
maxime în weekend - 19 - 21 august
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Sâmbătă
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Vineri
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Viorel  
Screciu

Piţurcă este un  
tip intransigent,  

dacă nu chiar  
căpos. 15

dan  
negru

Cei de la Facebook 
au parte de reclamă 

mascată pe toate 
canalele media. 16

sport
„Ne dorim să 
ajungem din nou 
în prima ligă!“

Chivorchian general al lui Poli 
speră chiar ca echipa să joace 
finala Cupei României.  15

interviu
„La primul meci 
oficial vor fi  
între 4 şi 5 mii  
de suporteri“

Paul Prodana, liderul CVUCS, 
crede că Poli va fi susţinută de 
fanii timişoreni, chiar dacă a fost 
retrogradată în Liga a II-a.  11

actualitate
Căsătoriile se vor 
face în casă  
nouă din luna 
noiembrie

Casa Căsătoriilor şi Direcţia  
de Evidenţă a Persoanelor  
sunt aproape gata.  4

comunitate
aproape un sfert 
din lifturi sunt 
scoase din uz
Timişorenii încheie contracte 
cu firmele de telefonie ca să 
poată schimba lifturile.  12

economic
Covrigăriile se 
„bat” în reţete şi 
oferte speciale
Dacă unii pregătesc produse 
de post, alţii se extind cu 
oferte de clătite şi cafea.  6

miodrag Hojda
miodrag.hojda@opiniatimisoarei.ro

Două castele de apă 
există în Timişoara. Părăsi-
te. Lăsate să se deterioreze. 
Unul în Fabric, al doilea în 
Iosefin. Proiecte de inves-

tiţii ar fi, dar banii pentru 
lucrări de modernizare 
sunt prea mulţi. Salvarea: 
fondurile europene ne-
rambursabile. Pentru asta 
însă trebuie implicate şi 
alte monumente istorice. 
Restaurant, bar, sală de ex-

poziţii sau obiectiv turistic 
sunt numai câteva dintre 
direcţiile ce pot fi stabili-
te de cei în administrarea 
cărora se află castelele de 
apă. Ce spun însă locuito-
rii din zona acestora? Cei 
mai mulţi sunt nemulţu-

miţi că sunt lăsate în pa-
ragină, unii spun că există 
riscul accidentării copiilor 
care nu-şi pot stăpâni cu-
riozitatea şi de multe ori 
se joacă chiar în interiorul 
acestora. Cele două tur-
nuri de apă sunt adminis-

trate de Aquatim (cel din 
Iosefin) şi de o firmă priva-
tă (cel din Fabric). În Arad 
există un singur turn care 
este deja introdus într-un 
proiect de amenajare tu-
ristică a oraşului. 
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astăzi ai  
suplimentul  
Familie &  
timp liber
paginile 7 - 10

KENDO - învaţă ce 
înseamnă diciplina  
şi respectul  
alături de părinţi pag 7

Cum ne  
învăţam  
copiii să 
citească pag 10

Dansul-un  
sport pe cât de 
scump, pe atât  
de elitist pag 8-9

coriolan  
gârboni

Trebuie să ne  
motivăm acţiunile  

şi să căutăm izvoare  
noi de forţă. 13

Citeşte ştirile, dezbate pe forum,  
află detalii diN CuliSe, Câştigă premii

ToTul despre 
echipa Ta

pag 2-3

Castelele  
de apă ale  
Timişoarei,  
părăsite şi  
fără orizont

timp liber - pagina 14
daoS cLub: gods of rock Vineri 19 august
cLub 30: girls weekend’s Sâmbătă 20 august

feStivalul de operă  
şi operetă 
19-21 august, Parcul Rozelor

n Dacă la noi sunt părăsite, în alte oraşe 
ele au fost reabilitate şi găzduiesc acum  
galerii de artă sau restaurante luxoase
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În alte părţi lucrurile par 
a nu sta în loc. Dacă în străi-
nătate castelele de apă au un 
mare potenţial turistic, atră-
gând zeci de mii de vizitatori 
în fiecare an, în alte oraşe 
din vestul tarii lucrurile par 
a fi puse în mişcare. 

La Arad există un singur 
castel de apă. Acesta a fost 
introdus pe o listă a obiecti-
velor ce trebuie renovate din 
bani europeni. 

“Turnul de apă este mo-
nument istoric şi aparţine 
unei persoane private. Le-
gislaţia are multe restricţii, 
motiv pentru care nu putem 
încă desfăşura lucrări aco-
lo. Dar, din punct de vedere 
urbanistic, turnul de apă 
este cuprins într-un PUZ, un 
program ce prevede amena-
jarea unui traseu turistic ce 
leagă Cetatea Arad de turnul 
de apă, ca punct de sosire”, 
a precizat Corina Drăghici, 
purtătoarea de cuvânt a Pri-
măriei Arad. Programul este 
derulat din fonduri de la 
Uniunea Europeană, neram-
bursabile, care vor conduce 
la dezvoltarea aspectului tu-
ristic al oraşului de pe râul 
Mureş. 

Ea a explicat că, în mo-
mentul de faţă, la nivelul in-
ferior al turnului funcţionea-
ză un local. Acolo, periodic 
au loc expoziţii de pictură 
sau fotografie, întreg  mo-
numentul căpătând un aer 
cultural-turistic. Chiar dacă 
proprietarul este privat, clă-
direa a fost valorificată, iar 
deschiderea unui spaţiu cul-
tural aduce numai beneficii 
atât oraşului, cât şi celui care 
a investit în spaţiul respectiv. 

Ba mai mult, municipali-
tatea a introdus un concurs 

de idei pentru proiecte de re-
vitalizare a centrului istoric, 
cu turnul de apă inclus. Asta 
înseamnă că întreg spaţiul va 
trece prin ochii tinerilor care 
doresc să schimbe să-i confe-
re oraşului o nouă dimeniu-
ne culturală, atât arhitectu-
ral, cât şi turistic. 

