
maxime în weekend - 1 - 3 aprilie

Duminică
21

o
 C

Sâmbătă
20

o
 C

Vineri
18

o
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Viorel  
Screciu

Acum stăm la mâna 
celor de la UEFA  
ca să îi dea afară  

pe bosnieci. 15

dan  
negru

Copilăria şi adoles-
cenţa mi le-am petre-

cut fascinat fiind de 
Jugolsavia. 16

Timp liber - pagina 14 implanT  
penTru refuzConCerT: ada milea

Vineri, 1 aprilie, Daos
Sâmbătă, 2 aprilie
Club Setup

sport
Cinci jucători  
din Timişoara, 
pentru EURO 2011

Cristi Petcu e mândru  
de jucătorii crescuţi  
de el la LPS Banatul.  15

interviu
„Eu aş vorbi mai 
mult despre teatru, 
dar nu mă lasă el“

Claudia şi Ion Ardeal Ieremia 
între Bucureşti şi Timişoara, 
între teatru şi film.  11

exclusiv
Gheorghe 
Ciuhandu, 
primarul „ lecitină”

Primarul a uitat să-i răspundă 
unui reprezentant al  
primăriei din Goteborg.  4

comunitate
Vindecătorii - 
şarlantani sau 
oameni de ştiinţă?
Părerile specialiştilor despre 
cei ce aplică tratamentul cu 
energie sunt împărţite.  12

comunitate
Salvează o viaţă 
care atârnă  
de 6.000 de euro!
Un ghemotoc de băiat de 
numai 4 ani se luptă cu 
leucemia la Timişoara.  13

MiREla VlădUţi
mirela.vladuti@opiniatimisoarei.ro

Nori de praf peste tot. 
Odată cu venirea primăverii, 
poluarea cu praf a devenit 
tot mai periculoasă pentru 
timişoreni. În timp ce pe 
străzile oraşului curăţenia 

se face cu mături din nuie-
le, Comisia Europeană ne 
ameninţă cu sute de mii de 
euro amendă, din cauza ni-
velului depăşit de pulberi în 
suspensie. Asta înseamnă că 
timişorenii înghit mult mai 
mult praf, decât permit nor-
mele stabilite, dovadă că nu-

mai în primele două luni ale 
acestui an, când încă a fost 
destul de frig şi zăpadă, s-au 
înregistrat 65 de depăşiri ale 
indicatorului la trei staţii din 
Timişoara. Cei mai afectaţi 
sunt timişorenii care locu-
iesc în zona Aradului şi zona 
Şagului, iar cele mai puţine 

probleme sunt în centrul 
oraşului, unde calitatea aeru-
lui este foarte bună, conform 
măsurătorilor. 

Factorii de decizie din Pri-
măria Timişoara, instituţie 
responsabilă de întreţinerea 
oraşului, au viziuni diferite 
în ceea ce priveşte sursa pra-

fului şi dau vina pe vecini, fie 
că este vorba de localităţi pe-
riurbane sau de cele de peste 
graniţă. În tot acest timp, tot 
mai mulţi timişoreni suferă 
de boli cauzate de praf, iar 
măsurile luate de autorităţi 
sunt practic inexistente.
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Special Sănătate şi vitalitate pentru corp, 
prin curăţirea organismului

Ai probleme cu greutatea? Natur House are soluţii pentru tine

8-9

10

ANDREEA HNYATEKandreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro
Aveţi o stare generală proastă, o tristeţe permanen-tă sau probleme cu somnul? V-aţi pierdut interesul pentru activităţile care altădată erau o plăcere? Pentru că toate acestea se întâmplă în această perioadă a anului, nu trebuie să vă faceţi griji... Diagnosti-cul este simplu şi trecător: astenie de primăvară. “Nu în-tâmplător, se vorbeşte mereu doar de astenia de primăvară, şi nu auzim în mod frecvent de acest concept relativ la alte anotimpuri. Este perioada din an în care pentru mulţi apare un sentiment de discre-panţă între ceea ce retina se-sizează în exterior, şi ceea ce ochii minţii văd în interiorul corpului”, spune Ioana Şanta, psihoterapeut la Egotonic.Astenia de primăvară este o stare care poate afecta pe oricine. În peste 70% din ca-zuri, victimele sunt femei. Această predispoziţie crescu-tă la doamne se trage de la sensibilitatea ridicată, un sis-tem imunitar mai slăbit, de-

ficienţe alimentare dese, dar şi de la o sarcină sau o apro-piere de menopauză. Persoa-nele active, între 22 şi 55 de ani resimt cel mai frecvent şi adesea acut, aşa numita ”as-tenie”. Adolcescenţii, copii şi bătrânii o depăşesc cu o mai mare uşurinţă, asociind veni-rea primăverii cu plimbările în parc sau alte activităţi în aer liber, care sunt un motiv de bucurie. Astenia se poate dezvolta sub diferite aspecte şi poate afecta sfera fizică, psihică, intelectuală sau se-xuală. ”În mod normal ar trebui să fie vorba de o pro-blemă sezonieră. Aceasta se 

tratează simplu, dupa bunul plac; cu bucuria reîntâlnirii cu mai multă lumină, soare-le ce apune mai târziu, apari-ţia fructelor şi a verdeţurilor, pot fi iniţial mici remedii, după iarnă. Dincolo de aces-tea, tocmai în încercarea de a fi complianţi cu ritmul na-turii, oamenii îşi pot schim-ba preocupările, atunci când situaţia le permite”, agaugă pshioterapeutul.Astenia de primăvară poa-te aduce prejudicii majore asupra proceselor şi fenome-nelor psihice.”Astenia înso-ţeşte întotdeauna anumite stări şi sindroame care sunt încurajată de perioade dificile din viaţă. În formele mai ac-centuate, vine cu instalarea surmenării, a deficitelor am-nezice şi cu imposibilitatea focusării atenţiei pe actele şi activităţile curente. Pe peri-oade variate ca durată, poate atrage după sine o proastă dispoziţie, care afectează nu doar nonimplicare din prici-na oboselii, dar şi refuzul con-ştient faţă de preocupările până atunci fireşti ale vieţii” mai adaugă Ioana Şanta.

Cum scăpăm de astenia de primăvară? Astenia de primăvară este un diagnostic serios, 

care poate aduce modificări la nivel de personalitate

-curăţenie profesională-

curăţenie industrialăla birouri

...şi oriunde ai nevoie...
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Astenia de primăvară este o stare care poate afecta pe oricine, dar în peste 70% din cazuri, victimele sunt femei.
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 Ioana Șantapsihoterapeut Egotonic
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House are soluţii 
pentru tine pag 10

Timişoara, un oraş  
de care s-a ales praful
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Coriolan  
gârboni

Stăteam în mijlocul 
curţii, privind cămaşa 
şi mâinile însângerate 

ale vărului meu. 13
CiTEşTE şTiRilE, dEzbaTE pE fORUM,  

află dETalii din CUliSE, CâşTigă pREMii

ToTul despre 
echipa Ta

Principalul vinovat 
pentru poluarea  

din oraş este praful 
de pe străzi.  

Foto Dariana Dragoş
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Timişoara este înecată în  praf şi mizerie. 
Conducerea primăriei dă  vina pe capra vecinului
În primele două luni ale 
acestui an, s-au constatat 
65 de depăşiri ale 
pulberilor în suspensie.
roxana deaConeSCu
roxana.deacopnescu@opiniatimi-
soarei.ro
MiREla VlădUţi
mirela.vladuti@opiniatimisoarei.ro

Obligaţia de a menţine 
oraşul curat îi revine admi-
nistraţiei locale, care are 
un contract de întreţinere 
cu Retim-ul. “Înarmaţi” cu 
mături din nuiele, angaja-
ţii Retim nu fac decât să 
contribuie la ridicarea pul-
berilor în aer, iar conduce-
rea primăriei consideră că 
şi timişorenii ar trebui să 
iasă cu mopul în stradă şi 
să-şi cureţe trotuarele. 

Mai mult, România a 
primit un avertisment de 
la Comisia Europeană cum 
că încalcă Acordul de Me-
diu şi nivelul de poluare 
cu particule de praf este 
crescut. Dacă nu se iau 
măsuri concrete, în acest 
sens, următorul pas este 
ca oficialii europeni să ne 
aplice amenzi de sute de 
mii de euro. Conform da-
telor furnizate de către Di-
recţia Regională de Mediu, 
în cursul anului trecut s-au 
înregistrat aproape o sută 
de depăşiri ale indicatoru-
lui pulberi în suspensie, 
mult peste norma admisă 
de doar 35 de depăşiri per-
mise pe an. Mai mult, doar 
în primele două luni ale 
acestui an s-au constatat 
65 de depăşiri ale aceluiaşi 
indicator, la cele trei staţii 
de măsurare amplasate în 
Calea Şagului, Carani şi Ca-
lea Aradului. Se pare că în 
centrul oraşului lucrurile 
nu stau la fel de rău, întru-
cât aici nu au fost depăşite 
limitele admise, ci din con-
tră, calitatea aerului este de 
la bună spre foarte bună. 

De la vecini vine praful
Factorii de decizie au pă-

reri diferite în ceea ce pri-
veşte sursa acestei proble-
me. Spre exemplu, primarul 
urbei, Gheorghe Ciuhandu, 
declara într-un interviu te-
levizat că “praful provine de 
la nişte lucrări care se fac la 
Carani”, iar subalternul său, 
Vasile Ciupa, directorul Di-
recţiei de Mediu din cadrul 
Primăriei Timişoara spunea 
că “praful vine din Iugosla-
via”. În schimb, viceprima-
rul Adrian Orza, are o pă-
rere mai realistă: praful se 
formează chiar în oraş, iar 
cauzele sunt multiple. ”Sur-
sele sunt foarte multe, cum 
ar fi, de exemplu, lucrările 
la autostradă, până la cele-
brele zone în care pământul 
depăşeşte bordura. Noi deja 
am început să le colectăm, 
în sensul că ducem pămân-
tul sub nivelul bordurilor, 
pe diverse aliniamente stra-
dale”, a afirmat viceprima-
rul Adrian Orza. 

Planul de atac
Primăria a demarat câte-

va acţiuni pentru a împrăş-
tia praful din oraş. Edilii vor 
să îmbunătăţească spaţiile 
verzi care figurează în plan 
urbanistic ca şi spaţii verzi, 
dar în realitate nu sunt spa-
ţii verzi, spune edilul. Există 
mai multe situaţii în care 
aceste spaţii au fost transfor-
mate în parcări. Şi cei care 
gestionează şantierele au 
primit amenzi de la munici-
palitate. ”Doar prin amenzi 
putem să corectăm lucruri-
le, după normele legale şi 
normale şi de bun simţ, să 
spele, spre exemplu, roţi-
le utilajelor cu care ies din 
zona şantierelor. Continu-
ăm cu măturatul mecanic 

În centrul oraşului, calitatea aerului este, conform măsurătorilor, foarte bună. Foto: Dariana Dragoş

opiniile cetăţenilor

Eugenia grun,  
pensionară 

„Este întradevăr foarte 
mult praf, uitaţi-vă în jur...
Am astm bronşic şi mă 
înnebuneşte praful ăsta.” 

dragoş Stanca, 
funcţionar 

„Sigur că este mult praf, 
putem avea boli de piele 
şi de inimă. Ar trebui 
să se spele mai mult 
străzile” 

florica Tiriteu, 
pensionară 
„Multe ar trebui făcute. 
Eu sunt alergică din 
cauza prafului. Să spele 
primăria străzile aşa 
cum fac ăia din Cluj. Aco-
lo s-a început de mult 
curăţenia” 

danielle  
pfaffenrath,  
învăţătoare 
„Eu nu am avut încă 
probleme dar cunosc 
multe persoane care se 
îmbolnăvesc de la praf. 
Fiul meu are alergii  şi 

este foarte supărător. Este un oraş mare şi aglomerat, 
pe undeva e normal să fie praf. Dacă ar fi mai multe 
spaţii verzi, cu siguranţă lucrurile s-ar îmbunătăţi.” 

Victor Manciu, 
student 
„Nu am avut proble-
me din cauza prafului 
pentru că sunt tânăr. Ar 
trebui să se împrăştie 
cu cisterne cu apă. Dar 
apoi asta ar fi problema. 
Că s-ar consuma prea 
multă apă.”

Pulberile din atmosferă, 
nocive pentru sănătate
alina Sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro 

Rinitele alergice şi rino-
conjunctivitele sunt unele 
dintre cele mai dese afecţi-
uni ce pot fi cauzate de praf. 
Accese de strănuturi, lăcri-
marea intensă, rinoreea (nas 
care curge) chiar accesele de 
tuse uscată pot fi semnele 
unei rinite alergice. Rinocon-
junctivita este o formă com-
plicată care adaugă simpto-
melor de mai sus tulburări 
de vedere, prurit în zona 
ochilor şi dificultatea în a 
deschide ochii dimineaţa din 
cauza acumulării de secreţie 
conjunctivală între pleoape. 
Aceste afecţiuni au cea mai 
mare frecvenţă în lunile 
martie – iunie când polenul 
din aer, adăugat prafului, 
chinuie sistemul imunitar.

Medicul pneumolog Si-
mona Măceşanu spune că 
simptomatologia a apărut 
mult mai devreme în acest 
an, încă de la finele lunii 
februarie, fapt care creşte 
costurile de tratament. A 
crescut de 5-6 ori şi numă-
rul de pneumonii la tinerii 
adulţi, faţă de acum doi ani. 
„La sfârşit de februarie, mul-
ţi au avut infecţii respiratorii 
acute virobacteriene, cu tuse 
restantă de una-două luni, în 
special datorită expunerii la 
praf. S-a încălzit temperatura 
şi provenienţa prafului este 
de la nisipul care s-a aruncat 
pe timpul iernii. Nisipul a ră-
mas pe străzi şi trotuare”, ne 
spune medicul pneumolog.

Pacienţi cu bronşite cro-
nice sau cu bronhopatie-ob-
structivă-cronică, aşa numi-
tul BPOC, au avut numeroase 

acutizări în această perioadă, 
cu tuse care a necesitat me-
dicamente, lucru care duce 
la creşterea costurilor medi-
cale, cât şi sociale. „Cei care 
se ştiau alergici, cu rinite 
alergice sau rino-conjunctivi-
te alergice şi făceau manifes-
tările specifice, de tuse, stră-
nut, obstrucţie nazală, aveau 
manifestări în aprilie, dar 
pentru că s-a încălzit repede 
vremea şi în aerul ambiental 
avem foarte mult praf, ei au 
făcut această simptomalogie 
chiar la finele lui februarie. 
Dacă înainte luau 2-3 luni pe 

an tratament, acum au înce-
put cu 2 luni mai devreme, 
deci costuri medicale mai 
mari”, explică Măceşanu. 

Praful ne costă sănătatea
Pacienţii pot afla dacă 

sunt alergici la praf prin 
teste sanguine alergologice, 
dar costurile nu sunt de ne-
glijat, în condiţiile în care 
fondurile la farmacii şi la-
boratoare se termină în 2-3 
zile. O radiografie costă 35 
de lei, un exudat faringian – 
90 de lei, iar testele alergolo-
gice din sânge sunt cam 200 

de lei.  Doctorul recomandă 
tratamentele naturiste, siro-
purile antispastice, pentru 
calmarea tusei, dar şi evi-
tarea locurilor aglomerate. 
În plus, pe lângă faptul că 
medicii solicită autorităţilor 
să spele străzile de praf cât 
mai urgent, îi mai sfătuiesc 
pe timişoreni să iasă din 
oraş, măcar în weekenduri, 
pentru a merge la munte, la 
iarbă verde, în locuri cu aer 
curat. Efecte bune pentru 
tusea sâcâitoare are şi cura 
la salina artificială. O meto-
dă de creştere a imunităţii 
este şi cura de detoxifiere de 
primăvară, cu consum de vi-
tamine din legume şi fructe. 
Zeama de ridiche neagră, si-
ropul de muguri de pin, cea-
iul de ceapă, ridichea neagră 
cu zahăr lăsată la macerat 
sunt nişte remedii la care 
trebuie apelat suplimentar. 

