă strună, 
din moment ce, în urmă cu 
câteva zile, a reuşit tranzacţia 
anului. Unul dintre terenuri-
le moştenite de prietena sa 
în Calea Buziaşului, vizavi de 
AEM, a fost vândut cu aproa-
pe cinci milioane de euro 
unui mare lanţ de magazine 
european. Suma record pen-
tru aceste vremuri de criză 
îi pot permite medicului lati-
fundiar să-şi schimbe yahtul 
sau sa-şi achiziţioneze o altă 
maşină de fiţe, dar să şi des-
păgubească familia victimei 
cu aproape un milion de do-
lari, cum a decis justiţia craio-
veană...

„Ucigaşul cu Ferrari”  
a reuşit tranzacţia anului

Roxana Papas este un 
nou nume pe care Timi-
şoara îl propune show 
bizzului românesc. Fo-
coasa blondă, cunoscută 
mai mult pentru picto-
rialele nud din Playboy 
şi din alte reviste pentru 
adulţi va fi de la începu-
tul lui 2011 gazda unei 
emisiuni despre sex. Emi-
siunea “În pat cu Roxana 
Papas” va fi difuzată la 
cel mai nou post TV, Top 
1 Channel, care va emite 
de la sfârşitul acestui an. 
Timişoreanca anunţă că 
noua sa emisiune va fi in-
terzisă... femeilor. Roxa-
na Papas i-a luat locul în 
cadrul televiziunii vede-
tei porno Alina Plugaru.

marin Popescu