“Încă nu ne putem atinge 
de turnul de apă. În momen-
tul în care legislaţia ne va 
permite acest lucru, îl vom 
reabilita”, ne-a spus aceasta.  

Vecinii din Szeged au 
ştiut să profite mai bine de 
turnurile pe care le au. Ei au 
transformat monumentele 
istorice în adevărate atracţii 
turistice ale oraşului. O cafea 
bună, un prânz la înălţime, o 
perspectivă asupra oraşului... 
toate sunt oferite turistului 
care doreşte să cunoască mai 
bine Szegedul. 

Aici, un turn de apă este 
valorificat din plin ca obiec-
tiv turistic. La fel se petrec 
lucrurile şi cu turnul de apă 
de pe insula Margareta din 
Budapesta, dar şi în alte ora-
şe din România care au va-
lorificat frumoasele clădiri, 
alt exemplu fiind Drobeta 
Turnu Severin, unde se adă-
posteşte un spatiu expoziţi-
onal, iar partea superioară 
a turnului poate fi folosită 
pentru observarea oraşului.
Ar putea fi reamenajate toa-
te şi integrate într-un tra-
seu turistic, aşa cum în alte 
oraşe există deja, sau sunt 
pe cale să fie realizate. Dar 
deocamdată lucrurile se 
mişcă încet. Aşa că, timişo-
renii pot deocamdată doar 
să viseze momentul în care 
îşi vor savura cafeaua de la 
înălţimea unui fost castel 
de apă.

Castele de apă prezintă   interes pentru 
investitori, dar cheltuie  lile sunt prea mari

măriei Timişoara spun că 
nici turiştii care vin în capi-
tala Banatului nu sunt inte-
resaţi să viziteze acest gen 
de monumente. 

“Din câte ştim noi, nu 
există niciun fel de proiect 
de dezvoltare turistică a cas-
telelor de apă. La noi, turiş-
tii nu se interesează despre 
obiectivele industriale. Ei 
preferă centrul oraşului”, 
ne-a spus Andreea Vancea, 
angajată la Infocentrul tu-
ristic. Ea a adăugat că nici 
măcar ghizii din oraş, care 
sunt solicitaţi să organizaze 
periodic un ghid al Timişoa-
rei, nu introduc cele două 
turnuri de apă în traseu, 
pentru că acestea nu sunt 

solicitate de turişti. Un mo-
tiv l-ar putea reprezenta fap-
tul că turnurile nu sunt pro-
movate pentru valoarea lor 
ahitecturală, dar nici pentru 
cea istorică. 

Totodată, ele sunt mar-
cate drept monumente is-
torice, motiv pentru care 
legislaţia în domeniu este 
mai puţin permisivă în ceea 
ce priveşte modernizarea şi 
reamenajarea acestora. Prin 
urmare, investiţii în dezvol-
tarea turistică a castelelor 
de apă nu pot fi făcute, iar 
clădirile sunt lăsate în para-
gină pentru că nu pot fi nici 
folosite în alte scopuri. Un 
alt aspect care contribuie la 
acest lucru este si faptul că 

proprietar nu este munici-
palitatea.

De partea cealaltă, admi-
nistratorul unui turn (cel de 
pe stradă Bariţiu - cartier 
Iosefin) este Aquatim, iar 

administratorul celuilalt 
(de pe stradă Samuel Micu 
- cartier Fabric) este o firmă 
privată.  

Aurel Vlaicu, directorul 
Aquatim, spune că există 
mai multe idei de valorifi-
care a castelului de apă pe 
care îl administrează. ”Am 
avut mai multe firme care 
au fost interesate să inves-
tească în turnul de pe stradă 
Bariţiu. Chiar am fost acolo 
cu reprezentanţii acestora 
pentru a vedea cum poate 
fi valorificat spaţiul. Dar, 
din păcate, deşi potenţial 
există, investiţia este prea 
mare, iar amortizarea aces-
teia s-ar întinde pe o durată 
foarte lungă de timp, ceea 

ce nu este avantajos pentru 
firme”, a explicat Aurel Vla-
icu. El a spus că mai multe 
companii s-au interesat de 
situaţia turnurilor, dar, în 
cazul fiecăreia, banii cu 
care ar fi fost rearanjat spa-
ţiul nu ar fi adus profit pe 
termen mediu, iar pentru 
termen lung, investiţia s-ar 
dovedi nerentabilă. 

Vizitele companiilor nu 
s-au concretizat, dar o solu-
ţie care ar putea fi pusă în 
practică o reprezintă atra-
gerea de fonduri europene 
nerambursabile. 

„Spaţiul este prea mic 
pentru organizarea unui loc 
expoziţional în interiorul 
turnului, iar ca investiţie 

nu este rentabil pe partea 
comercială”, a adăugat di-
rectorul Aquatim. 

Totuşi, acesta a spus că 
există discuţii cu reprezen-
tanţii primăriei pentru obţi-
nerea de fonduri structurale 
de reabilitare a turnului. 
Banii europeni ar putea fi 
obţinuţi într-un proiect am-
plu, care să vizeze mai mul-
te monumente istorice din 
Timişoara. Acele se mişcă 
încet. Aşa că, timişorenii pot 
deocamdată doar să viseze 
momentul în care îşi vor sa-
vura cafeaua de la înălţimea 
unui fost castel de apă.

miodrag Hojda
miodrag.hojda@opiniatimisoarei.ro

Treci pe lângă ele şi te în-
trebi ce sunt. Înalte de zeci 
de metri, cele două turnuri 
de apă ale Timişoarei zac în 
pragina. Nimic nu s-a făcut 
la ele în ultimii ani, iar vii-
torul pare sumbru în ceea ce 
le priveşte. Ar fi planuri, dar 
mai e mult până departe. Ce 
poate face primăria? Ce pot 
face proprietarii? Ce s-a fă-
cut în alte oraşe din ţară sau 
din afară unde există castele 
de apă asemănătoare? 

istoricul turnurilor  
de apă din timişoara

Anul 1732 marchează pri-
ma dată în istoria instalaţii-
lor tehnice de alimentare cu 
apă ale Timişoarei. Instala-
ţia era alcătuită dintr-un cas-
tel de apă (turn cu rezervor), 
dintr-o conductă dublă de 
distribuţie din lemn şi din 
şase cişmele şi a fost ampla-
sată în cartierul Fabric.