Bolile de plămâni nu 
sunt singurele urmări ale 
prafului din aer. Derma-
titele alergice sau atopice 
sunt mai puternice imedi-
at ce intrăm în primăvară 
şi praful reapare pe străzi. 
Efectele nocive ale prafului 
din Timişoara se văd mai 
clar la tinerii veniţi din 
oraşe mai mici. „Am paci-
enţi alergici din Moldova 
sau oraşele mici din Tran-
silvania care au venit la Ti-
mişoara cu serviciul, sunt 
adulţi tineri cu simptoma-
tologie uşoară de rinită 
alergică, pe care o resimt 
acum tot anul. Sunt costuri 
pentru ei, nu respiră bine 
pe nas, este afectat somnul 
şi activitatea zilnică”, con-
cluzionează medicul Simo-
na Măceşanu.

Dr. Simona Măceşanu spune că praful este inamicul sănătăţii

La sfârşit de 
februarie, mulţi 
au avut infecţii 
respiratorii acute 
virobacteriene, în 
special datorită 
expunerii la praf.

Dacă înainte 
pacienţii luau 2-3 
luni pe an trata-
ment, acum au 
început cu 2 luni 
mai devreme, deci 
costuri mai mari.

şi cu spălatul mecanic”, ne-a 
mai declarat Orza.

În acest sens, se doreşte 
extinderea zonelor de străzi 
spălate de cei de la RETIM. 
Reprezentanţii primăriei 
spun că există străzi care 
au programate câte cinci 
măturări săptămânale, iar 
altele au programate şapte. 
”În general, în centru sunt 
măturări, dar aici o să le 
spălăm zilnic. În unele zone 
vom veghea ca cele cinci să 

se facă real, corect şi serios 
şi să rămânem doar cu trei, 
altele două să le ducem pe 
străzi care până acum nu au 
intrat în programul de mă-
turare, ca să extindem zo-
nele respective”, mai spune 
Adrian Orza.   

timişorenii  
să-şi spele trotuarele

În plus, edilii vor ca ti-
mişorenii să-şi spele sin-
guri trotuarele. Ideea nu i-a 

bucurat însă pe cetăţeni, 
în condiţiile în care plătesc 
în fiecare lună serviciul de 
salubrizare. Oficialii din 
Primăria Timişoara vor ca 
asociaţiile de proprietari şi 
locatari să măture şi să spele 
trotuarele, iar RETIM să spe-
le străzile, pentru ca astfel 
să se acţioneze simultan. În 
plus, dacă angajaţii RETIM 
nu curăţă cum trebuie stră-
zile din oraş, primăria nu le 
plăteşte facturile. 

Cât despre amenzile cu 
care ne tot ameninţă Uniu-
nea Europeană, acestea nu îi 
sperie pe edilii oraşului. ”Lu-
crăm ca să reducem praful, 
nu ca să primim amendă”, a 
conchis Orza. 

Potrivit raportului prima-
rului de anul trecut, societa-
tea de salubritate a prestat 
astfel de servicii de salubri-
zare, achitate din bugetul 
primăriei, în valoare de 7,54 
milioane de lei.

Poluarea umple maşinile de praf Şoferii de camioane vor fi obligaţi să-şi spele roţile
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Lucian Cândea, un timişo-
rean stabilit în urmă cu peste 
20 de ani în Suedia, a vrut să 
dea o mână de ajutor muni-
cipalităţii pentru ca aceasta 
să rezolve, în colaborare cu 
primăria din Goteborg, pro-
blema parcării în capitala 
Banatului. El a fost primit de 
primarul Ciuhandu care i-a 
spus că-i va da un răspuns în 
două zile. De atunci au trecut 
şase ani. 

Cândea spune că deşi a pă-
răsit urbea de pe Bega, pentru 
el, Timişoara rămâne oraşul 
de suflet. Tocmai pentru acest 
lucru el a încercat să creeze 
o punte de colaborare între 
oraşul în care trăieşte acum şi 
cel în care s-a născut. „Eram 
angajat al primăriei din Gote-
borg şi, după o consultare cu 
colegii de la Biroul de Relaţii 
Externe, am decis să vin la Ti-

mişoara cu o propunere pen-
tru îmbunătăţirea sistemului 
de parcare, după modelul 
suedez, mult mai exersat la 
acest capitol. Era vorba de 
modalităţi de amenajare de 
parcări, la sol şi supraetajate 
şi de montarea de aparate de 
taxat. Am fost îndrumat să 
iau legătura cu viceprimarul 
de atunci, Dorel Borza, care 
m-a ascultat, a fost încântat 
de idee şi pentru detaliile eco-
nomice ale propunerii de co-
laborare a trebuit să iau legă-
tura cu directorul economic, 
pe nume Bodo. Ambii oficiali 
ai primăriei au fost de acord 
cu o eventuală colaborare în-
tre cele două primării, dar au 
spus că decidentul final este 
primarul Ciuhandu. Acesta 
m-a primit şi el, m-a ascultat, 
s-a arătat deschis colaborării 
şi mi-a spus că voi primi răs-
punsul său în două zile. Răs-
puns care n-a mai venit. Era 
prin anul 2005”, a declarat 

pentru Opinia Timişoarei, Lu-
cian Cândea. El şi-a dat seama 
mai târziu că la Primăria Ti-
mişoara primează alte intere-
se decât iniţiativele venite de 
la cei care iubesc acest oraş. 

Parcările  
subterane sunt în aer 

Mult trâmbiţatele parcări 
subterane din centrul muni-
cipiului Timişoara au rămas 
şi ele doar la stadiul de vor-

be şi promisiuni din partea 
municipalităţii. Liviu Barbu, 
directorul Administraţiei Do-
meniului Public, a anunţat, 
că pentru licitaţia care urma 
să se desfăşoare pentru con-
struirea a trei parcări subte-
rane în centrul Timişorii, nu 
a primit nici o ofertă, deşi 
se dădea ca sigur numele 
unei firme americane-Wal-
co Monceau Group Inc. „ 
Un grup din SUA a venit cu 

documentaţia pregătită, au 
încercat să mă convingă să 
le propun consilierilor lo-
cali să gestionăm împreună 
sistemul Telpark. Eu înţeleg 
efortul lor, dar asta nu se 
poate”, a declarat directorul 
ADP, Liviu Barbu, ca o nouă 
dovadă că municipalitatea 
ţine cu dinţii de sistemul Tel-
park, atât de hulit de timişo-
reni. Dacă nici o firmă nu-şi 
va depune oferte pentru rea-

lizarea de parcări subterane 
până în data de 18 mai 2011, 
atunci consilierii locali şi re-
prezentanţii ADP vor încerca 
să modifice conţinutul caie-
tului de sarcini al viitoarei 
licitaţii. Până la o nouă de-
cizie în „dosarul parcărilor”, 
ADP continuă să bage mâna 
în buzunarele timişorenilor 
care folosesc parcările cu pla-
tă aflate în administrarea sa. 
Deşi chiar directorul Barbu 
a declarat că va schimba sis-
temul de taxare al perioadei 
de parcare, ADP continuă să 
încaseze contravaloarea unei 
secunde de parcare în echi-
valentul unei ore. Dacă par-
chezi o oră plăteşti 3 lei, iar 
dacă parchezi o oră şi o se-
cundă plăteşti 6 lei. Nici pri-
marul Gheorghe Ciuhandu 
şi nici purtătorul de cuvânt 
al primăriei, Flavius Borcea, 
nu au putut fi contactaţi să-şi 
exprime un punct de vedere 
faţă de cele relatate, în ciuda 
insistenţelor noastre.

Ciuhandu, primarul „ lecitină” Soarta Spitalului de la Jebel, jucată 
la ruleta intereselor politice?n Primarul a uitat, timp de 6 ani, să răspundă unui reprezentant al primăriei 

din Goteborg care vroia să colaboreze cu primăria Timişoara în problema parcărilor

Sistematizarea oraşului Goteborg ar fi putut fi implementată şi la Timişoara

Ciuhandu a promis un răspuns în două zile. Au trecut şase ani

ghEORghE ilaş
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro 

Localitatea Jebel stă ca pe 
un butoi de pulbere, după ce 
ministrul sănătăţii, Cseke Atti-
la, a decis desfiinţarea Spitalul 
de Psihiatrie şi pentru Măsuri 
de Siguranţă şi transformarea 
acestuia într-o secţie exterioară 
a Spitalului de Psihiatrie din 
Gătaia. Hotărârea de Guvern 
prin care s-a stabilit acest lucru 
urmează să intre în vigoare 
peste câteva zile, mai precis 
în data de 7 aprilie, însă până 
atunci autorităţile locale, îm-
preună cu cadrele medicale, 
încearcă să oprească aşa-zisa 
reformă din domeniul sănă-
tăţii la poarta spitalului. “Am 
luat toate acele memorii făcute 
de medici şi le-am dat grupu-
lui nostru PSD pentru a face o 
interpelare în Parlamentul Ro-
mâniei. Considerăm că desfiin-
ţarea spitalului din Jebel şi con-
solidarea celui din Gătaia are 
la bază doar motive de ordin 
politic, în condiţiile în care de-
cizia ministrului nu are nici un 
fundament economic”, protes-
tează primarul din Jebel, Sabin 
Bociu, hotărât să meargă până 
în pânzele albe pentru a păstra 
brandul medical al comunei.

60 de criminali pot  
scăpa de sub control!

În cadrul reformei din do-
meniul sănătăţii, ministrul 
Cseke Attila a elaborat “Hotă-
rârea privind înfiinţarea Spi-
talului de Psihiatrie şi pentru 
Măsuri de Siguranţă Gătaia, 
precum şi pentru desfiinţarea 
unor unităţi sanitare publice 
cu paturi din subordinea Minis-
terului Sănătăţii” care, practic, 
pune punct istoriei de aproape 
50 de ani a spitalului din Jebel. 
“Spitalul de Psihiatrie şi pentru 
Măsuri de Siguranţă Gătaia se 
înfiinţează prin comasarea 
prin fuziunea Spitalului de Psi-
hiatrie şi pentru Măsuri de Si-
guranţă Jebel şi a Spitalului de 
Psihiatrie Gătaia, care se desfi-

inţează”, se precizează în actul 
legislativ, considerat o adevăra-
tă “sentinţa” la moarte a unei 
persoane juridice reprezentati-
ve pentru vestul ţării. În acelaşi 
document se mai precizează că 
spitalul din Gătaia va prelua şi 
patrimoniul unităţii sanitare 
publice care se desfiinţează, 
dar şi o parte din cadrele medi-
cale, conform normativelor de 
personal, celelalte urmând să 
fie redistribuite la alte unităţi. 
“Este o decizie absolut aberan-
tă! Desfiinţezi un spital care 
este pe profit şi menţii pe pia-
ţă o unitate medicală cu pro-
bleme, singurul criteriu fiind, 
probabil, afilierea politică. Se 
cunoaşte faptul că directoarea 
spitalului din Gătaia, Cornelia 
Sargan, este nora primarului 
din localitate, care este mem-
bru PDL, pe când primarul din 
Jebel este de la PSD. Cred că a 
fost singurul criteriu după care 
a operat ministrul Cseke Attila, 
care face parte dintr-un guvern 
PDL”, spune un alt protestatar, 
medicul psihiatru Ali Baeram. 
De fapt, cum motiveză Minis-
terul Sănătăţii această măsură 
organizatorică ce bulversează 
viaţa a 200 de cadre medica-

le şi 415 pacienţi periculoşi? 
„Această măsură se subscrie 
strategiei Ministerului Sănătă-
ţii, atât pe termen scurt, cât şi 
mediu, care vizează identifica-
rea de soluţii pentru reducerea 
cheltuielilor de personal, de 
întreţinere, funcţionare şi efi-
cientizarea utilizării terapiilor 
complementare, realizate în 
structuri speciale, destinate 
pacientului cu afecţiune psi-
hică”. Atât! Fără un studiu de 
fezabilitate, fără un studiu de 
oportunitate, fără calcularea 
impactului social. “S-a stabilit 
ca 200 de paturi de la noi să 
fie transferate la Gătaia! Acolo 
sunt deja 445 de paturi şi, în 
prezent, se fac eforturi pentru 
găsirea unor spaţii în care să fie 
primiţi cei 200 de bolnavi de la 
Jebel! Aceştia sunt nebuni peri-
culoşi, condamnaţi penal pen-
tru infracţiuni cu violenţă, care 
necesită securitate maximă! 
Cum să-i tranferi în alt loc, în 
spaţii amenajate în grabă? Pot 
scăpa oricând de sub control! 
Au aflat deja că urmează să fie 
duşi la Gătaia şi au început să 
se agite”, atrage atenţia Sabina 
Negruţ, directorul medical al 
Spitalului din Jebel. În 2010, 

rata de ocupare a spitalului a 
fost de 98%, iar numărul de 
internări – 1139. Durata medie 
de spitalizare a fost de 93,92 
zile.

Proiectul iniţial  
prevedea desfiinţarea  
spitalului din Gătaia

Reprezentanţii Sindicatu-
lui Sanitas Jebel sunt decişi să 
organizeze acţiuni de protest 
şi chiar să intre în greva foa-
mei dacă spitalul nu va fi scos 

de pe lista unităţilor ce vor fi 
desfiinţate. “Este absurdă des-
finţarea unui Spital de Psihia-
trie şi Pentru Măsuri de Sigu-
ranţă deja existent, aflat la 24 
km de Timişoara, implicit de 
acces la serviciile de investiga-
ţii complementare şi serviciul 
de ambulanţă, iar în schimb 
să se înfiinţeze Spitalul Gă-
taia într-o calitate pe care a 
pierdut-o încă din anul 2003, 
în urma neregulilor constata-
te chiar de Ministerul Sănătă-
ţii”, spune liderul de sindicat 
într-un memoriu adresat mi-
nisterului, în care mai preci-
zează că la Jebel funcţionează 
singura secţie pentru drogo-
dependenţi din vestul ţării, 
care a fost înfiinţată în 2002. 
“Suntem conştienţi că o gre-
vă generală la spitalul nostru, 
chiar şi pentru numai câteva 
ore,  ar putea avea consecinţe 
dintre cele mai grave, având 
în vedere cazuistica ce se tra-
tează aici, respectiv, 240 de 
pacienţi psihici cu încadrare 
în art 114 Cp pentru comite-
rea de fapte penale (din care 
circa 60 au comis crime) şi alţi 
100 de bolnavi cu forme acu-
te de boală psihică”, se preci-

zează şi în memoriul colecti-
vului de medici. Caracterul 
pompieristic al măsurii ce vi-
zează desfiinţarea spitalului a 
fost trădat şi de modul în care 
a acţionat ministrul Cseke 
Attila. “În proiectul iniţial se 
prevedea desfiinţarea spita-
lului de la Gătaia şi preluarea 
unităţii de către Spitalul Ju-
deţean Timiş. Ulterior s-a re-
venit asupra acestei hotărâri, 
din motive necunoscute, şi 
s-a decis peste noapte menţi-
nerea spitalului din Gătaia şi 
desfiinţarea spitalului din Je-
bel. Ministrul a venit în Timiş, 
a intrat prin câteva birouri, şi 
a fost convins să schimbe pri-
orităţile. Este, clar, o măsură 
influenţată politic, pe care o 
vom reclama Parlamentului 
României. Ministrul va fi in-
terpelat pentru a ne explica 
motivele acestei decizii şocan-
te. Practic, Jebelul era cunos-
cut în ţară prin spitalul de ne-
buni. Nu avem mare, peşteri 
sau mai ştiu eu ce obiective 
turistice, dar lumea auzea de 
noi datorită spitalului. Acum 
nici acest lucru nu va mai fi 
posibil”, mai spune primarul 
Sabin Bociu. 

n Medicii de aici au făcut un memoriu adresat ministrului sănătăţii prin care cer 
ca acesta să anuleze comasarea spitalului din Jebel cu cel de la Gătaia

200 de bolnavi de la Jebel trebuie să fie transferaţi la Gătaia

Ciuhandu m-a primit, 
m-a ascultat, s-a ară-
tat deschis colaboră-
rii şi mi-a spus că voi 
primi răspunsul său 
în două zile. Răspuns 
care n-a mai venit. Era 
prin anul 2005.

 lucian Cândea
anagajat primăria Goteborg

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Lucian Cândea, 
un timişorean 
stabilit în urmă 
cu peste 20 de 
ani în Suedia, 
a vrut să dea o 
mână de ajutor 
municipalităţii.