Cele două castele de apă 
existente şi astăzi în oraşul 
de pe Bega au fost realiza-
te la începutul secolului al 
XX-lea de cunoscutul arhi-
tect Szekely Laszlo. Unul se 
află în cartierul Fabric, iar 
celălalt, în Iosefin, fiecare 
având o capacitate de câte 
500 mc. Ele au fost con-
struite la capetele reţelei 
de distribuţie din 1914 şi 
au servit pentru compen-
sarea consumului maxim 
din cursul zilei. Amândouă 
erau supravegheate zilnic, 
angajaţii lor locuind în in-
cintă. În cazul umplerii re-
zervoarelor pe timpul nop-
ţii, se putea opri pomparea 
de la Uzina de apă, efec-
tuându-se acumularea în 
rezervoarele proprii. Tur-
nurile domină cartierele în 
care au fost amplasate prin 
înălţimea lor (aproximativ 
52 de metri) şi nu dispun 
de prea multe decoraţii ex-
terioare. Pentru asigurarea 
continuă cu apă potabilă a 
oraşului în plină expansiu-
ne, castelele de apa au fost 
ridicate între anii 1912-
1924, cu scopul de pompa 
apa în conductele întinse 
pe kilometri întregi. 

Cele două sunt închise 
şi decorate doar de iedera 
care creşte nestingherită 
pe ele.  Geamurile sparte şi 
gunoaiele aruncate în jurul 
lor completează o imagi-
ne deloc turistică. Ba mai 
mult, locuitorii din zonă 
spun că sunt zile în care e 
puzderie de copii care fie 
trag cu praştia printre gea-
muri, fie găsesc soluţii de a 
intra şi de a se juca în inte-

riorul turnurilor. Iar starea 
nu foarte bună în care se 
găsesc acestea le-ar putea 
provoca accidentări pericu-
loase.  Însă spargerea gea-
murilor castelelor de apă a 
devenit un adevărat sport, 
iar izgonirea de către ve-
cini a copiilor, nu are efect 
pentru că aceştia se întorc. 

Dimensiunea turnurilor 
de apă reprezintă un punct 
de atracţie pentru unii in-
vestitori. Cei aproximativ 
52 de metri înălţime pot 
fi folosiţi în avantajul ti-
mişorenilor, dacă clădirile 
nu sunt lăsate în paragină. 
Primăria nu se poate atin-
ge de ele, iar proprietarii 
nu reuşesc să atragă bani 

pentru valorificarea aces-
tor resurse.

Proiecte de investiţii 
Turnurile sunt părăsite 

de municipalitate, care nu 
poate interveni din cauză că 
sunt monumente istorice, 
iar legislaţia este prea stu-
foasă. Pe lângă asta, clădiri-
le nu le aparţin, ci sunt în 
administrarea unor firme. 
În acelaşi timp, proprietarii 
n-au bani să investească în 
renovarea şi reamenajarea 
castelelor de apă. 

Cu toate acestea, idei de 
valorificare a turnurilor de 
apă din Timişoara sunt, dar 
orizontul dezvoltării lor este 
limitat. Reprezentanţii Pri-

investiţiile la castele de apă sunt prea mari pentru amortizarea afacerii Priveliştea din castelele de apă ale timişoarei poate fi un punct de atracţie pentru turişti

turnul din Szeged a fost complet renovat, adăpostind în prezent un restaurant de lux

Ce se întâmplă în alte locuri

n Singura soluţie viabilă pentru renovarea turnurilor de apă din Timişoara o reprezintă    fondurile europene nerambursabile

C omentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Legislaţia în 
domeniu este mai 
puţin permisivă în 
ceea ce priveşte 
modernizarea 
şi reamenajarea 
turnurilor, acestea 
fiind marcate ca 
monument istoric.

Florin Groza
47 de ani
Aş vrea să fie aici un 
obiectiv turistic. Să nu 
stea să se deterioreze, 
că e păcat de el. Trec 
zilnic pe aici şi văd 
geamurile sparte de 
copii care s-au jucat şi 
au tras cu prastia.

ing. ioan anitescu
55 de ani
Am fost recent la 
Târgu-Jiu şi am văzut 
acolo un turn asemănă-
tor care era amenajat 
foarte frumos. E acolo 
un hotel şi un resta-
urant de lux. Arată 
incredibil.

alexandru Fekete
18 ani
Cel mai rău e când e 
furtună că trăsneşte 
aşa de tare fix în turn 
de nu mai poţi dormi 
noaptea. Un observa-
tor, cum e în occident 
ar fi grozav. Acum e 
multă mizerie.  

cornelia nedin
70 de ani
Ar trebui dat jos şi 
construit altceva. Spa-
ţiul cred că e prea mic 
pentru o amenajare, 
nu ştiu dacă ar putea 
să iasă ceva. Oricum, 
mai bine decât să ră-
mână aşa.

opiNia CetăţeaNului
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Două ore în trafic cu poliţiştii locali
roxana deaconeScu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Ora amiezii, locaţie centra-
lă, un singur echipaj. Şoferii 
care nu respectă legea tre-
buie să tragă pe dreapta, iar 
scandalul nu-i ocoleşte deloc 
pe oamenii legii. Poliţiştii lo-
cali au mai bine de o lună de 
când pot da amenzi pe partea 
de circulaţie şi o fac fără nicio 
rezervă. 

Nicuşor Bădescu şi Iasmin 
Boghici sunt cei doi agenţi pe 
care i-am găsit făcându-şi trea-
ba pe bulevardul Republicii 
din centrul Timişoarei la ora 
amiezii. Le fac semne şoferi-
lor care vin să aprovizioneze 
magazinele din zonă sau ce-
lor care decid să staţioneze pe 
bulevard, deşi nu au voie. Nici 
bicicliştii sau conducătorii de 
mopede nu scapă de atenţia 
poliţiştilor locali. 

Nouă amenzi pe zi
Cei doi oameni ai legi dau 

cam câte nouă amenzi pe zi 
fiecare, în funcţie de rapidita-
tea cu care se mişcă. Primul 
oprit este un şofer de micro-
buz, care, deşi îi vede pe „lo-
cali”, decide să îşi ducă la bun 
sfârşit aprovizionarea. „E pri-
ma dată când primesc amen-
dă. Plăteşte firma, asta este, 
între 10:00 şi 12:00 avem 
aprovizionare la un restau-
rant aici”, povesteşte Marian 
Petrovici, care a reuşit perfor-
manţa să obţină prima amen-
dă, în termen de o lună, de 
când este angajat. Nu-i pasă 
însă de ea, deşi trebuie să plă-
tească aproape 300 de lei. Pe 
aceeaşi stradă, însă câţiva me-
tri mai înspre Parcul Central, 
un alt microbuz, de transport 
persoane, este oprit în faţa 
unui magazin alimentar. Oa-
menii îşi făc cumpărăturile 
sau îşi plătesc dările la băn-
cile din apropiere. Şoferul îşi 
recunoaşte greşeala de a opri 
chiar sub semnul de staţiona-
re interzisă şi plăteşte amen-
da pe loc, redusă la jumătate. 

şoferi problematici
Nu aceeaşi conştiinţă o are 

şi un rrom care opreşte în faţa 
unei farmacii. Deşi poliţistul 

îi atrage atenţia, el trage de 
timp şi încearcă să-l îmbune-
ze pe omul legii. Vede că nu-i 
merge, rămâne fără acte, aşa 
că începe cu ameninţări. 

„Toţi ne spun că noi nu 
avem treabă cu cei care au 
maşini scumpe sau cu cei de 
etnie rromă, dar noi îi oprim 
pe toţi cei care încalcă legea. 
Şoferii de obicei se opresc să 
lase pe cineva să coboare din 
maşină şi chiar dacă ne văd, 
nu le pasă. Credeţi că se înva-
ţă minte dacă sunt amendaţi? 
Nu se învaţă!”, spune Nicuşor 
Bădescu, agent superior. 

Trifu Novacovici, rromul 
oprit în faţa farmaciei se 
aprinde dintr-o dată: „N-am 
făcut nicio crimă, de ce mă 
opriţi? Domne’, nu mă ener-
va, că mă duc la Bucureşti cu 
treaba asta. Văd că te dai prea 
periculos, prea mare”. 

Două puncte amendă şi 
două puncte penalizare, îi 
răspunde poliţiştul, care tre-
buie să-i suporte toate ame-
ninţările. După minute bune 
de „negocieri” fără rezultat, 
e gata şi procesul verbal: 134 
de lei amendă, 67 de lei în 24 
de ore. Din trafic, un prieten 
de-al ţiganului tras pe dreapta 
strigă în gura mare: „Domnu’ 
Diamant, plăteşte că ai bani!”, 
vreme în care şoferul Trifu 
schimbă replici cu nevasta 
în limba... germană. Refuză 

însă să semneze procesul 
verbal şi se mai gândeşte că 
poate o ultimă ameninţare îi 
aduce noroc. „Lasă că vezi tu, 
că te sună oamenii mai mari 
ca tine. Eu am mai dat unul 
afară, să ştii!”, face el încă o 
încercare. În tot acest timp, 
pe cealaltă bandă, unul dintre 
agenţi ţine pe loc un alt auto-
turism, iar câteva minute mai 
târziu verifică un conducător 
de moped. Femeia are toate 
actele necesare, chiar şi cas-
ca şi vesta, aşa că pleacă mai 
departe. E unul dintre puţinii 
şoferi care pleacă fără un pro-
ces verbal de pe bulevardul 

Republicii într-o după-amiază 
destul de aglomerată. 

aproape 1.500  
de amenzi într-o lună

De obicei, poliţiştii locali 
ies în trafic cu un agent de la 
Poliţia Rutieră, dar perioada 
rugilor bănăţene le-a dat pla-
nurile peste cap. „De când am 
început să facem activităţi de 
genul împreună cu cei de la 
Rutieră avem aplicate 1.279 
de sancţiuni, din care 768 
sunt cu puncte de penalizare. 
Multe sunt date pe oprire în 
locuri interzise prin indica-
toare rutiere şi pe sens inter-
zis. N-am avut niciun fel de 
probleme, nicio contestaţie”, 
ne-a declarat Dorel Cojan, di-
rector adjunct Poliţia Locală. 

Agentul Nicuşor Bădescu a 
oprit cei mai mulţi timişoreni 
care au intrat pe interzis, dar 
şi sute de conducători de mo-
pede sau de biciclişti. Cea mai 
mare amendă pe care a dat-o 
a fost de 9 puncte, pe bulevar-
dul Republicii, unui şofer care 
nu a respectat indicatorul cu 
accesul interzis. În condiţiile 
în care un punct amendă e de 
67 de lei, cel care a şofat pe 
interzis a trebuit să scoată din 
buzunar peste 600 de lei. 

„Eu sper ca timişorenii 
să înţeleagă şi să conştienti-
zeze că e bine să citească le-
gea, să nu uite ce au învăţat 

atunci când au primit per-
misul de conducere şi atunci 
nu trebuie neapărat noi să îi 
sancţionăm, pentru că noi îi 
amendăm doar atunci când 
greşesc”, povesteşte Bădescu.