Jebelul era cunoscut în 
ţară prin spitalul de ne-
buni. Nu avem mare, 
peşteri sau mai ştiu eu 
ce obiective turistice. 
Acum nici acest lucru 
nu va mai fi posibil.

 Sabin bociu
primar Jebel

S-a stabilit ca 200 de 
paturi să fie transfe-
rate la Gătaia! Se fac 
eforturi pentru găsirea 
unor spaţii în care să 
fie primiţi cei bolnavi 
de la Jebel! Aceştia 
sunt nebuni periculoşi, 
condamnaţi pentru 
infracţiuni cu violenţă.

 Sabina negruţ
director medical Spitalul Jebel
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Datele Asociaţiei Producă-
torilor şi Importatorilor de 
Automobile arată că Timişul 
este pe locul 3 pe ţară la nu-
mărul de autovehicule livra-
te. Statistica este paradoxală 
şi arată şi starea financiară a 
timişenilor faţă de restul ţă-
rii. Faţă de cei mai buni ani 
pentru achiziţia de maşini, 
2006 sau 2007, vânzările dea-
lerilor locali au scăzut cu pes-
te 70%. Cifrele sunt tot mai 
îngrijorătoare de la an la an.

Criza economică i-a prins 
pe dealerii auto din Timişoa-
ra când tocmai au finalizat 
construcţia unor show-room-
uri impunătoare. Companii-
le s-au bazat pe cifrele bune 
ale vânzărilor din anii prece-
denţi, au pus bani deoparte, 
au mai contractat şi un îm-
prumut de la bancă şi au în-
ceput construcţia. Realitatea 
economică i-a lovit puternic 
apoi, pentru că timişenii au 
ajuns să prefere maşinile 
second-hand în locul celor 
noi. Graficele s-au inversat, 
iar dealerii auto au intrat 
în panică. Creditele pentru 
show-room trebuie plătite, 
dar clienţii nu mai caută ma-
şinile noi.

„Cel mai bun an a fost 
pentru noi 2007, când am 

vândut 4.634 de maşini pe 
an, deci cam 380 de maşini 
pe lună. În 2010, am vândut 
1.498 de autovehicule, deci 
125 pe lună. În ianuarie şi fe-
bruarie anul acesta, am livrat 
câte 70 de maşini lunar”, a 
declarat Florin Dăbuleanu, 
director executiv la Auto Eu-
ropa, concesionar Dacia şi 
Renault. Cifrele sunt bune, 
dacă e să comparăm cu alte 
reprezentanţe. Auto Roma, 
concesionar Fiat, Alfa Ro-
meo, Lancia şi SsangYong în 
Timiş, vindea în cei mai buni 
ani cam 70 de autovehicule 
noi pe lună. Acum au ajuns 
la trei-patru maşini contrac-
tate. „Anul trecut vânzările 
au scăzut cu 30%, iar anul 
precedent cu încă 60 la sută. 
Noi am fost lideri de piaţă la 
autovehicule utilitare, dar 
clienţii au avut de suferit, nu 
au mai produs şi atunci am 
fost afectaţi şi noi”, a preci-
zat Simona Goşa, director 
vânzări la Auto Roma Timi-
şoara. 

clienţi îndatoraţi  
şi stocuri blocate

Motivul general pentru aces-
te diminuări spectaculoase ale 
vânzărilor este, evident, criza 
economică globală. De aici se 
desprind alte motive, pe care 
le-au explicat reprezentanţii 
dealerilor. „Principalul motiv 

pentru această scădere este că 
persoanele fizice nu mai au 
acces la finanţare, sunt îndato-
rate foarte mult la bănci, mulţi 
au intrat în Biroul de Credit ca 
având incidente la plăţi. Cifrele 
mici din ianuarie şi februarie 
2011 sunt pentru că oamenii 
au aşteptat repornirea Remat 
şi atunci au cumpărat şi mai 

puţin. Programul a pornit, dar 
nu au apărut cupoanele în Ti-
miş, agenţii economici nu au 
terminat documentaţia. Noi ne 
gândim că dacă menţinem în 
2011 cifrele din 2010 e maxim 
ce putem spera de la piaţă”, a 
mai spus directorul executiv al 
Auto Europa. 

Altă cauză a scăderilor 
este faptul că nu mai se fac 
investiţii în stocuri noi, afir-
mă Simona Goşa, de la Auto 
Roma. „Nu mai investesc în 
stocuri, e un blocaj econo-
mic, nu e trafic. Ne lovim de 
faptul că oamenii nu mai au 
acces la finanţare şi, în plus, 
avem solicitări pe care nu re-
uşim să le finalizăm, deoare-
ce clienţilor nu li se aprobă 
creditul. S-au închis şi firme-
le, principalii noştri clienţi, 
pentru că nu mai produc. 
Dacă sunt solicitări, din cinci 
clienţi care intră în show-ro-
om, trei întreabă de maşini 
second. Sperăm în ajutorul 
programului Remat. Şi anul 
trecut tot ce s-a vândut, a fost 
prin acest program, dar nu a 
fost o creştere fabuloasă”, a 
menţionat Goşa. 

Statistica arată  
(mai) bine

Mai mult de jumătate 
din vânzările de autoturis-
me din România în 2010 
au fost înregistrate de Bu-

cureşti, Ilfov, Timiş, Braşov 
şi Cluj, unde au fost livrate 
aproape 60.000 de unităţi, 
reiese din datele Asociaţiei 
Producătorilor şi Impor-
tatorilor de Automobile. 
Pe locul trei în clasamen-
tul celor mai mari pieţe 
se clasează judeţul Timiş, 
cu 4.386 unităţi vândute. 
Timişul a urcat o poziţie 
faţă de 2009 şi a eliminat 
din top 5 judeţul Argeş. În 
ceea ce priveşte cele mai 
vândute mărci în 2010, 
Dacia conduce detaşat, cu 
36.730 unităţi, urmată de 
Volkswagen şi Renault, cu 
10.038 de maşini, respectiv 
9.042 unităţi. 

Vânzările de autotu-
risme în România au scă-
zut anul trecut cu 18%, la 
106.328 unităţi. Specialiş-
tii apreciază că anul 2011 
va fi la fel de dificil. Ţinta 
de vânzări a fost pusă la 
115.000 de unităţi, dar de-
alerii ştiu că este greu de 
atins şi asta din cauza re-
ticenţei finanţatorilor de 
a credita achiziţiile de ma-
şini. O altă cauză pentru 
blocaj ar fi menţinerea ne-
deductibilităţii TVA pentru 
încă un an.

economic Special Sănătate şi vitalitate pentru corp,  
prin curăţirea organismului

Ai probleme cu greutatea?  
Natur House are soluţii pentru tine

8-9

10

andreea HnYaTek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

Aveţi o stare generală 
proastă, o tristeţe permanen-
tă sau probleme cu somnul? 
V-aţi pierdut interesul pentru 
activităţile care altădată erau 
o plăcere? Pentru că toate 
acestea se întâmplă în această 
perioadă a anului, nu trebuie 
să vă faceţi griji... Diagnosticul 
este simplu şi trecător: astenie 
de primăvară. “Nu întâmplă-
tor, se vorbeşte mereu doar de 
astenia de primăvară. Nu au-
zim în mod frecvent de acest 
concept în relaţie cu alte ano-
timpuri. Este perioada din an 
în care pentru mulţi apare un 
sentiment de discrepanţă în-
tre ceea ce retina sesizează în 
exterior, şi ceea ce ochii min-
ţii văd în interiorul corpului”, 
spune Ioana Şanta, psihotera-
peut la Egotonic.

Astenia de primăvară este 
o stare care poate afecta pe 
oricine. În peste 70% din ca-
zuri, victimele sunt femei. 
Această predispoziţie crescu-
tă la femei se trage de la sen-
sibilitatea ridicată, un sistem 
imunitar mai slăbit, deficien-

ţe alimentare dese, dar şi de 
la o sarcină sau o apropiere 
de menopauză. Persoanele 
active, între 22 şi 55 de ani 
resimt cel mai frecvent şi 
adesea acut, aşa numita ”as-
tenie”. Adolescenţii, copii şi 
bătrânii o depăşesc cu o mai 
mare uşurinţă, asociind veni-
rea primăverii cu plimbările 
în parc sau alte activităţi în 
aer liber, care sunt un mo-
tiv de bucurie. Astenia se 
poate dezvolta sub diferite 
aspecte şi poate afecta sfera 
fizică, psihică, intelectuală 
sau sexuală. ”În mod normal 
ar trebui să fie vorba de o 
problemă sezonieră. Aceasta 

se tratează simplu. Bucuria 
reîntâlnirii cu mai multă lu-
mină, soarele ce apune mai 
târziu, apariţia fructelor şi 
a verdeţurilor, pot fi iniţial 
mici remedii, după iarnă. 
Dincolo de acestea, tocmai în 
încercarea de a fi complianţi 
cu ritmul naturii, oamenii îşi 
pot schimba preocupările, 
atunci când situaţia le permi-
te”, adaugă psihoterapeutul.

Astenia de primăvară 
poate aduce prejudicii ma-
jore asupra proceselor şi fe-
nomenelor psihice.”Astenia 
însoţeşte întotdeauna anu-
mite stări şi sindroame care 
sunt încurajate de perioade 
dificile din viaţă. În forme-
le mai accentuate, vine cu 
instalarea surmenării, a de-
ficitelor amnezice şi cu im-
posibilitatea focusării aten-
ţiei pe actele şi activităţile 
curente. Pe perioade variate 
ca durată, poate atrage după 
sine o proastă dispoziţie, 
care afectează nu doar no-
nimplicare din pricina obo-
selii, dar şi refuzul conştient 
faţă de preocupările până 
atunci fireşti ale vieţii” mai 
adaugă Ioana Şanta.

Cum scăpăm de  
astenia de primăvară?
n Astenia de primăvară este un diagnostic serios, 
care poate aduce modificări la nivel de personalitate

Vânzările de maşini noi în 
Timiş au scăzut spectaculos
n Faţă de 2007, se vând chiar şi cu 90% mai puţine autovehicule

Criza economică 
i-a prins pe 
dealerii auto 
când tocmai 
au finalizat 
construcţia unor 
show-room-uri 
impunătoare.

Vânzările de 
autoturisme 
în România au 
scăzut anul 
trecut cu 18%. 
Specialiştii 
apreciază că anul 
2011 va fi la fel.

pulS eConomiC

ReSTAnţe lA Gunoi

societatea de salubrizare “re-
tim” are de încasat aproape 
700.000 de euro de la mai 
mulţi agenţi economici şi aso-
ciaţii de locatari din timişoara 
care n-au mai plătit contra-
valoarea serviciilor de care 
au beneficiat în ultimele luni. 
pentru a forţa plata facturilor 
restante, conducerea regiei a 
luat decizia de a nu mai ridica 
gunoiul din faţa firmelor sau 
imobilelor aparţinând rău-
platnicilor. În aceeaşi situaţiei 
au fost, în urmă cu câteva luni, 
şi câteva primării din judeţ, 
printre care cele din moşniţa, 
dumbrăviţa şi ghiroda, însă 
acestea au reuşit să-şi achite, 
eşalonat, datoriile de sute de 
mii de lei.

„RAblA” GSM

operatorii de telefonie 
mobilă au iniţiat un program 
de buy-back pentru telefoane 
mobile, în fapt, un autentic 
program “rabla” pentru înnoi-
rea colecţiei de celulare. dacă 
telefonul este în perfectă sta-
re de funcţionare, acesta este 
evaluat, iar clientul primeşte 
un cupon de reducere care 
poate fi folosi la achiziţiona-
rea unui aparat nou. preţurile 
oferite pe telefoanele vechi 
sunt destul de mici, însă tot 
e mai mult decât nimic. spre 
exemplu, pe un nokia 3110 
se oferă doar 10 euro, pe un 
iphone 3g – doar 40 de euro, 
în timp ce un nokia n97 este 
evaluat la 61 de euro. Cei de 
la orange spun că nu acceptă 
la schimb, de la aceeaşi 
persoană, mai mult de cinci 
telefoane anual.

iT A DePăŞiT CRizA

majoritatea companiilor de it 
din zona de vest a româniei 
au practicat, în 2010, creşteri 
salariale cu cifre cuprinse 
între 3% şi 20%. Conform 
unui studiu aims salary map 
it, care are ca obiectiv stabi-
lirea nivelurilor de salarizare 
practicate pe piaţa de profil 
(cum ar fi software develo-
per, test engineer, hardware 
design engineer, team leader, 
project manager), în vestul 
ţării nivelul mediu al salariului 
brut lunar pentru un software 
developer senior este de 6.711 
de lei, în timp ce un junior 
developer câştigă în medie 
doar 2.994 de lei brut pe lună. 
pentru 2011, companiile parti-
cipante la studiu au declarat 
că vor creşte nivelul salariilor 
cu o medie de 10%.

Autoturismele noi au devenit „piese de muzeu” la show-room-uri

-curăţenie profesională-

curăţenie industrială
la birouri

...şi oriunde ai nevoie...

Tel. 0356.265.091

PUBLICITATE

Astenia de 
primăvară este o 
stare care poate 
afecta pe oricine, 
dar în peste 
70% din cazuri, 
victimele sunt 
femei.

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Vând teren intravi-
lan în Săvârşin, zonă 
de case, utilităţi, în 
vecinatatea palatu-
lui regal, S: 11.000 
m.p., zonă deosebită, 
parţial livadă; se poate 
dezmembra şi vinde 
parţial. tel:0721227457, 
0726312340.

www.renault.ro
0% avans** prin renault

Finance
auto euroPa S.r.l. l Str. Miresei nr. 1, TIMIŞOARA, Tel.: 0356 / 803 411

l Calea Şagului, colţ cu Ovidiu Cotruş, TIMIŞOARA, Tel.: 0356 / 803 463
l Str. Calea Caransebeşului nr 5, LUGOJ, Tel.: 0256 / 328 968

** Avans de leasing valabil cu trei tichete valorice, DAE 11,84%, calcul făcut pe 36 luni, valoare reziduală 25%, cost finanţare 8.363 euro

Nu întâmplător, se 
vorbeşte mereu doar 
de astenia de primă-
vară. Nu auzim des 
de acest concept în 
relaţie cu alte ano-
timpuri. Este peri-
oada din an în care 
pentru mulţi apare 
un sentiment de dis-
crepanţă între ceea 
ce retina sesizează 
în exterior, şi ceea 
ce ochii minţii văd în 
interiorul corpului.

 ioana Șanta
psihoterapeut Egotonic
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Diete adaptate pentru tine

Învaţă să mănânci sănătos

Consultaţii săptămânale gratuite

Suport şi motivaţie  
pentru a ajunge la  
greutatea perfectă

Împreună e mai uşor

toate  

consultaţiile  

sunt gratuite

programează-te acum!
073 777 0 777; info@natur-clinic.ro

iulius mall timişoara, la etajul 1
WWW.natUr-CliniC.ro

alina deGau
alina.degau@opiniatimisoarei.ro

Pentru un stil de viaţă 
sănătos, detoxifierea orga-
nismului reprezintă o nece-
sitate. O cură de detoxifiere 
este recomandat să se facă 
periodic, odată cu schimba-
rea fiecărui sezon. Primăva-
ra este cel mai bun anotimp 
pentru o cură de vitamine şi 
pentru îmbunătăţirea siste-
mului imunitar sau al me-
tabolismului care lucrează 
mai greoi pe perioada iernii. 
Când corpul este „îmbâcsit” 
cu produse alimentare care 
au un conţinut ridicat de 
colesterol, grăsimi, sau za-
haruri, este benefic pentru 
o stare generală de bine, să 
se urmeze un regim de „cu-
răţare” a organismului. Nu 
vom vorbi despre cure de 
slăbire sau despre regimuri 
alimentare stricte care dacă 
nu sunt urmate cum trebuie 
pot face mai mult rău decât 
bine. Specialiştii în nutriţie 
spun că, pentru detoxifiere 
există şi alte soluţii. Tot ce 
trebuie să faceţi e să urmaţi 
câţiva paşi în acest sezon, 
iar corpul şi organismul se 
vor reîmprospăta. 