Colegul său, Iasmin Bo-
ghici spune că timişorenii 
sunt de obicei nemulţumiţi, 
dar în cele din urmă înţeleg 
că greşesc. Cele mai multe 
amenzi le-a dat pe oprire, sta-
ţionare şi acces interzis, dar şi 
pentru mopediştii care circulă 
fără cască sau pentru biciclişti. 

 „De regulă, noi urmărim 
asigurarea fluenţei circulaţiei 
pe arterele pe care se înregis-
trează strangulări ale circu-
laţiei, cu precădere pe unde 
sunt şi mijloace de transport 
în comun. Avem oameni care 
merg cu Poliţia Rutieră, avem 
vreo opt care merg pe ridicări 
şi pe blocări de maşini, cu Ad-
ministrarea Domeniului Pu-
blic, iar pe alţii îi specializăm 
pe circulaţia maşinilor de to-
naj pe străzile pe care nu au 
voie”, explică Dorel Cojan. În 
total, 23 de agenţi ai Poliţiei 
Locale şi-au găsit locul în tra-
ficul haotic din Timişoara, pe 
care încearcă să-l fluidizeze. 
Zi de zi, pe străzile din oraş se 
pot vedea cam zece poliţişti 
locali specializaţi pe proble-
me de staţionare sau oprire 
interzisă. Atenţie, şoferi! Nu 
se joacă!

roxana deaconeScu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Începând din luna noiem-
brie, în Timişoara, cununiile 
vor fi oficiate la noua Casă a 
căsătoriilor, din spatele Poş-
tei Mari, ridicată cu peste 
1 milion de euro. Acolo se 
mută şi buletinele.  

O clădire nouă şi moder-
nă pentru viitoarele căsătorii 
civile şi alta pentru Serviciul 
de evidenţă a populaţiei. Ti-
mişorenii se pot cununa şi îşi 

pot schimba buletinele sau 
pot divorţa în două clădiri 
din zona centrală pe care pri-
măria le-a ridicat cu peste 1 
milion de euro, bani luaţi din 
bugetul local. 

În cea care va adăposti 
Serviciul de Evidenţă a Po-
pulaţiei, din spatele Poştei 
Mari, timişenii din 25 de co-
mune îşi pot schimba sau îşi 
pot face cărţi de identitate. 
Dar doar din luna noiembrie, 
deoarece lucrările nu sunt 
încă finalizate şi mai sunt ne-

cesare câteva retuşuri, spune 
viceprimarul oraşului.  

cununii pe timp  
de noapte?

În aceeaşi zonă, locul unde 
timişorenii îşi reparau de ur-
genţă dantura s-a transformat 
într-o cochetă casă de căsăto-
rii. În curte a fost amenajată o 
zonă unde vor avea loc cunu-
niile în aer liber, iar în spate 
a fost pregătită o parcare eco-
logică. Viitorii miri au la dis-
poziţie, la subsol, un spaţiu 

unde să ciocnească paharele 
de şampanie cu invitaţii. 

„Este o locaţie centrală. 
La mall nu plăteam oricum 
chirie, doar utilităţi, dar era 
vorba de două locaţii unde 
trebuiau să meargă căsători-
ţii. Acum oamenii vin doar 
într-un loc. Avem şi spaţiu 
pentru lucrul cu cetăţenii, la 
parter. Acum se mai fac ulti-
mele retuşuri. O să-l inaugu-
răm cu prima căsătorie după 
ce se mută colegii mei de la 
Evidenţa populaţiei şi de la 

Starea civilă, undeva în luna 
noiembrie”, a declarat vice-
primarul Adrian Orza, care a 
menţionat totuşi că, în ciuda 
costurilor celor două clădiri, 
tarifele pentru eliberarea căr-
ţilor de identitate, a certifica-
telor de căsătorie, de divorţ 
sau de deces nu se modifică. 
În plus, se ia în calcul şi ofi-
cierea căsătoriilor pe timp de 
noapte. 

Lucrările au durat 3 ani, 
cu o întrerupere de 6 luni, 
deoarece a fost descoperit un 

sit arheologic. Problemele au 
început încă de la demararea 
acestora. Firma care trebuia 
să se ocupe de construcţie a 
intrat în insolvenţă, aşa că a 
fost necesară o nouă licitaţie. 
În total, au fost cheltuiţi 5 mi-
lioane de lei din bugetul local. 
Cât despre spaţiul care va ră-
mâne liber în primărie, acolo 
s-ar putea extinde serviciile 
de relaţii cu publicul.

Poliţiştii locali s-au acomodat deja în trafic şi îi amendează zi de zi pe timişorenii care încalcă legea

Căsătoriile se vor face în casă  
nouă din luna noiembrie
n Casa Căsătoriilor şi sediul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor sunt aproape gata

n şoferii şi bicicliştii din Timişoara primesc amenzi pe bandă rulantă de la Poliţia Locală

Noua Casă a casătoriilor se va deschide spre sfârşitul acestui an
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Gata cu vacanţa pentru liceeni! De luni începe bacalaureatul!
miodrag Hojda
miodrag.hojda@opiniatimisoarei.ro

S-a terminat vara pentru 
liceenii timişeni care n-au 
promovat examenul de ba-
calaureat! În Timiş, la sesiu-
ne de toamnă sunt 4.000 de 
candidaţi! Cu o promovabi-
litate de 34% la bacalaureat, 
Timişul s-a situat printre 
judeţele codaşe la nivel na-
ţional în sesiunea din iunie-
iulie. Liceenii care n-au luat 
note de trecere au şansa 
să se revanşeze. Sesiunea 
din toamnă a examenului 
naţional începe luni, 22 au-
gust, cu proba orală de co-
municare în limba romană. 
Reprezentanţii Inspectora-

tului Şcolar Timiş îi aver-
tizează pe liceeni că şi de 
această dată sălile de clasă 
unde au loc examenele vor 
fi supravegheate video, iar 
nepromovarea examenului 
înseamnă susţinerea aces-
tuia la anul viitor, în timp 
de exmatricularea pentru 
copiat sau anularea lucră-
rilor înseamnă interdicţia 
de a mai susţine examenul 
timp de trei sesiuni. O linie 
telefonică verde, unde pot 
fi sesizate neregulile de la 
bacalaureat, este deschisă 
la Inspectoratul Şcolar. Nu-
mărul 0800 800 115 este 
gratuit. 