 Pentru o bună funcţiona-
re a organismului trebuie să 
ţinem cont atât de alimenta-
ţia săntoasă şi regulată cât 
şi de cele câteva minute de 
mişcare obligatorii în fie-
care zi. Nu în ultimul rând 
trebuie să ţineţi cont că şi o 
stare sufletească bună ajută 
în acest proces.  Toate aces-
tea duc către o viaţa mai fru-
moasă şi un corp mai sănă-
tos şi mai suplu. Dacă trăiţi 
într-un mediu poluant, daca 
mâncaţi alimente nocive de 
la care nu vă puteţi abţine 
sau consumaţi o cantitatea 
mică de lichide, puteţi înce-
pe să vă faceţi griji pentru 
buna funcţionare a organis-
mului. În această situaţie nu 
e de mirare ca aveţi o stare 
generală de oboseală, ne-
mulţumire, boli supărătoare 
sau energie doar în prime-
le ore ale dimineţii. Aceste 
simptome trebuie să vă în-
grijoreze. 

odihnă
Pentru a începe o cură de 

detoxifiere specialiştii reco-
mandă câteva zile libere în 
care odihna să îşi facă loc 
în stilul de viaţă. Somnul 
este deosebit de important 
pentru buna funcţionare 
a organismului. Este cu-
noscut faptul că un somn 
scurt sau de proastă calitate 
duce la o zi de proastă cali-
tate. Randamentele de care 
trebuie să dăm dovadă la 
serviciu scad considerabil, 

pofta de mâncare este şi ea 
diminuată, cearcănele sau 
durerile fizice se instalează 
şi iată cum putem afirma că 
„ne merge prost” din multe 
puncte de vedere. După ce 
aţi rezolvat problema odih-
nei astfel în cât somnul de 
bună calitate se va rezuma 
la aproximativ 8 ore, tre-
cem la următorul pas, la fel 
de important. 

lichide
Consumul de 

lichide de care 
tot auzim, 
acei doi litri 
pe zi care 
sunt reco-
m a n d a ţ i 
de orice 
medic, duc 
către un 
corp sănă-
tos. „Trebuie 
să consumăm 
în medie, 2 litri 
de lichide pe zi. Asta nu 
înseamnă că trebuie să bem 
doar apă. Ceaiurile, apa, 
apa plată cu lămâie, cafea-
ua, sucurile din fructe sau 

lactatele intră în această ca-
tegorie de lichide care aju-
tă organismul la buna lui 
funcţionare”, ne-a declarat 
medicul rezident în nutriţie 
şi metabolism dr. Delia Mi-
halache.  Dacă ţinem cont 
şi de efectele benefice ale 
plantelor din care ne facem 
ceai este cu atât mai bine. 
Ceaiul de sunătoare este 
antidepresiv, cel de mentă 
ajută la un tranzit intes-

tinal bun, teiul calmează, 
muşeţelul este cicatrizant, 
etc. Îndulcit cu miere este şi 
mai sănătos, asta dacă aveţi 
un metabolism care nu vă 

permite să consumaţi 
prea mult 

zahar, care 
o r i c u m 

este no-

civ în cantităţi mari. Re-
tenţia de apă din organism 
duce la balonare sau la alte 
stări care nu vă vor face 
bine. Consumând lichide, 
eliminaţi lichide, iar corpul 
este curăţat şi împrospătat 
cu fiecare pahar de lichid 
consumat. 

alimentaţie
O cură de detoxifiere tre-

buie să conţină multe fruc-
te şi legume care în această 
perioadă încep să apară pe 
tarabe, pline de prospeţi-
me şi culoare. Dacă ţinem 
cont şi de perioada pos-
tului de Paşte cu atât mai 

bine. Spanacul şi 
urzicile conţin mult 
fier pe care în mod 
normal îl luăm din 
carne. Acesti înlo-
cuitori sunt benefici 
pentru sănătatea or-

ganismului în această pe-
rioadă. Totuşi, specialiştii 
în nutriţie, sunt de părere 
că fiecare aliment trebuie 
consumat cu moderaţie, iar 
eliminarea unora în totali-
tate reprezintă o greşeală. 
Carnea, ouăle, pâinea sau 
zahărul, trebuie să existe 
în alimentaţia noastră, dar 
cu moderaţie, fie că ţinem 
un regim pentru a slăbi sau 

vrem doar să ne menţinem  
corpul la o greutate cu care 
ne simţim bine. Un alt lucru 
important peste care tot 
mai multă lume trece, este 
prima masă din zi. Micul 
dejun trebuie luat în prima 
oră de la trezire. Energia 
pe parcursul zilei va depin-
de de această primă masă. 
Fructe uscate sau proaspete, 
cereale integrale, legume 

crude, lactate sau ouă sunt 
alimentele care trebuie să 
existe pe masa de la micul 
dejun. După ce vă obişnuiti 
cu acest stil de viaţă nu veţi 
mai putea renunţa la prima 
masă, pentru că energia din 
timpul zilei vă va face să 
vedeţi efectele benefice pe 
care le are micul dejun. 

În acelaşi timp, trebuie 
să mâncaţi regu-
lat, să mestecaţi 
bine, încet şi să 
vă alocaţi timp 

pentru a lua 
masa. Creie-

rul nostru 
recepţio-
nează in-

f o r m a ţ i a 
că mâncăm 

abia dupa 15-
20 de minute 
de la începerea 

mesei. În tot 
acest timp pu-

teţi mânca extrem 
de mult fără să realizaţi 

acest lucru. Nu vă grăbiţi, 
masa luată în grabă duce 
la alte afecţiuni care pot 
apărea în timp.  Alimentele 
care trebuie evitate în cure-
le de detoxifiere sunt mân-
cărurile prăjite, alimentele 
conservate sau afumate, 
dulciurile rafinate, pâinea 
albă, alcoolul sau băuturile 
răcoritoare sintetice. „Cu 

cât metoda de preparare a 
unui aliment este mai labo-
rioasă, cu atât acel aliment 
este mai nociv”,spune nutri-
ţionistul Delia Mihalache. 
Este bine ca hrana să fie cât 
mai brută, cât mai simplă.

Trebuie să consu-
măm în medie, 2 
litri de lichide pe zi. 
Asta nu înseamnă 
că trebuie să bem 
doar apă. Ceaiurile, 
apa plată cu lămâie, 
cafeaua, sucurile din 
fructe sau lactatele 
intră în această cate-
gorie de lichide care 
ajută organismul la 
buna lui funcţionare.

 delia mihalache
medic rezident diabet zaharat, 

nutriţie şi boli metabolice

Caloriile necesare 
unui organism
Cantitatea de calorii 
necesară unui organism 
sănătos diferă de la individ 
la individ, în funcţie de 
greutatea, înălţimea, tipul 
de activitate fizică şi/sau 
intelectuală depusă. De 
exemplul, un adult cu o 
înălţime de 1,70, şi o greu-
tate de  70 de kg care de-
pune un efort fizic mediu 
(munca de birou 8 ore/zi) 
necesarul caloric pentru 
o zi ar fi de aproximativ 
2.000 de calorii. Aceste 
calorii pot fi luate din 
alimente sănătoase. De 
exemplu vă puteţi începe 
ziua cu un mic dejun care 
să conţină iaurt, cereale in-
tegrale şi un fruct. Prânzul 
poate conţine o ciorbă de 
legume cu carne de pui, 
orez cu legume şi peşte la 
grătar. Între mese puteţi 
consuma ori fructe ori un 
iaurt cu cereale, urmând 
ca la cină să mâncaţi car-
tofi copţi în coajă cu unt şi 
o porţie de gris cu lapte.

Detoxifierea de primăvară
n Sănătate şi vitalitate pentru corp prin curăţirea organismului

citricele  
abundă  

în vitamine

legumele proaspete sunt bogate în antioxidanţi

Urmările unui stil de viaţă nesănătos
Afecţiunile cu care vă pu-
teţi confrunta atunci când 
aveţi un stil de viaţă ne-
sănătos pot fi numeroase 
şi grave. “Una din aceste 
afectiuni este obezitatea” 
spune nutriţionistul. Obe-
zitate care la rândul ei este 
un factor de risc pentru un 
diabet zaharat, afecţiuni 
cardiace, accidente vas-
culare cerebrale. Afecţiuni 
ale tubului digestiv: ulcere 
sau cancer de colon. Dacă 
renunţaţi la proastele obi-
ceiuri, la alimentele care 
abundă în E-uri, colesterol, 

şi alte toxine, dacă faceţi 
acele  30 de minute de 
mişcare zilnic şi beţi multe 
lichide, puteţi scăpa de 
acest fenomen al bolilor 
din cauza alimentaţiei 
greşite, care afectează un 
număr tot mai mare de 
oameni.
Alimente cu conţinut 
mare de glucide: zahăr, 
miere, morcovi, cereale 
îndulcite, dulceaţă, pâine, 
caise, stafide, biscuiţi. 
Alimente cu indice glice-
mic scăzut: salata verde, 
ciuperci, ardei gras, broc-

coli, vinete, grepfruit. 
Alimente cu indice glice-
mic crescut: bere, cartofi, 
miere, morcovi, cereale 
îndulcite, dulceaţa, zahăr.
Alimente cu conţinut 
mare de lipide: jumări, car-
ne şi pate de ficat de porc, 
cârnaţi, untură, organele 
de animale.
Proteine de origine anima-
lă: carne, peşte, ouă, lapte 
şi alte lactate. 
Proteine de origine vege-
tala: soia, alge, migdale, 
cereale, fasole, mazăre, 
linte.
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Ciprian Voin
ciprian.voin@opiniatimisoarei.ro

Cum se împacă viaţa de actor 
şi regizor cu cea de familie?

Ion: E la fel ca în orice altă 
familie. Sau aşa ar trebui să fie. 
Eu cred că e mai urât într-o fa-
milie în care soţia e judecător 
şi soţul avocat! Sau el poliţist 
de frontieră şi ea vameş! La noi 
e mult mai simplu... A trebuit, 
la un moment dat să aplicăm 
o corecţie: acasă nu vorbim 
teatru sau, mă rog, vorbim cât 
mai puţin despre teatru.

Claudia: Eu aş vorbi mai 
mult acasă despre teatru, dar 
nu mă lasă el... Mi-o retează 
repede, că nu are chef.

Ion: Tata îmi spunea ca ni-
ciodată să nu îmi iau nevastă 
din aceeaşi meserie cu mine. 
Şi uite că am făcut-o şi nu e 
nimic rău.

Claudia: Acum depinde şi 
de fiecare în parte, ce fel de 
oameni sunt...

S-a întâmplat să vă certaţi 
crunt de la teatru?

Claudia: Ooo, dar ne-am 
certat chiar la teatru! Am făcut 
tămbălău... Dar ce am făcut 
atunci?

Ion: Au fost şi martori... Am 
aruncat cu telefonul după ea... 
Îţi spun eu ce s-a întâmplat! 
Ai făcut ce mă irită pe mine 
cel mai mult! Dacă eu îi spun 
ceva când repetăm,  comen-
tează. Ea e tipul de „actor de 
regizor”, adică merge pe mâna 
regizorilor cu care lucrează şi 
atunci de ce comentează toc-
mai la mine???...(râde) Dar, din 
câte ştiu eu, doar la mine co-
mentează, cu alţi regizori nu 
face aşa...

Claudia: Da aşa e.(râde şi 
ea) Cam comentez. Dar nu e 
bine... cert e că nu ne certăm 
acasă. Nu întindem cearta aca-
să. L-am ameninţat eu odată 
cu nu-i mai dau de mâncare, 
dar până la urmă i-am dat.

Ion: Oricum eu gătesc mai 
bine ca ea. Deci dacă nu mai 
fac eu de mâncare, ea pierde... 
Glumesc. Trebuie să fii conşti-
ent că toate episoadele vieţii în 
doi fac parte din căsătorie nu 
din afara ei... Iubirea vine şi 
pleacă... Intervine uzura, inter-
vine rutina. Dacă eşti înţelept 
şi ştii să accepţi asta, totul e ok. 
Adică, dacă eu mă trezesc într-
o dimineaţă şi nu mai simt ni-
mic faţă de nevastă-mea, nu îi 
dau în cap cu sucitorul. Pot să 
îţi spun din experienţă, după 
două, trei zile îmi revin. Acum 
pentru un bărbat e foarte im-
portant cu ce cap judecă... Că 
dacă judeci cu alt cap decât cel 
de pe umeri, ai plecat repede.

Ce roluri jucaţi acasă? Se spu-
ne că fiecare joacă în viaţa de 
zi cu zi, mai multe roluri...

Claudia: Nu sunt roluri... 
Omul nu e doar într-un fel. Eu, 
de exemplu, sunt o persoană 
foarte schimbătoare. Acum 
vorbesc despre nu ştiu ce, şi 
sunt binedispusă şi imediat 
în 10 minute îmi cade faţa şi 
sunt într-o tristeţe profundă. 
Nu sunt roluri astea...

Ion: Chestia asta provine şi 
din percepţia eronată a omu-

lui din afara teatrului despre 
ce înseamnă teatrul. Teatrul 
este o minciună care se spune 
cu foarte multă sinceritate...

Claudia: Foarte multe per-
soane îmi spun: Ah! Tu ce faci 
acum? Joci un rol? Şi pe mine 
mă enervează la culme aceas-
tă întrebare.

Ion: Esenţa în teatru e sin-
ceritatea. Nu compunerea, nu 
a te compune. Esenţa în teatru 
e să pui sinceritate în ceea ce 
faci. Şi dacă priveşti viaţa civilă 
din acest punct de vedere al …
„rolurilor”, viaţa se destramă, 
se descompune. Trăirile dife-
rite nu sunt ipostaze ale în-
truchipării... Sunt ipostaze ale 
existenţei...

Claudia: Deşteptul lu’ 
mama... (râd amandoi).

Tu Claudia ai fost mult timp 
plecată la Bucureşti când 
ai filmat pentru serialele de 
telviziune în care ai jucat. Nu 
v-a fost greu?

Claudia: Păi nu am scăpat 
prea mult de el nici acolo... 
Am fost singură acolo doar 
câteva luni, dar mi-a fost greu 
la început. Dupa aia a venit şi 
el, a fost totul mult mai bine. 
A fost greu, îţi dai seama. Era 
ceva nou pentru mine şi am 
fost destul de stresată. La înce-
put trebuie să demonstrezi că 
eşti în stare de ceva, că ei nu 
te cunosc. Eu actor de teatru 
fiind, mi-a fost un pic mai greu 
să mă adaptez la serialele de 
televiziune, pentru că e puţin 
altfel. Şi cum am obsesia asta 
a mea de a face totul perfect, 
aveam senzaţia că îmi scapă 
de sub control şi că nu e bine 
ce fac. 

Ion: La început ea a plecat 
singură. Pe mine m-a sunat 
Andrei Boncea din Bucureşti şi 
m-a chemat că e un loc liber de 
regizor la MediaPro. Eu aveam 
un contract ferm aici, la Timi-
şoara, montam ceva şi nu am 
putut să merg. Am mers ulteri-
or, după câteva luni. Ţin minte 
că la un moment dat am avut 
o pauză la repetiţii şi am fugit 
la Bucureşti să o văd. Primul 
lucru pe care i l-am cumpărat 
a fost o curea... Cădeau panta-
lonii de pe ea. Slăbise foarte 
mult de la stres.

Dar te consumă atât de mult 
lucrul la un serial de televizi-
une?

Claudia: Pe mine mă con-
sumă. Eu sunt mai aparte aşa 
şi mă consum şi când nu e 
cazul... dar cu timpul m-am 
obişnuit.

Ion: În proiectele de tele-
viziune, ziua de lucru începe 
şi la ora 5 dimineaţa, când te 
ia maşina de acasă, şi ajungi, 
în cazuri fericite, înapoi acasă 
la 11, 12 noaptea. Nu ai timp 
de nimic. Când ajungeam 
acasă îmi dădeam în cap cu 
un whiskey şi gata. Ai libere 
doar duminicile... Deci e mult 
diferit de munca de la teatru. 
Când am venit de la Bucureşti 
şi am făcut un spectacol la 
teatru, aveam două repetiţii a 
câte 4 ore. Îţi dai seama că ni se 
părea că suntem în concediu.

Dacă ar fi să faceţi doar televi-
ziune sau doar teatru... Ce aţi 
alege?

Claudia: Mie îmi era dor 
de teatru când făceam tele-
viziune. Asta îţi pot spune cu 

certitudine. Nu am fost pusă 
în situaţia de a alege.

Ion: Cum nu? Nu ţi s-a ce-
rut să îţi dai demisia de la tea-
tru la început când te-ai apucat 
de televiziune?

Claudia: Da, mi s-a cerut. 
Dar îmi pare bine că nu am 
făcut-o. Pentru că proiectele 
de televiziune nu vin unul 
după altul şi rişti să rămâi fără 
amândouă. Ştiu că mă bucu-
ram foarte mult când veneam 
la Timişoara să joc în specta-
cole.

Ion: Mie îmi place să fiu 
regizor. Pentru un regizor e 
mai uşor să se structureze pe 
natura proiectului. În televi-
ziune lucrurile sunt mai bine 
unse... cel puţin la Media Pro. 
Acolo depind de tine 150 de 
oameni, dar când spui că a 
doua zi ai nevoie de aia, aia şi 
aia, a doua zi le ai, fără discu-
ţie. Pe mine m-a deşteptat foar-
te mult munca în televiziune. 
M-a scos din viaţa mai boemă 
a teatrului...

Se poate face carieră artistică 
la Timişoara? Sau ora exactă 
se dă la Bucureşti în acest 
domeniu?

Ion: În televiziune ora 
exactă se dă la Bucureşti.

Claudia: În teatru poţi să 
faci carieră şi la Timişoara.

Ion: Acum vreo 6-7 ani, ţin 
minte că au venit la teatru de 
la un post tv local, nu mai ştiu 
care, să ia nişte actori să facă 
nişte scheciuri pentru ei. Şi 
actorii au întrebat, cât ne plă-
tiţi. Răspunsul a fost şocant: 
„păi nu vă facem publicitate?!” 
Nu, e clar, ora exactă e la Bu-
cureşti. 

Ce e mai important pentru 
voi? Un premiu sau recunoaş-
terea publicului?

Claudia: Păi recunoaşterea 
publicului. Că premiul îl iei 
odată sau nu îl iei. 

Ion: Dar e mişto, nu Clau-
dia, să dai autograf femeii de 
serviciu din Cişmigiu?

Claudia: Bun, dar femeia 
de serviciu din Cişmigiu m-a 
recunoscut de la televizor, 
nu de la teatru. Cred că Iureş 
a spus asta, nu am spus-o eu: 
televiziunea îţi oferă o expu-
nere imensă, banii sunt mult 
mai mulţi, dar când vin oa-
menii la casa de bilete de la 
teatru şi întreabă dacă joacă 
actriţa cutare în piesă, şi dacă 
joacă atunci cumpără bilet, e 
ceva zic eu, şi nu prea îţi mai 
trebuie altă răsplată. Pe de 
altă parte, eram o dată într-o 
alimentară, şi o doamnă m-a 
recunoscut şi m-a felicitat că 
făcusem eu o reclamă la o pas-
tă de dinţi. Prima reacţie a fost 
să mă enervez. Mă gândeam, 
uite mă eu fac de 15 ani teatru 
şi femeia asta mă recunoaşte 
dintr-o reclamă la pastă de 
dinţi. Sigur un premiu e o re-
cunoaştere a valorii tale, şi e 
bine când eşti răsplătit şi în 
felul acesta.

Ion: Eu nu sunt omul pre-
miilor. Eu, în afară de premiul 
trei luat în clasa întâia, eu nu 
am luat nici un premiu. Eu 
mă autoevaluez după proprii-
le criterii, dacă pot să spun aşa. 
Dacă eu sunt mulţumit de un 
proiect şi vine şi un premiu, 
e ok, dar nu îl vânez. Eu nu 
sunt antrenat în a-mi scoate 
creaţiile la bursă... Pentru că  e 
o adevărată bursă şi a acestor 

premii. Am şi orgoliu. Mi-am 
dezvoltat un orgoliu de a nu 
mă zaharisi cu criticii. Insti-
tuţia criticii de teatru e la fel 
ca... România de azi. La un 
moment dat, ca să te bage în 
seamă, trebuie să dai din coa-
dă! Eu nu am coadă! Am coada 
tăiată!

Claudia eşti nominalizată la 
premiile UNITER, pentru cea 
mai bună actriţă într-un rol se-
cundar. Te aştepţi să câştigi?

Eu m-am bucurat atunci 
seara când am aflat că sunt no-
minalizată. Dar acum nu mai 
sunt aşa surescitată. Ca să nu 
fiu dezamăgită, eu mi-am spus 
în sinea mea că nu o să iau pre-
miul. Şi aşa sunt pregătită, adi-
că nu o să-mi pice faţa dacă la 
gală o să anunţe pe altcineva.

Nu vă tentează şi lung me-
trajul? 

Claudia: Vreau, evident, 
să fac şi lung metraj. Nu mi 
s-a arătat până acum. Nu ştiu. 
Poate nu sunt eu încă pregăti-
tă pentru asta.

Până la urmă treapta cea mai 
de sus pe care poate urca 
un actor sau un regizor e 
Holywood-ul, nu?

Ion: Nu neaparat. Uite pri-
etenul nostru Vlad Ivanov, a 
luat cu „4 luni 3 săptămâni şi 2 
zile“  Le Palme d’Or la Cannes. 
El, nu filmul, a fost recompe-
sat şi cu premiul Criticilor De 
Film din Los Angeles.

Claudia: E o chestie de no-
roc. Să te vadă cine trebuie... 
nu ştiu.

Ion: Gândeşte-te că Clau-
dia a dat un casting pentru 
Francis Ford Coppola. Am 
fost de trei ori într-o săptă-
mână la Bucureşti pentru că 
a luat primul casting şi a vrut 
sa o mai vadă odată, şi încă o 
dată… E altceva. Omul ăla nu 
mai avea nimic de demostrat. 
A vorbit cu ea despre copilul 
nostru... E foarte relaxat, îţi 
dă încredere în tine... Spre de-
osebire de Mungiu, unde Cla-
udia a dat o audiţie şi l-a găsit 
tolănit pe canapea, şi i-a spus, 
„tu nu o să faci film că ai fă-
cut prea multe reclame”... 
Deci Coppola a fost pâinea lui 
Dumnezeu... Te aşteptai să fie 
tocmai invers. Bine, Mungiu 
are har, că făcut un film ex-
celent... Eu ziceam doar că nu 
e bine că a aruncat verdicte, 
spre deosebire de Coppola 
care a avut răbdarea să o vadă 
de trei ori, iar când nu a luat 
audiţia, nu i-a spus te contac-
tăm noi, ci i-a luat mâna şi i-a 
spus: eşti foarte bună, dar o 
sa iau pe altcineva...

Ce vă place şi ce nu vă place la 
Timişoara?

Ion: Îmi place Timişoara că 
are multe ştranduri şi nu îmi 
place că e oraşul cu cele mai 
proaste drumuri.

Claudia: Îmi place că are 
multă verdeaţă, nu îmi place 
că am senzaţia că oamenii nu 
ştiu să meargă pe stradă!

„Eu aş vorbi mai mult acasă  
de teatru, dar nu mă lasă el“

Ea actriţă, el regizor. Sunt căsătoriţi de 15 ani şi au un copil, Inocenţiu de 14 ani. După ce ani la rând 
au cochetat doar cu teatrul, au pătruns şi în lumea serialelor de televiziune. Îşi împart viaţa între Ti-
mişoara unde joacă, respectiv regizează spectacole de teatru pe scena naţionalului şi Bucureşti, unde 
Claudia joacă în mai multe seriale produse de MediaPro Pictures şi în diferite reclame.

ClaUdia şi iOn  
ardeal ieremia

PUBLICITATE

Citeşte un interviu 
mai amplu pe 
opiniatimisoarei.ro

Aveţi probleme cu greutatea? „Natur House” 
are soluţii, oferind zilnic consultaţii gratuite

andreea HnYaTek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

Programe dietetice perso-
nalizate în funcţie de proble-
mele specifice fiecăruia. Cu 
asta se ocupă reprezentanţii 
Natur House, care pot fi găsiţi 
în Timişoara în incinta Iulius 
Mall.

Fie că aveţi probleme cu 
greutatea, fie pur şi simplu 
doriţi un stil de viaţă sănătos, 
nu vă costă nimc să faceţi o 
consultaţie. Această consul-
taţie constă în măsurarea gră-
simii, a masei musculare şi a 
retenţiei de lichide din orga-
nism cu un aparat de bioim-
pedanţă. Vi se va face o fişă cu 
toate afecţiunile de care sufe-
riţi şi o dietă personalizată, în 
funcţie şi de alţi factori, cum 
ar fi stilul de viaţă, programul 
şi tipul de organism. Fiecare 
dietă va conţine trei mese 
principale şi două secunda-
re. Pe lângă alimentele de 
bază, nutriţioniştii vă mai pot 
adăuga şi câteva suplimente 
alimentare, care pot fi sub 
formă de ceaiuri, capsule sau 

fiole. Acestea sunt din extrac-
te de plante, ceai verde, aloe 
vera şi fructe. Prima consulta-
ţie durează jumătate de oră şi 
nu vă costă nimic. De aceste 
servicii poate beneficia orici-
ne, mai puţin persoanele care 
suferă de diabet, copii sub 9 
ani şi femeile gravide, iar la 
aparat se pot prezenta toţi cei 
interesaţi, mai puţin cei care 
au tije metalice sau stimuli 
cardiaci. Până în momentul 
de faţă peste trei milioane de 

persoane, din 24 de ţări şi-au 
atins greutatea sănătoasă cu 
produsele Natur House. ”Noi 
învăţăm clienţii să aprecieze 
avantajele unei diete sănă-
toase şi echilibrate, precum 
şi a unei bune combinaţii de 
alimente. Facem o reeducare 

alimentară, îi motivăm să se 
alimenteze corect ca să ajun-
gă la o greutate normală”, 
spune Daniela Martinescu, 
nutriţionist la Natur House. 

Există 1700 de centre de re-
educare alimentară în lume, 
dintre care 17 sunt în Româ-

nia. Natur House este o marcă 
spaniolă, lider în dietetică şi 
nutriţie la nivel mondial, care 
pune la dispoziţia clienţilor  
produse de cea mai înaltă ca-
litate. Principiul pe care se ba-
zează Natur House constă în a 
alege şi a combina alimentele 

într-un mod adecvat, precum 
şi în a evalua starea nutritivă 
a clientului, pentru ca necesi-
tăţile sale să fie acoperite de 
produsele propuse în dietă.

SPecial

natur house vă așteaptă cu programe dietetice personalizate în funcţie de problemele fiecăruia

Noi învăţăm clientii 
să aprecieze avanta-
jele unei diete sănă-
toase și echilibrate, 
precum și a unei 
bune combinaţii de 
alimente.

 daniela Martinescu
nutriţionist la Natur house

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Consultaţia  
cu aparatul  
de bioimpedanţă
De consultaţia cu aparatul 
de bioimpedanţă poate 
beneficia oricine, mai pu-
ţin persoanele care suferă 
de diabet, copii sub 9 ani 
și femeile gravide, iar la 
aparat se pot prezenta toţi 
cei interesaţi, mai puţin cei 
care au tije metalice sau 
stimuli cardiaci.

n Peste trei milioane de persoane în întreaga lume au beneficiat deja de serviciile Natur house
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andreea HnYaTek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

Doi ochi frumoşi şi iscodi-
tori şi un năsuc obraznic. Un 
pui de om jucăuş, îndrăgostit 
de maşini, ce n-ar sta o clipă 
locului. Vorbim de un copil 
de numai 4 ani, pentru care 
destinul a pregătit deja cea 
mai crâncenă încercare. 

De mai bine de o lună, 
pentru acest băieţel tot uni-
versul este o cameră albă din 
Spitalul de Copii ”Louis Ţur-
canu” din Timişoara, unde 
îndură tratamente dureroase 
cu citostatice, multe injecţii şi 
perfuzii, fără de care, pentru 
el, ”mâine” nu există. 

Diagnosticul medicilor a 
căzut ca un trăsnet asupra pă-
rinţilor – leucemie într-o for-
mă foarte gravă – leucemie 
limfoblastică cu precursori B. 

”Totul s-a întâmplat brusc. 
Eram în concediu la munte 
cu familia şi încercam să-l 
învăţăm pe Andreas să schie-
ze. Din clipa aia s-a tot plâns 
că-l doare piciorul drept. Ne-
am întors acasă şi am mers 
la doctor. În acest timp, mi-a 
spus şi educatoare de la gră-
diniţă că fiul meu nu mai are 
energie, că preferă să stea jos 
şi să deseneze. Îl vedeam că 
e din ce în ce mai palid, avea 
buzele tot mai albicioase, îmi 
spunea că vrea să mănânce şi 
în clipa următoare că nu mai 
poate, ceva nu era normal. 
I-au recoltat sânge pentru 
analize şi până aveau să ajun-
gă la Timişoara i se coagula 
în eprubetă. În 21 februarie 
am venit aici la spital, iar în 
22 i s-a dat diagnosticul de 
leucemie. De atunci suntem 
tot aici...”, povesteşte mama 
băieţelului.

Doctorii din Timişoara 
au pornit imediat lupta cu 
boala. De Andreas se ocupă 
îndeaproape Carmen Petres-
cu, medic primar pediatru 
în cadrul Spitalului Clinic de 
Urgenţă pentru Copii ”Louis 
Ţurcanu”. 

 ”Copilul a ajuns la noi în 
luna februarie. L-am diagnos-
ticat cu leucemie limfoblasti-
că cu precursori B, dar între 
timp a făcut alergie la unul 
dintre medicamentele din 
tratament. O problemă care 
se întâmplă destul de des. În 
ultimul timp, cam la 20% din 
pacienţi li se întâmplă aşa 
ceva. Din păcate, alternativa 
medicamentului de care are 
nevoie nu se găseşte în Româ-
nia şi atunci pacienţii trebuie 
să-şi facă rost singuri de el. 
Este vital acest medicament. 
Să ne oprim în momentul 
de faţă ar fi o inconştienţă”, 
spune Carmen Petrescu, me-
dicul lui Andreas. Micuţul nu 

suportă medicamentul Aspa-
raginaza şi are nevoie de Er-
winase, care nu se găseşte în 
România. 