Fie că au luat meditaţii în 
particular sau au participat 

la cursurile gratuite oferite 
de mai multe facultăţi timi-
şorene fie au mers în excur-
sii şi s-au distrat în timpul 
verii, pentru mulţi liceeni 
promovarea examenului 
înseamnă diferenţa între a 
urma o facultate sau de a 
intra în câmpul muncii. 

La cele nouă licee unde 
procentul de promovabili-
tate a fost zero (!), dăscălii 
au venit din vacanţă să le 
dea meditaţii liceenilor, 
dar puţini dintre ei s-au ară-
tat interesaţi, chiar dacă la 
unele materii n-au obtinut 
note mai mari de 3.

În prima sesiune a Bacalaure-
atului în Timiş, procentul de 
promovabilitate a fost de 34%

Eu sper ca timişo-
renii să înţeleagă şi 
să conştientizeze că 
e bine să citească 
legea, să nu uite ce 
au învăţat atunci 
când au primit per-
misul de conducere 
şi atunci nu trebuie 
neapărat să îi sanc-
ţionăm, pentru că 
noi îi amendăm doar 
atunci când greşesc. 

NiCuşor bădeSCu 
agent - Poliţia Locală

De când am început 
să facem activităţi 
de genul acesta 
împreună cu cei de la 
Rutieră avem aplica-
te 1.279 de sancţiuni, 
din care 768 sunt cu 
puncte de penaliza-
re. N-am avut niciun 
fel de probleme, 
nicio contestaţie. 

doreL cojan 
director adjunct Poliţia Locală

zonele unde 
se dau cele 
mai multe 
amenzi!

Cele mai problematice 
zone din Timişoara, unde 
agenţii locali ar putea da 
amenzi non-stop, sunt 
strada Paris, bulevar-
dul Republicii, strada 
Gheorghe Dima, strada 
Daliei, zona Spitalului 
Judeţean, bulevardul 
16 Decembrie, Brânco-
veanu, strada Arieş sau 
Regele Ferdinand.

Este o locaţie centra-
lă. La mall nu plăteam 
oricum chirie, doar 
utilităţi, dar era vorba 
de două locaţii unde 
trebuiau să meargă 
căsătoriţii. Acum 
oamenii vin doar 
într-un loc. Avem şi 
spaţiu pentru lucrul 
cu cetăţenii, la parter. 
Acum se mai fac ulti-
mele retuşuri. O să-l 
inaugurăm cu prima 
căsătorie. 

adriaN orza 
 viceprimar

desfăşurarea sesiunii de toamnă

l 22-23 august - Evaluarea 
competenţelor lingvistice 
de comunicare orală în 
limbă română
l 22-24 august - Evaluarea 
competenţelor lingvistice 
de comunicare orală în 
limbă maternă
l 23-24 august - Evaluarea 
competenţelor lingvistice 
într-o limbă de circulaţie 
internaţională
l 25 - 26 august - Evaluarea 
competenţelor digitale
l 29 august - Limbă şi 
literatură română - probă 

scrisă
l 30 august - Limbă şi 
literatură maternă - probă 
scrisă
l 31 august - Proba obli-
gatorie a profilului - probă 
scrisă 
l 2 septembrie - proba la 
alegere a profilului şi speci-
alizării - probă scrisă. 
l 4 septembrie - afişarea 
rezultatelor (până la ora 
16) şi depunerea contesta-
ţiilor (între orele 16 - 20)
l 7 septembrie - afişarea 
rezultatelor finale.
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miodrag Hojda
miodrag.hojda@opiniatimisoarei.ro

Încă de mici, copiii simt 
nevoia să fie cât mai aproape 
de părinţi. Sentimentul este 
reciproc, iar una dintre cele 
mai frumoase modalităţi de 
a petrece cât mai mult timp 
împreună o reprezintă spor-
tul. Activităţile în familie îi 
ajută pe cei mici să înveţe că 
munca le aduce numai be-
neficii, iar pe părinţi să des-
copere ce înclinaţii au copiii 
şi să petreacă mai mult timp 
alături de ei.  

În Timişoara sunt mai 
multe cluburi de sport, de 
la arte marţiale la şah şi de 
la fotbal la scrimă, unde 
părinţii şi copiii participă 
împreună la activităţi. La 
Clubul de Kendo din Timi-
şoara sunt înscrişi copii cu 
vârstele cuprinse între şase 
şi 15 ani. Un părinte şi-a 
adus băieţelul de şase ani să 
înveţe despre cultură şi artă 
japoneză prin practicarea 
artelor marţiale, prin practi-
carea kendo. 

“Tatăl unuia dintre elevii 
mei a fost în Japonia. Şi-a 
făcut studiile acolo. A în-
văţat multe despre cultura 
japoneză. De 12 ani vine la 
clubul de kendo şi vrea să-i 

insufle şi băieţelului pasiu-
nea sa despre kendo”, ne-a 
spus Florin Ianăş, sensei-ul 
care conduce singurul club 
de kendo din Timişoara. 