Aşadar, marea problemă 
a lui Andreas o reprezintă 
bănuţii care i-ar asigura con-
tinuarea tratamentului. Pă-
rinţii, din păcate, nu-i au. An-
dreas are nevoie de două cutii 
a câte cinci fiole, care se pot 
procura, spun medicii, numai 
din străinătate, şi care costă 
6.000 de euro. În vârstă de 33 
şi 34 de ani, părinţii micuţu-
lui sunt de meserie contabili, 
însă de când s-a descoperit 
boala lui Andreas, mama lui 
a intrat în şomaj ca să poată 
sta alături de el în spital la Ti-
mişoara. 

”Am cumpărat zece fiole 
pentru prima parte din trata-
ment, însă mai avem nevoie 
de zece, adică de încă 6.000 
de euro. De prima parte de 
bani am făcut rost de la pri-
eteni. Unii ne-au ajutat cu 
cât au putut, de la alţii am 
luat împrumut, fiecare cum 
a putut”, spune cu lacrimi în 
ochi mama lui Andreas, Alina 
Cristea. 

”Am făcut anunţuri la bi-
serici, am trimis scrisori me-
dicale la fundaţii, am strâns 
bani de la cunostinţe, facem 
tot ce ne stă în puteri să-l sal-
văm”, a adăugat mama frân-
gându-şi mâinile de durere. 

Andreas îşi petrece zile-
le în cei câţiva metri pătraţi 
de salon şi se uită îndelung 
pe fereastră la maşinile care 
trec prin faţa spitalului. Este 
îndrăgostit de maşini şi la nu-
mai 4 ani şi 10 luni recunoaş-
te toate mărcile. Dintr-o sin-
gură privire. Şi-ar dori când 
va creşte mare să aibă... un 
tir. Mama adaugă că puştiul 
desenează într-una maşini, în 
special tiruri, pentru care a fă-
cut o adevărată pasiune. 

Alina Cristea, mama lui 
Andreas stă la căpătâiul bă-
iatului şi se roagă într-una ca 
tratamentul să dea roade, iar 
copilul ei să se însănătoşeas-
că. Noaptea, printre lacrimi, 

îi spune poveşti, iar ziua gân-
durile îi zboară la cei aflaţi 
dincolo de zidurile spitalu-
lui care i-ar putea întinde o 
mână de ajutor. 

La BCR, sucursala Haţeg, 
a fost deschis un cont pe 
numele tatălui său, Mihăiţă 
Laudel Cristea – RO81RNCB 
0318009346000001. Orice 
sumă, cât de mică, ar putea 
contribui la strângerea celor 

6.000 de euro care i-ar putea 
salva viaţa lui Andreas. Pen-
tru a lua legătura cu părinţii 
micuţului sau pentru infor-
maţii suplimentare puteţi 
scrie la adresa de e-mail re-
dactie@opiniatimisoarei.ro.

Salvează o viaţă care  
atârnă de 6.000 de euro!
n Un ghemotoc de băiat de numai 4 ani se luptă cu leucemia la Timişoara

andreas îşi petrece zilele în cei câţiva metri pătraţi de salon şi se uită îndelung pe fereastră la  
maşinile care trec prin faţa spitalului de care este îndrăgostit şi ale căror mărci le recunoşte imediat
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roxana deaConeSCu
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Energii miraculoase, ma-
saj fără atingere, medicină 
naturistă - vindecare sau es-
crocherie? Este întrebarea pe 
care şi-o pun tot mai mulţi 
oameni care se gândesc să 
apeleze la un tămăduitor. 
Aceştia folosesc energia pen-
tru a-şi vindeca pacienţii. 
Câteodată, medicii sunt de 
acord cu ei, dar există şi si-
tuaţii în care cei ce folosesc 
astfel de terapii pentru a vin-
deca oameni sunt consideraţi 
şarlatani. Bolnavii care au ne-
voie de ajutor cred în ei, pen-
tru că trebuie să se vindece. 

Tiberiu Molnar este bio-
terapeut de 20 de ani. Poate 
trata boli fără atingere, iar 
pacienţii apelează cu sutele 
la el, în fiecare lună. ”Este ca 
un masaj, dar fără atingerea 
corpului. Energia există pes-
te tot, şi noi, oamenii, putem 
învăţa să o folosim. Pacienţii 
o văd şi ei foarte bine, pentru 
că pot să beneficieze de ea. 
Are nişte efecte spectaculoa-
se în diverse boli. Şi medicii 
cu care am stat eu de vorbă 
sunt entuziasmaţi în legă-
tură cu această metodă”, ne 
explică timişoreanul tămă-
duitor, care a tratat zeci de 
vedete din ţara noastră. 

A vindecat oameni cu 
simple dureri de cap sau cu 
boli grave, pentru care nu se 
găseşte tratament medica-

mentos, şi nu a cerut nimic 
în schimb. ”Nu percep nicio 
taxă pentru tratament. Prac-
tic meseria de la vârsta de 
15 ani, când am citit o carte 
de autocontrol. Şi mi-am dat 
seama că pot face asta. Este 
o meserie străveche”, ne-a 
mai povestit Tiberiu Molnar. 
Acesta şi-a deschis în urmă 
cu 12 ani un cabinet în Bucu-
reşti, unde tratează bolnavi 
de epilepsie, reumatism, di-
abet sau cancer. Mai bine de 

70 la sută dintre ei se vinde-
că, mărturiseşte Molnar. Din 
când în când vine şi la Timi-
şoara, unde are deja zeci de 
pacienţi programaţi pentru 
şedinţe.

El spune că nu a fost con-
siderat până acum un vin-
decător. A trecut printr-un 
moment în care a fost numit 
vraci, dar termenul era pus în 
ghilimele. Deşi meseria este 
de bioenergoterapeut, nu a 
părut deranjat de momentul 

în care l-am întrebat dacă a 
fost comparat cu un vraci. 
Nici pe medici nu îi deranjea-
ză, spune el. ”Ambii urmăm 
acelaşi scop, însănătoşirea 
pacientului”, este de păre-
re timişoreanul. Cât despre 
şarlatanism, Tiberiu Molnar 
ne-a mărturisit că oamenii 
bolnavi trebuie să fie atenţi 
la cine merg să se trateze, 
deoarece meseria pe care o 
practică el nu este încadrată 
în nicio lege: ”Omul trebuie 

să aleagă foarte bine la ce 
terapeut merge. Este foarte 
bine să se sfătuiască cu alţi 
pacienţi care au fost trataţi. 
Oamenii nu pun prea multe 
întrebări, ei vin cu încredere, 
aud unii de la alţii”. 

Pacienţii spun despre el că 
este una dintre cele mai op-
timiste persoane. ”De fiecare 
dată când merg la dânsul, îmi 
încarc bateriile pentru o peri-
oadă, orice durere dispare, 
fiind înlocuită cu bună dispo-
ziţie şi poftă de viaţă”, spune 
timişoreanca Felicia Barbu.  

Alţii nu cred însă în acest 
tip de tratament. ”Cred că 
aşa zişii terapeuţi sunt de 
fapt falşi, profită de oame-
nii disperaţi, care nu pot fi 
trataţi de medici. Doctorul e 
doctor”, ne-a spus Laurenţiu 
Mircea, un tânăr de 30 de ani 
din Timişoara.

Vindecătorii - şarlatani  
sau oameni de ştiinţă?
n Părerile specialiştilor despre cei ce aplică tratamentul cu energie sunt împărţite

Bioterapeutul tiberiu molnar foloseşte masajul fără atingere în încercarea de a vindeca o femeie

Metodele nu sunt dovedite ştiinţific
Medicii sunt rezervaţi când 
vine vorba despre  tămădui-
tori. Preşedintele Colegiului 
Medicilor din România, 
Vasile Astărăstoae, spune 
că metodele aplicate de 
bioenergoterapeuţi nu sunt 
metode dovedite ştiinţific. 

„Astfel de metode nu pot 
decât să fie complementare 
cu tratamentul medicamen-
tos. A face reclamă în acest 
mod nu face altceva decât 
să ia o şansă a unui pacient 
care ar putea să beneficieze 
de tratamentele dovedite 

ştiinţific. Nu cunosc până 
în prezent niciun studiu 
ştiinţific care să încurajeze 
astfel de metode. Colegiul 
Medicilor sancţionează 
de obicei aceste practici”, 
ne-a declarat preşedintele 
Colegiului Medicilor.

Am cumpărat zece 
fiole pentru prima 
parte din tratament, 
însă mai avem nevoie 
de zece, adică de încă 
6.000 de euro.

 alina Cristea 
mama lui Andreas

A făcut alergie la unul 
dintre medicamente. 
Alternativa medica-
mentului de care are 
nevoie nu se găseşte 
în România şi atunci 
pacienţii trebuie să-şi 
facă rost singuri de el.

 Carmen petrescu
medicul lui Andreas

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro
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Este ca un masaj, dar 
fără atingerea corpului. 
Energia există peste tot 
şi noi, oamenii, putem 
învăţa să o folosim. Pa-
cienţii o văd şi ei foarte 
bine, pentru că pot să 
beneficieze de ea. Are 
nişte efecte spectacu-
loase în diverse boli.

 Tiberiu molnar
bioterapeut

Astfel de metode nu 
pot decât să fie com-
plementare. A face re-
clamă în acest mod nu 
face altceva decât să ia 
o şansă a unui pacient 
care ar putea să bene-
ficieze de tratamentele 
dovedite ştiinţific. Nu 
cunosc până în prezent 
niciun studiu ştiinţific 
care să încurajeze ast-
fel de metode.

 Vasile astărăstoae
preşedinte Colegiul  
Medicilor România

O experienţă unică!
       CROAZIERA

Pe Marea Mediterană şi Oceanul Atlantic

400 euro
Timişoara, str. Mercy nr. 4
tel/fax:0256.436.830; 0722.253.115
e-mail : o�ce@ultrainclusivetour.ro
web : www.ultrainclusivetour.ro

masa all inclusive, cazare şi entertainment
                                doar prin
                 expertul tău în croaziere
              ULTRA ALL INCLUSIVE TOUR

Gratuit pentru copii sub 12 ani, în cabină cu părinţii!
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Stau cu lingura de lemn la 
gură şi sorb încet zeama de 
cartofi, fierbinte şi condimen-
tată, zeamă roşie cu multe se-
minţe de ardei iute ce plutesc 
în farfuria mea de tablă. La-
crimile-mi curg şi limba simt 
că-mi arde-n gura. Înfulec 
din pâinea făcută „în ţest”, 
mestecând grăbit ca să mai 
stâmpăr din arsură, iar văru’ 
Ion, ridică paharul cu răchie 
galbenă şi-mi zice: „Hai mă 
vărutzule, bea mă că nu ne 
văzurăm dă multă vreme... 
Năroc! Mâncă zama dă 
grumpei, ca-apoi am pus-o 
pă baba Nena să ne facă nis-
ce căigană (omletă) dân ouă, 
cu cârnatz !“. Eu nu puteam 
să vorbesc de usturimea din 
gât şi lacrimile-mi picurau în 
paharul cu răchie... Dădeam 
din cap a dezaprobare, că nu 
mai pot nici să beau nici să 
mai mănânc nimic. Cu o voce 
răguşită, gâtuită, am cerut 
apă! Vărutzu’ Ion, dădu din 
mâna a lehamite şi se ridică 
să-mi aducă şolu’ de tablă, 
de pe masă, plin cu apă din 
fântână. Deodată, o larmă 
de nedescris izbucni în curte. 
Femei, câini, găini toţi agitaţi 
dădeau din mâini, din cozi 
şi din aripi, ţipând, lătrând, 
sau cotcodăcind. O voce de 
femeie urlă răguşită către 
noi „Curi (fugi iute) Ioane c-o 
vinit vierul la scroafa noastră, 
şi l-am prins în laţ în capatu’ 
grăginii...! Varutzu’ Ion se 
opri din drumul către cană cu 
apa şi se întoarse grăbit către 
capătul încăperii, căutând 
ceva sus, ascuns într-o blană 
de oaie, după o grindă. Era 
o puşcă artizanală, cu ţeava 
scurtă retezată. Luă puşca şi 
cu paşi grăbiţi se îndreptă că-
tre grădină, iar în drumul său 
vărutzu’ Ion înşfăcă şi toporul 
înfipt într-o buturugă. Eu îl 
urmai în curte, privindu-l cum 
dispare în lanul de porumb 
verde. Apoi, ca-ntr-un film 
cu mafia siciliană, am auzit 
ţipete, grohăituri, un foc de 
armă şi apoi alte grohăituri şi 
ţipete cu înjurături. După un 
timp, Ion apăru din porumb, 
cu cămaşa înroşită, în mâna 
stângă cu toporul sângerând 
iar în dreapta cu puşca fume-
gând. Era o imagine... ireală. 
Regret că nu vă pot reda 
dialogul meu cu varutzu’ 
Ion, dar, rezumatul acţiunii 
era cam acesta: de câteva 
luni, un vier mistreţ venea la 
scroafa lor. Ion, a lăsat-o să 
se împerecheze cu mistreţul, 
că cică carnea-i mai bună 
la purcei, dar apoi au făcut 
un laţ din sârmă ghimpată, 
au pus momeală porumb şi 
au aşteptat să revină vierul. 
Când s-a prins vierul în laţ, 
câinii l-au încolţit, iar văruţu 
mai întâi i-a tras un glonţ 
mistreţului în cap. Rănit, 
mistreţul s-a repezit asupra 
lui, încercând să iasă din 
sârma ghimpată, dar Ion l-a 
„căsăpit cu toporu”, ajutat 
de câini şi femei. Eu stăteam 
ca prostu’ în mijlocul curţii, 
privind cămaşa şi mâinile 
însângerate ale vărului meu 
şi mă gândeam dacă suntem 
în secolul douăzeci sau m-am 
întors pe vremea haiducilor. 
Era ultima oară când l-am vă-
zut pe Varutzu’ Ion în viaţă, 
pentru că peste nici un an, 
avea să moară, mai rău decât 
mistreţul pe care l-a căsăpit! 
Dar despre asta, data viitoare!

Laţul ghimpat

Coriolan 
Gârboni

opinie

Tiberiu Molnar 
este bioterapeut 
de 20 de ani. 
Poate trata boli 
fără atingere, iar 
pacienţii apelează 
cu sutele la el, în 
fiecare lună.
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Mi-a fost foarte greu să 
găsesc un cuvânt care 
să caracterizeze „invo-
luţia” naţionalei nostre 
de fotbal din meciurile 
cu Bosnia şi Luxemburg. 
O brambureală totală şi 
prin urmare un joc chiar 
mai mult decât penibil 
în faţa unor adversari 
mai mult decât modeşti. 
Şi nu mai vreau să aud 
scuza aia tâmpită cum 
că în ziua de azi nu mai 
sunt echipe mici. Păi nu 
sunt mici dacă tu, prin 
prestaţia din teren, le 
faci mari.
Post factum mai toată 
lumea s-a repezit la 
gâtul lui Lucescu. Şi eu 
am o grămadă de lucruri 
pe care i le  pot reproşa. 
În primul rând selecţia 
şi mai apoi felul în care 
a alcătuit echipa. Cred 
însă că treaba asta nu îşi 
are rostul pentru că, din 
punctul meu de vedere, 
problema este cu totul şi 
cu totul alta.
Fotbalul nostru  suferă 
de ceva vreme de o boală 
cronică chiar sistemi-
că. După ce a dispărut 
o întreagă generaţie 
ratarea calificării la tur-
neele finale a devenit o 
obişnuinţă. Asta pentru 
că fondul de jucători 
a scăzut atât numeric, 
dar mai ales valoric. 
Cine poartă vina? Foarte 
greu de aflat... nu? Şefii 
instituţiilor fotbalistice 
româneşti sunt bine 
mersi în scaune de ani de 
zile. Nimeni nu îi poate 
clinti de acolo. Au stat 
în spatele generaţiei de 
aur, au tras foloasele, 
dar nu au făcut nimic 
pentru viitor. Rezultatele 
se văd acum. Şi este doar 
începutul. Culmea este 
că nici măcar acum ăştia 
nu îşi asumă nici un fel 
de responsabilităţi. Vina 
întodeauna este în altă 
parte.
Acum stăm la mâna 
celor de la UEFA ca să îi 
dea afară pe bosnieci. 
Mircea Sandu, dacă tot 
s-a reales în structurile 
de conducere al forului 
mai sus amintit, ar trebui 
să inventeze ceva să 
ne scăpăm şi de Fran-
ţa, Albania şi Belarus. 
Asta ca să fim siguri că 
rămânem doar noi şi 
Luxemburg. Nu de alta, 
dar aşa putem fi liniştiţi 
că prindem barajul.
Naţionala sub 17 ani s-a 
calificat după zece ani 
la un turneu final. Asta 
după ce a reuşit să bată 
Ungaria. Dar ce să mai 
vorbim că nici ungurii nu 
se simt prea bine.