Băieţelul are şase ani şi 
participă la antrenamente 
de peste un an şi jumătate. 
De două ori pe săptămâ-
nă, împreună cu tatăl lui, 
micuţul a deprins imediat 
mişcările şi principiile după 
care se ghidează acest sport. 
Îmbrăcat corespunzător şi 
plin de entuziasm, prichin-
delul se antrenează cot la 
cot cu tatăl lui, iar faptul că 
îl vede pe acesta cum se im-
plică îl motivează şi pe el să 
fie la fel de serios. Iar pentru 
un copil de şase ani, impli-
carea şi munca depusă aici 
înseamnă învăţarea unor 
principii sănătoase care să-l 
ghideze. „Kendo este o for-
mă de viaţă. Cine practică 
acest sport, îl practică toată 
viaţa. E ca şi mâncarea, ca şi 
cititul. Şi nu există o vârstă 
de la care să începi să-l prac-
tici, oricând te poţi apuca de 
kendo”, spune Florin Ianăş. 

“Noi punem accentul pe 
kendo tradiţional. Cei care 
practică acest sport învaţă 
despre disciplină, punctuali-
tate, seriozitate, muncă. Pri-
mul lucru pe care îl facem 

când începem antrenamen-
tele este să spălăm pe jos în 
sală. Cu T-uri şi mopuri. Aşa 
învăţa fiecare ce înseamnă 
curăţenia şi cum să o între-
ţinem, învăţăm să fim dis-
ciplinaţi”, a adăugat sense-
iul. Nu fac rabat de nici cei 
mici, nici cei mari. Pentru 

că a începe cu curăţenia sălii 
înseamnă a pune bazele pri-
mului principiu din sport: 
disciplina. Copiii care parti-
cipă la antrenamente sunt 
cei mai interesaţi să înveţe 
cât mai multe despre acest 
sport. Pentru ei, nu este vor-
ba despre mişcare fizică, ci 
despre deprinderea unui stil 
de viaţă. Când sunt împreu-
nă cu părinţii sau în rândul 
colegilor, copiii învaţă ce în-
seamnă să-i respecte pe cei 
din apropierea lor, învaţă să 
asculte şi să arate că le pasă.  

“La club vine o fetiţă şi 
6-7 băieţi. Ei învaţă că pot 
aborda orice situaţie prin 
muncă serioasă şi respect”, 
ne spune Florin Ianăş.  

Sportul înseamnă disci-
plină, indiferent de tipul 
practicat. Fie că este vorba 
despre scrimă sau arte mar-
ţiale, despre fotbal sau şah, 

sportul înseamnă dezvolta-
rea unor abilităţi de gândi-
re, a spiritului de muncă în 
echipă şi a respectului faţă 
de adversar. Părinţii care 
merg împreună cu cei mici 
şi desfăşoară o anumită acti-
vitate sportivă reuşesc să le 
insufle acestora plăcerea 
pentru mişcare şi pentru 
sport, spun psihologii. 
Iar mişcarea înseamnă, 
în primul rând, sănătate, 
spun aceştia. Pentru că 
părintele este un mo-
del pentru copilul 
său, orice activi-
tate petrecută cu 
acesta înseamnă 
un câştig pentru 
familie. Iar acest 
câştig se reflectă 
în relaţia dintre 
părinte şi copil.
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LiLiana iedu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

În orice piaţă sau loc mai 
aglomerat din Timişoara 
este imposibil să nu găseşti 
o simigerie unde se vând 
covrigi sau alte produse ase-
mănătoare. Administratorii 
acestor afaceri spun că sunt 
pregătiţi să vină cu oferte 
care mai de care pentru a-şi 
atrage cât mai mulţi cum-
părători. Aşadar, covrigii cu 
mac, sare şi susan nu mai 
sunt la modă pentru că la 
simigerii găseşti acum şi alte 
produse, iar oferta este una 
cât se poate de diversificată.   

„Noi avem o colaborare 
cu o firmă de produse lac-
tate, iar la cumpărarea ori-
cărui produs de acest gen 
oferim şi un covrig gratis. 
Este o colaborare pe plan na-
ţional şi sperăm ca pe viitor 
să o extindem. Pe lângă co-
vrigi avem şi alte specialităţi. 
Avem covriking, covri chee-
se şi covridog. Cele trei pro-
duse sunt mărci înregistra-
re. Mai avem, de asemenea, 
covrigii cu ciocolată şi cei cu 
ciuperci, cu măsline, cu stafi-
de şi multicereal, acesta din 
urmă este dietetic. De 1-2 
săptămâni am introdus piz-
za în simigerii. O felie costă 
4,5 lei şi deja putem să spu-
nem că suntem mulţumiţi 
de vânzare“, ne-a declarat 

Liviu Vieru, administratorul 
simigeriilor „Petru“ din Ti-
mişoara.  

Oricum, în perioada ve-
rii vânzările mai scad pen-
tru că oamenii sunt plecaţi 
în vacanţe, dar chiar şi aşa, 
vânzarea covrigilor merge 
chiar foarte bine, spun admi-
nistratorii societăţilor care 
vând aceste produse. 

Şi pentru că se apropie 
toamna, iar la sfârşitul ei 
începe postul Crăciunului, 
simigeriile pregătesc de pe 
acum oferta de post. De 
exemplu, cei de la „Petru“ 
pregătesc produse cu legu-
me în aluat de covrigi, alua-
tul fiind oricum de post. De 

asemenea, mai pregătesc 
produse cu peşte sau cu ra-
hat.  

„La preţuri nu mai vrem 
să umblăm. Noi sperăm să 
le dăm jos pe viitor, dar to-
tul depinde de preţul făinii. 
Am auzit că au fost recolte 
record de grâne şi sperăm că 
preţul la făină să mai scadă. 
Numai în ultimul an preţul 
făinii s-a scumpit de trei ori, 
de la 0,75 lei până la 2,2 lei“, 
a mai spus Liviu Vieru.  