Penibil

Viorel  
Screciu

opinie
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CineMA CiTy
Avocatul din limuzină - Joi 
: 19:30

Sucker Punch: Evadare din 
realitate Joi : 13:20, 15:40, 
18:00, 20:20, 22:40

Dincolo de limite: Joi : 
14:50, 17:10, 19:30, 22:00

Mămici pentru Marte: 
Joi : 13:30(ro), 15:30(ro), 
17:30(ro), 17:40(ro), 19:40

nevastă de împrumut: Joi : 
14:40, 17:20, 20:00, 22:20

Gardienii destinului: Joi : 
16:10, 18:30, 20:40

Ritualul: Joi : 22:00

Rango: Joi : 14:20, 16:30, 
18:40

lebăda neagră: Joi : 20:50

iadul se dezlănţuie: 3D Joi : 
15:30, 21:40

Fără obligaţii Joi : 13:50

Joi, 31 MARTie
Porkys: Stand Up Comedy
              teo, Vio şi Costel
Club 30: ştefan Bănică jr.
bunker: nightlosers
Heaven Studio: Gaga Night
Club D’Arc: Neo

VineRi, 1 APRilie
Daos: Concert ada Milea
life! Pub: Petrecerea Păcălelilor
Fratelli: Mascarade Party
Setup: Silf Hunters: Wrong to be Strong

SâMbăTă, 2 APRilie
Manufactura: Keep Away
Heaven: Lingerie Fashion Show
                adina Barbu
bunker: Saturday night vibes
Drink’s Cabine: the Strangers
Setup: Concert implant pentru refuz

DuMiniCă, 3 APRilie 
Drink’s Cabine : alexandra Mitroi
Art Club 700: Retro Fever
Van Graph K’fe: Babilonia 
Club D’Arc: Hits Party

Filarmonica banatul: vineri 1 aprilie 
2011, ora 19, concert simfonic, dirijor Ho-
ria andrescu, solist Zoli toth, Uverturtura  
Egmont op.84.

Casa de Cultură a Studenţilor Timi-
şoara: joi 31 martie, ora 17.00 “Dor de 
nichita”. recital de poezie şi muzică folk. 
recită anastasia Suru, Florina oneţiu, 
Petru-Silviu Văcărescu şi adrian Korek. 

TribunaCafe: vineri 1 aprilie, ora 21.00, 
teatrul de improvizaţie cu giorgiana 
Elena Popan, robi Pavicsits şi invitatul lor 
surpriza.

Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely: 
vineri 1 aprilie, ora 19.00 în sala Studio a 
teatrului Maghiar de Stat, Seară de lectură 
„Călătorie în trecut” - Seară de lectură cu 
Martin Waltz (Viena).

Teatrul naţional din Timişoara: sâm-
bătă 2 aprilie ora 19, spectacolul de dans 
contemporan Foret de Larmes. 

Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely: 
vineri 1 aprilie, ora 19, Sala Studio, „inimi 
şi coroane” de Fülöp Erzsébet.

Teatrul German de Stat Timişoara: 
vineri 1 aprilie, ora 19, în sala teatrului 

german „Shaking Shakespeare”, regia: 
radu-alexandru nica.

opera naţională Română Timisoara: 
luni 4 aprilie, ora 18, nunta lui Figaro, 
operă în două acte de Wa Mozart. 

opera naţională Română Timisoara: 
miercuri 6 aprilie, ora 18, My Fair Lady, 
operă în două acte de Fr. Loewe.

Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely: 
sâmbătă 2 aprilie, ora 19, Sala Studio, 
„Cap de Lemn” de Vass richárd.

Teatrul naţional Timişoara: vineri 1 
aprilie, ora 19, Sala 2, „interzis accesul ani-
malelor” de rodrigo garcia, un spectacol 
de rodrigo garcia. 

Teatrul German de Stat Timişoara: 
duminică 3 aprilie, ora 19, în sala teatrului 
german „aşteptându-l pe godot”, regia: 
Christiane J. Schneider.

Teatrul German de Stat Timişoara: 
miercuri 6 aprilie, ora 19, în sala teatrului 
german Comedie pe întuneric. 

Teatrul German de Stat Timişoara: 
marţi, 5 aprilie ora 15.00, în sala teatrului 
german, Ziua teatrului niL la tgSt, 15 ani 
de existenţă.

dan dUţU
dan.dutu@opiniatimisoarei

Naţionala Under17 va par-
ticipa, după 25 de ani, la un 
turneu final al unei competi-
ţii europene. Este vorba des-
pre EURO 2011 care va avea 
loc în Serbia în perioada 3-15 
mai anul acesta.  În situaţia 
în care, în Serbia, băieţii se 
vor clasa între primele şase 
echipe, vor merge mai de-
parte şi vor evolua pe conti-
nentul american la Campio-
natul Mondial Under17 din 
Mexic în luna iunie a acestui 
an. Din lotul naţionalei se 
detaşează grupul celor cinci 
fotbalişti de la LPS Banatul, 
antrenaţi de Cristi Petcu. “E 
o performanţă mare, sunt 
bucuros că după zece ani de 
activitate alături de aceşti co-
pii a apărut acest rezultat. Au 
crescut sub ochii mei şi acum 
sunt conştient că nu ştiu cât 
îi mai pot ţine. I-am luat de la 

grădiniţă pe toţi şi acum am 
ajuns aici. Ei mai au doi ani 
de juniorat, dar deja s-au in-
teresat cluburi din ţară şi din 
străinătate de câţiva dintre 
ei. Va fi greu, dar sunt mul-
ţumit sufleteşte că au făcut 
acest pas. Mai aştept să văd 
cât de departe vor ajunge şi 
ceilalţi patru fotbalişti de la 
loturile naţionale de juni-
ori”, spune antrenorul care 
a contribuit la această per-
formanţă de neegalat din fot-
balul timişorean.  Acesta mai 
are “în grijă” o grupă de copii 
născuţi în 2002 şi cu care spe-
ră să atingă aceleaşi rezultate. 
“Ramân modest şi merg mai 
departe. Tot ce fac e cu pasiu-
ne, din plăcere şi atât cât îmi 
permite sănătatea voi trage 
tare”, mai spune Petcu. El va 
fi prezent alături de elevii săi 
la europenele din Serbia.

Cinci pentru EURO 2011
n În lotul României Under 17 sunt cinci juniori antrenaţi de Cristi Petcu la LPS Banatul

Cei cinci pentru Serbia: andrei Vaştag, daniel birau,  
alin Roman, Steliano filip, darius buia

Fiul fostului mare fotbalist 
al Universităţii Craiova şi 
Poli Timişoara, Romică 
Buia, se numără printre 
cei cinci juniori care vor fi 
prezenţi la Campionatul 
European din Serbia din 
luna mai. “Un pas foarte 
mare pentru mine, sunt 
bucuros că am intrat în 
istoria fotbalului şi că 
am confirmat aşteptările 
unora”, a declarat Darius 
Buia. Autor al unui gol în 
cele trei meciuri pe care 
le-a jucat România şi cu 
gândul încă la marea 

şansă la care a dat cu piciorul 
la un moment dat din motive 
obiective însă, Buia jr. spune 
că e convins ca îi va creşte 
cota după Campionatul 
European. “Normal că mă 
mai gândesc la AS Roma ( n.r. 
ar fi putut ajunge să joace la 

clubul italian dacă s-ar fi 
rezolvat neînţelegerile din-
tre tatăl său şi conducerea 
clubului Poli Timişoara), 
dar am încredere că va fi şi 
mai bine după Campiona-
tul European”, a declarat 
fiul lui Romică Buia.

Cafeneaua Kafka: expoziţia de pictură a artistului Costin Brătea-
nu. Expoziţia, Costin Brăteanu şi arheologiile memoriei, poate fi 
vizitată până în 13 aprilie zilnic între orele 9-23. 

libraria Humanitas Joc Secund: Expoziţia „o primăvară în 
primăvară“, expoziţia poate fi vizionată zilnic până în 25 aprilie. 

Galeria de Arta Helios: Expoziţia reflexie - şandor aranyi şi Kata 
Marosi. Expoziţia va rămâne deschisă până în data de 6 aprilie.

Casa leone: 1 - 3 aprilie expoziţie foto Minerva Vincze. Expoziţia 
poate fi vizitată între orele 10:00 - 20:00.

Muzeul de Artă Timişoara şi Muzeul banatului Timişoara: vă 
invită la vernisajul expoziţiei „De la primele scrieri la multimedia“ 
- o scurtă istorie a comunicării şi mai mult...“. Prima expoziţie din 
românia vizitată cu telefonul mobil poate fi vizitată zilnic până în 
30 aprilie 2011.

institutul francez Timişoara: ioana ghiuri, tânăra pictoriţă 
de origine română care locuieşte de puţin timp în Franţa îşi va 
prezenta cele mai recente opere. Expoziţia poate fi vizionată 
până în 28 aprilie.

iulius Mall, etajul i: expoziţia „art is Lifestyle/ arta este lifestyle” 
prezentată de galeria Jecza cu lucrări de Horia Damian, Peter 
Jecza, ioan augustin Pop, Cristian Sida, gheorghe Fikl, Cosmin 
Moldovan ş.a.

sucker punch: evadare din realitate

Sucker Punch: Evada-
re din realitate este o 
incursiune în mintea unei 
tinere a cărei imaginaţie 
o ajută să evadeze din 
realitatea sumbră în care 
trăieşte. Numai aşa, fără 
constrângeri de timp şi 
loc, este liberă să por-
nească în aventuri care 
şterg limita dintre real şi 
fantezie.
Intemniţată fără voia ei 
într-un azil de nebuni, Ba-
bydoll (Emily Browning) 
încă mai visează la o viaţă 
normală. Şi cum singu-
ra speranţă la libertate 
este lupta neîncetată, ea 
reuşeşte să convingă încă 
4 tinere aflate în aceeaşi 
situaţie să i se alăture. Cu 
personalităţi diferite, dar 
unite de un scop comun, 
Rocket (Jena Malone), 
Blondie (Vanessa Hud-
gens), Amber (Jamie 
Chung), Sweet Pea (Abbie 
Cornish) şi Babydoll se 
aliază pentru a scăpa din 

mâinile celor care le ţin 
captive.
Conduse de Babydoll, ti-
nerele îşi creează propria 
lume imaginară, unde 
pornesc un război fantas-
tic cu tot felul de creaturi 
terifiante, de la samurai la 
şerpi uriaşi, ajutându-se 

de un arsenal pe măsură. 
Tot împreună, ele sunt 
nevoite să hotărască ce 
sacrificii sunt dispuse să 
facă pentru a rămâne în 
viaţă şi a continua peri-
culosul joc. Cu un ajutor 
nesperat din partea lui 
Wise Man (Scott Glenn), 

aventura incredibilă a fe-
telor le poate reda vieţile, 
însă, doar dacă reuşesc 
să ducă la bun sfârşit pro-
vocările primite de la cei 
care le ţin captive: Blue 
(Oscar Isaac), Madam 
Gorski (Carla Gugino) şi 
High Roller (Jon Hamm).

horoscop
BerBec
Nu trebuie să iei decizii la întâmplare cu 
banii de care dispui, ci să cântăreşti cu mare 
atenţie dacă e momentul potrivit pentru 
anumite investiţii. Doreşti să cumperi ceva 
scump, un obiect pe care nu ţi-l permiţi 
decât rareori în viaţă , dar ţi-e puţin teamă să 
cheltuieşti mult acum, pentru că aripa crizei 
încă planează peste bugetul tău. Se apropie 
un eveniment care generează o stare emoţi-
onală foarte intensă, pe care o poţi controla 
mai greu. Eşti foarte schimbător, ba eşti vesel 
şi plin de viaţă, ba te retragi în lumea ta şi nu 
ai chef de nimic
taur
Calmul acestei săptămâni îţi convine de 
minune pentru că te poţi ocupa de tot felul 
de lucruri banale, de care nu ai avut timp 
înainte. Nu apare nimic care să te scoată din 
ritmul acesta lent, ci reuşeşti să le faci pe 
toate cu mult calm. Ai timp şi de socializare, 
pentru că peste tot unde te duci te întâlneşti 
cu multe cunoştinţe şi aveţi multe să vă spu-
neţi. Eşti plin de avânt, dar energia ta este un 
pic necontrolată, încât eşti gata să faci o gafă 
de proporţii. Trezeşte-te la timp, înainte de a 
fi prea târziu că să mai schimbi ceva.
Gemeni
Contradicţiile dintre generaţii sunt mai 
intense, pentru că cei tineri vor încercă să îşi 
impună punctul de vedere în faţă celor mai 
maturi, dar nici aceştia nu se lasă mai prejos. 
Elevii se vor ridica împotriva profesorilor, 

subalternii împotriva şefilor, fiii împotriva 
părinţilor şi de la o banală ceartă până la un 
război între generaţii. În loc să se încăpăţâ-
neze fiecare doar pe a lui, mai bine s-ar găsi 
o cale de mijloc. Este un moment de bilanţ 
în care trebuie să cântăreşti foarte atent paşii 
parcurşi până acum într-o acţiune destul de 
complicată. Treci în revistă dacă ai scăpat 
ceva din vedere şi dacă descoperi că a rămas 
pe undeva vreo restanţă, ai timp să o rezolvi.  
rac
Călătoriile acestei săptămâni sunt de succes, 
deci fă tot posibilul să pleci de acasă spre o 
destinaţie mai îndepărtată pentru că acolo te 
aşteaptă surprizele plăcute. Orice schimbare 
de direcţie este de bun augur, indiferent ce 
ar însemna această: mutare în alt loc, o altă 
idee pentru a duce mai departe un proiect, o 
companie total nouă. Nu ezita să faci schim-
barea care ţi se cere. Se leagă uşor discuţiile 
pe orice temă şi eşti de-a dreptul încântat de 
noile cunoştinţe pe cale le adaugi pe lista ta 
socială. De unele dintre ele chiar te vei putea 
folosi în viitor.  
leu
Ai mari rezerve să te implici într-o actiune 
care nu-ţi inspiră deloc încredere dar... ştii 
cum se întâmplă: de ce ţi-e frică nu scapi. 
Tocmai pentru că ai atâtea reţineri şi eşti si-
gur că va ieşi prost, în final chiar vei da piept 
cu eşecul. Dacă ai porni ceva mai optimist, 
fără să te temi la tot pasul de ce s-ar putea 
întampla, poate ai scapă de urmările nefaste 

acele acestei acţiuni. Că să fii bine primit în 
anumite grupuri, este nevoie şi de un dram 
de ipocrizie, deci nu te jena să pui o mască 
pe figură pentru a-ţi atinge scopurile. Sunt 
mici tertipuri cu care nu eşti de acord, de 
obicei, dar se pare că altfel nu vei putea intra 
în acel mediu de elită la case visezi. 
fecioara
Nu este cineva drag aproape de tine şi tare 
ai avea nevoie să-ţi ridice moralul partenerul 
sau familia. Când singur nu găseşti calea de 
ieşire din impas, apelează la cei dragi, pentru 
că sunt lângă tine necondiţionat. Nu te 
încăpăţâna să refuzi ajutorul lor, crezând că 
merge şi pe cont propriu. Ai mult de muncă, 
dar nu prea ai spor pentru că piedicile apar 
la tot pasul. Nici n-ai început bine treaba, 
că deja sună telefonul, eşti trimis în altă 
parte, apare vreun aspect de care trebuie să 
te ocupi de urgenţă deci tot cheful tău de 
muncă păleşte imediat.
Balanţă
Oricât te-ai strădui să depăşeşti impasul care 
apare azi în cale, nu-ţi merge, ceea ce te 
demoralizează. Nu abandona lupta, energiă 
tă e mai mare decât gravitatea piedicilor şi 
până la urmă tot le vei dovedi! E nevoie doar 
de un dram de încăpăţânare, de voinţă şi de 
rezistenţă, pentru că este un război al nervi-
lor din care va câştigă cel mai puternic. 
scorpion
Priveşti spre viitor cu puţină îngrijorare, 
deşi nu are rost să fii atât de obsedat de 

ziua de mâine. Toate au soluţie, ca atare 
porneşte pe acest drum cu încredere deplină, 
pentru că vei face faţă cu brio. Este un impas 
trecător, ca oricare altul pe care l-ai depăşit 
cu optimism, ca atare nu-ţi turna cenuşă în 
cap şi nu aborda atitudinea drobului de sare. 
Schimbarea pe care o decizi nu-şi va arată 
efectele imediat, deci, dacă tot ai pornit pe 
aceast cale, trebuie să te înarmezi şi cu multă 
răbdare. E un drum plin de obstacole, de 
amânări, de efort susţinut, deci nu trebuie să 
ai pretenţii imediate.  
Săgetator
Să nu te mire că toată lumea te caută pentru 
diverse probleme, deoarece tu degaji multă 
energie pozitivă şi toţi simt nevoia să te 
contacteze pentru a lua de la tine încredere, 
forţa, speranţa. Ai un efect benefic asupra 
tuturor, pentru că le ridici moralul şi altora, 
le oferi sfaturi şi idei valoroase, pentru că 
eşti cu ceva mai înţelept decât restul lumii. 
Liniştea ta apare prin intermediul unui docu-
ment oficial, al unui telefon de la o instituţie 
importantă, al unei rezolvări de natură 
legală, şi este exact ce aveai nevoie pentru ca 
toate să revină la normal.  
capricorn
Nervozitatea nu rezolvă nimic, deci ţine-ţi 
energia sub control, pentru că dacă îi dai 
drumul la întâmplare, poti răni pe cineva. 
Ori la nivel fizic, dacă faci o mişcare greşită 
care poate genera durere, ori la nivel psihic, 
spunând lucruri regretabile pe care cel care 

le receptează le va pune la suflet. Ai deci 
grijă în ce direcţie îţi eliberezi energiile în 
exces. Ajungi într-un punct al planurilor tale 
în care îţi dai seama că nu poţi continuă 
singur, că nu mai ai timpul necesar sau 
energia necesară pentru a merge în acelaşi 
ritm spre scopul propus. Este vremea să 
apelezi la alţii. 
VărSător
Tu nu poţi privi spre viitor cu optimismul 
tău caracteristic, pentru că te temi de un 
eveniment anunţat pentru perioada urmă-
toare. Nici nu poţi să-i înţelegi pe cei care au 
speranţe mari de la viitor, încât spui despre 
ei că sunt idealişti, visători sau naivi, că 
lucrurile nu vor sta deloc aşa ca în poveştile 
lor frumoase. Memoria ta este destul de 
bună, ai nevoie doar de un efort de concen-
trare pentru a sondă după informaţia uitată 
printre amintiri.  
peşti
Nu eşti mulţumit de felul în care colaborezi 
cu un coleg cu care altădată aveai o relaţie 
mult mai productivă. Deşi el depune eforturi 
pe cât poate, nu e ceea ce aşteptai de la el. 
Ai alte pretenţii, vrei mai mult, vrei mai bine, 
dar uneori nu îi poti adapta tu pe ceilalţi 
la standardele tale, ci trebuie să te cobori 
tu la nivelul lor. Mai scade din pretenţii. 
Nu eşti tratat aşa cum meriţi la serviciu, 
şeful îţi aruncă pe umeri greşeli pe care nu 
le-ai comis şi te simţi de-a dreptul umilit de 
asemenea tratament.  

PUBLICITATE

cristi Petcu e mândru de jucătorii crescuţi de el la lPS Banatul
Comentează pe 
www.fortaviola.ro

Cum va fi fără Ianis Zicu?
În acest sezon Timişoa-

rei i-a lipsit golgeterul în 
trei partide. Exact în acele 
trei întâlniri alb-violeţii au 
remizat. Cu Gloria Bistriţa 
şi Gaz Metan Mediaş, fot-
baliştii lui Dusan Uhrin jr. 
au reuşit câte un 2-2, iar în 
compania Unirii Urziceni au 
scos un 1-1. Coincidenţă sau 
nu, în aceste trei partide s-a 
văzut neputinţa bănăţenilor 
astfel că, tehnicianul ceh are 
destule motive de îngrijora-
re. „Zicu este un jucător de 
mare calitate. Se vede dife-
renţa pe care o face pe teren, 
mai ales când este în posesia 
mingii”, declara în urmă cu 
câteva etape Dusan Uhrin. 

Cu Steaua cehul îi va putea 
folosi în atac doar pe Magera 
şi pe Goga, românul fiind în 
mare formă în ultimele eta-
pe. Marea problema o repre-

zintă însă, jucătorul care va 
face pe “servantul”, în acest 
rol putând evolua Rocha sau 
Curtean. Fotbalistul brazili-
an nu a jucat însă suficient 
în fotbalul românesc pentru 
a putea fi folosit de către 
Uhrin, iar Curtean revine 
după o accidentare care l-a 
ţinut pe margine cinci luni, 
fiind şi el încă nepregătit 
pentru un meci de un ase-
menea calibru. Revenind la 
Goga, acesta acuză o uşoară 
accidentare la muşchii aduc-
tori, ceea ce îl face deocam-
dată indisponibil pentru 
meciul cu Steaua. În aceeaşi 
situaţie se află şi Sepsi care 
resimte dureri la gleznă.

Cehul îi va putea 
folosi în atac 
doar pe Lukas 
Magera şi pe 
Dorin Goga, 
românul fiind în 
mare formă în 
ultimele etape.



31 MaRTiE - 6 apRiliE 2011, nR 146

www.opiniatimisoarei.roD’ale cetăţii

Copilăria şi adolescen-
ţa mi le-am petrecut 
fascinat fiind de tot 
ce însemna Jugols-
avia, la fel ca mulţi 
adolescenţi ai acelor 
ani care se uitau la 
televiziunea sârbă şi 
ascultau radiourile 
sârbeşti…
Am avut bucuria să 
văd mari derby-uri şi 
mari victorii ale fotba-
lului sârbesc, de când 
am fost pe Maracana, 
stadionul lui Crvena 
Zvezda din Beograd 
, nu mai impresio-
nează nicio galerie 
a vreunei echipe de 
fotbal…Nimic nu se 
compară cu entuzias-
mul sârbilor dar să te 
ferească Dumnezeu 
de agresivitatea lor…
Nici azi, după atâţia 
ani de când Jugoslavia 
a dispărut, nu reuşesc 
să fac deosebirea, 
încă nu mă obişnuiesc 
că Serbia e o ţară, 
Croaţia alta şi Bosnia 
o altă ţară…
La 1-0 pentru ai noştri 
am văzut şi am auzit 
de pretutindeni rezul-
tate optimiste… La 1-0 
m-a sunat Milo, un 
prieten sârb din Timi-
şoara… ”Vă mănâncă 
ăştia pe pâine…” …
Milo avea dreptate…
Acum 4-5 ani Bosnia 
era o ţară dărâmată , 
o ţară ieşită dintr-un 
îngrozitor război… 
Acum 4-5 ani Sarajevo 
era un oraş distrus… 
Astăzi bosniacii au 
puterea să reprivească 
fotbalul, ba chiar au 
puterea să-l rejoace… 
Ştiam că Milo avea 
dreptate spunându-mi 
la telefon că finalul va 
fi altul… Chiar dacă nu 
se înghit nici acum, 
după război, undeva, 
în adâncul sufletului 
lor, între România 
şi Bosnia, sunt sigur 
că toţi sârbii, croaţii, 
macedonienii au ales 
Bosnia… Undeva, Ju-
goslavia încă există…
Fireşte, le-am ţinut 
pumnii alor noştri dar 
la 2-1, adolescentul 
din mine a sărit în sus 
de bucurie şi şi-a adus 
aminte de Jugoslavia… 
Marile performanţe 
nu se fac cu talent ci 
cu sudoare!

Zivela  
Jugoslavia

Dan  
Negru

opinie

16 

Duminică
3 aprilie

Cerul  
va fi  
mai mult  
însorit.
Minima.  9˚
Maxima. 21˚

Miercuri
6 aprilie

Cerul  
va fi  
mai mult  
înnorat.
Minima.  8˚
Maxima. 16˚

marţi
5 aprilie

Cerul  
va fi  
mai mult  
înnorat.
Minima.  8˚
Maxima. 18˚

luni
4 aprilie

Cerul  
va fi  
mai mult  
însorit.
Minima.  9˚
Maxima. 23˚

Sâmbătă
2 aprilie

Cerul  
va fi  
mai mult  
înnorat.
Minima.  8˚
Maxima. 20˚

Vineri
1 aprilie

Cerul  
va fi  
mai mult  
însorit.
Minima.  7˚
Maxima. 18˚

Joi
31 martie

Cerul  
va fi  
mai mult  
însorit.
Minima.  6˚
Maxima. 18˚
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Managerul  
de la ELBA şi-a 
„tras” bodyguarzi  
de trafic 

Într-un top al celor mai 
multe semafoare pe me-
tru pătrat plantate în Ti-
mişoara, zona Catedralei 
Mitropolitane ar putea fi 
depăşită fără probleme de 
arealul căii de acces în fa-
brica de corpuri de ilumi-
nat „ELBA”. Ca un semn 
indubitabil că Comisia de 
circulaţie din cadrul Primă-
riei este, uneori, la discreţia 
managerului Gheorghe Co-
cian, iar tot oraşul la dis-
creţia intereselor de grup 
finanţate din bani publici, 
poarta întreprinderii din-
spre Gara de Nord este flan-
cată de două semafoare a 
căror singură utilitate este, 
probabil, asigurarea fluidi-
tăţii traficului cu materie 
primă şi mărfuri în şi din 
fabrică. Desigur, pretextul 
semaforizării o fi fost legat 
de oprirea traficului pentru 
trecerea tramvaielor, însă, 
exceptând faptul că acolo 
nu s-a consemnat vreun ac-
cident care să fi forţat intro-
ducerea dirijării electrice, 
tot rămâne întrebarea de ce 
a fost nevoie de plantarea a 
două semafoare, la distanţa 
de câţiva metri, înaintea li-
niei de tramvai? Nu cumva 
pentru ca toţi participanţii 
la trafic din zona Gării de 
Nord să facă, zilnic, reveren-
ţe temporare în faţa abilită-
ţilor maestrului Ciocan de 
a obţine favoruri citadine 
care nu sunt la îndemâna 
muritorilor de rând sau asis-
tăm la aplicarea pe teren a 
proverbului mioritic “Cine 
împarte, parte-şi face”? De 
studiat această explicaţie di-
hotomică...

Fostul prefect liberal ovi-
diu Drăgănescu (stânga) 
a renunţat la burlăcie, 
după cum spun apropiaţii 
săi, care s-au pomenit 
că prietenul lor, un etern 
amorez, le prezintă... o 
soţie. domnişoara care ar 
fi devenit doamna drăgă-

nescu nu este însă fosta 
jurnalistă simona Bader, 
aşa cum se aştepta toată 
lumea de ani de zile, ci o 
altă doamnă care i-a dăruit 
un fiu lui drăgănescu. Cel 
mic s-a născut la începutul 
acestui an şi la scurt timp 
ar fi urmat şi o cununie 

rapidă. Clopote de nuntă 
par să bată, din nou şi la 
consilierul local ciprian 
Jichici (dreapta). după 
divorţul de fosta şefă a 
opC timiş, oana Jichici, 
tânărul liberal şi-a regăsit 
fericirea alături de aurelia 
marcoane, crainică la tVt 

89. Cei doi au fost, recent, 
împreună şi la Barcelona, 
unde au aniversat un an 
de relaţie şi, poate, au fă-
cut planuri pentru o viaţă 
împreună...

Încurajat de câteva succese la 
bară, rapid mediatizate de jurna-
listul său de casă, avocatul Florin 
Kovacs a început o campanie bine 
ţintită împotriva magistraţilor 
care îndrăznesc să nu-i dea sentin-
ţe favorabile. Presiunile pe anumi-
te dosare iau forma unor epitete 
aproape insultătoare la adresa ju-
decătorilor imparţiali, care sunt 
gratulaţi cu expresii de genul „slab 
pregatit”, „o pălărie prea mare 
pentru capul său”, „idiot” sau pur 
şi simplu „corupt”, toate aceste 
mici răutăţi lăsând urme adânci 
în percepţia publică a actului de 
justiţie. Atitudinea avocatului în 
discuţie a stârnit discuţii aprin-
se în rândul magistraţilor, care 
nu neagă dreptul apărătorului la 
liberă exprimare, ci acuză doar 
excesele de limbaj la adresa unei 
autorităţi ce ar trebui să impună 
respect. „Mulţi colegi de-ai mei 
sunt extrem de revoltaţi din cau-
za modului în care domnul avocat 
se raportează la puterea judecăto-
rescă şi actul de justiţie! N-ar fi de 
mirare să se trezească cu sentinţe 
potrivnice în procese care, în con-

diţii normale, ar trebui să le câş-
tige!”, avertizează un judecător 
timişorean. Tot acest scandal în 
stare latentă îl lasă rece pe maes-
trul Kovacs, care, de câte ori prin-
de o fereastră în program, îşi ia pe 
spate carabina de 20.000 de euro şi 
pleacă în pădurea de la Balc să-şi 
mai ucidă plictiseala...

Avocatul cu „colţi de argint”  
şi puterea judecătorească

Viorel Coifan, 
consilierul judeţean - 
„Pure adrenaline!“

Consilier judetean al PNL, Vio-
rel Coifan iubeşte zborul! Zborul 
cu avionul. De mai bine de un an, 
consilierul judeţean, fost preşedin-
te al CJT, are un proiect de dezvol-
tare a Aerodromului Cioca, cel de 
pe care îşi iau zborul avioanele de 
mici dimensiuni. Şi pentru că este 
mai greu ca proiectul să devină 
lege, Viorel Coifan a încercat par-
tea mai uşoară: zborul cu avionul. 
Nu a stat prea mult pe gânduri şi 
s-a urcat ca pasager într-unul din 
avioanele de la Cioca. Cum a fost 
zborul? Răspunsul îl dă chiar Coi-
fan: „Pure adrenaline!”

Clopote de nuntă  
prin politica timişeană

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...

Materialele din această pagină pot fi considerate ca făcând parte din genul publicistic pamflet şi trebuie tratate ca atare