Altă covrigărie, alte ofer-
te. La SC Diario Vivir, situată 
chiar pe stradă Brâncovea-
nu, sunt la mare căutare 
plăcintele cu aluat de covrig 
şi umplutură de şuncă şi caş-

caval, cu brânză dulce şi sta-
fide sau cu budincă şi vişine. 
O astfel de plăcintă costă 2,5 
lei, iar o felie de pizza se vin-
de cu 6 lei.  

Toate aceste produse au 
fost introduse  rând pe rând. 
Administratorii acestei soci-
etăţi spun că au început tra-
diţional, cu covrigii cu sare 
mac şi susan, apoi au văzut 
că şi alte produse sunt ceru-
te de cumparartori aşa că au 
căutat soluţii să aibă oferte 
pentru orice cereri. 

„Ne merge bine vânzarea 
cu covrigi şi vrem să ne ex-
tindem. Alături vom amena-
ja şi vom deschide un local 
unde vom servi clătite, su-
curi, prăjituri şi cafea“, ne-a 
declarat Cristian Patraşcu, 
administratorul SC Diario 
Vivir.

În Timişoara, covrigii cu 
sare, susan şi mac se vând 
cu 1 leu sau 1,5 lei bucata, 
în funcţie de firma care îi 
comercializează. Produsele 
mai speciale sunt mai scum-
pe, ele costă între 2,5 lei şi 3 
lei. În schimb, feliile de piz-
za se vând la covrigării cu 4-6 
lei, dar şi acestea sunt destul 
de solicitate. Chiar şi aşa, 
timişorenii se înghesuie să 
cumpere şi nu de puţine ori 
fac coadă în faţa ghişeului să 
îşi cumpere covrigi calzi le-
gaţi cât se poate de simplu, 
cu o sfoară. 

ecoNomic Familie & Timp liber Dansul- un sport pe cât  
de scump, pe atât de elitist

Cum ne învăţam copiii să citească  
şi să renunţe la televizor?
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KENDO un sport  
pentru toate vârstele

Covrigăriile care au 
împânzit oraşul  se „bat” 
în reţete şi oferte speciale

pulS eCoNomiC

n Dacă unii pregătesc deja produse de post, alţii se extind cu oferte de clătite şi cafea

n În Timişoara, la Clubul de Kendo, copii cu vârste plecând de la şase 
ani învaţă ce înseamnă diciplina şi respectul alături chiar de părinţii lor

Covrigii sunt produşi pe bandă rulantă, pentru că vânzările la aceste produse merg foarte bine
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SALARII

timişul este pe locul  trei în 
topul judeţelor  în care sala-
riaţii sunt cel mai bine plătiţi 
din ţară. salariul mediu net 
în 2010 în timiş a fost de 
340 de euro, cu 12 euro mai 
puţin decât salariu mediu 
net din sibiu (352) şi cu 122 
de euro mai puţin decât în 
Bucureşti(462). timişul a lă-
sat în urmă, la acest capitol 
judeţe ca şi Cluj, Constanţa 
sau Braşov. după Bucureşti 
şi sibiu, timişoara este 
oraşul care oferă cea mai 
mare siguranţă a locurilor 
de muncă datorită prezenţei 
unor companii mari care au 
făcut investiţii majore aici.

LOCURI DE MUNCă

agenţia pentru ocuparea 
Forţei de muncă anunţă că 
în august agenţii economici 
din timiş au vacante 331 de 
locuri de muncă. dintre aces-
tea cele mai multe, 30, sunt 
pentru agenţi de securitate. 
Urmează 26 de posturi libere 
pentru muncitori necalificaţi 
în industria confecţiilor şi 21 
pentru muncitori necalificaţi 
pentru asamblare piese. la 
polul opus se află locurile 
de muncă disponbile pentru 
persoane cu studii superi-
oare, per total existând doar 
4 locuri de muncă pentru 
ingineri, de exemplu.

IMOBILIARE

apartamentele scoase la 
vânzare în timişoara s-au 
scumpit cu 2,6% în iulie. 
apartamentele noi s-au 
scumpit în intervalul ana-
lizat cu 6,3%. preţul mediu 
pentru această categorie 
este de 914 euro/mp util, 
cu 3% mai mare decât în 
urmă cu 12 luni. În iulie, 
preţul cerut de proprietari 
şi intermediari pentru un 
metru pătrat de suprafaţă 
utilă în cazul apartamente-
lor vechi a fost de 798 euro, 
cu 1,1% mai mult decât în 
iunie. situaţia se prezintă 
însă diferit pe categorii de 
apartamente. apartamen-
tele vechi cu patru camere 
au înregistrat o creştere 
de preţ de 2%. apartamen-
tele cu două camere s-au 
scumpit cu 1,8%. preţurile 
garsonierelor au înregistrat 
o creştere de 0,5%, în timp 
ce preţul apartamentelor 
cu trei camere a scăzut cu 
0,4%. În comparaţie cu luna 
iulie 2010, apartamentele 
vechi sunt mai ieftine cu un 
procent cuprins între 2% în 
cazul garsonierelor şi 8,1% 
în cazul apartamentelor cu 
patru camere.

produS preţ

Covrig cu mac, sare, susan 1-1,5 lei
Covrig cu ciocolată 2 lei
Covrig cu nucă şi miere 2 lei
Covrig cu seminţe 2 lei
Covrig cu măr copt 2 lei, 
Covrig cu măsline 2 lei
Covridog 2,5 lei
Covridog picant 2,5 lei
Covricheese 2,5 lei
Covriking 3 lei
Plăcinte cu brânză dulce şi stafide 2,5 lei
Plăcinte cu şuncă şi caşcaval 2,5 lei
Plăcinte cu budincă şi vişine 2,5 lei
Pizza 4,5 – 6 lei

lista de preţUri

La preţuri nu mai 
vrem să umblăm. Noi 
sperăm să le dăm jos 
pe viitor, dar totul de-
pinde de preţul făinii. 

LiViu Vieru 
administratorul simigeriilor „Petru“

Ne merge bine vân-
zarea cu covrigi şi 
vrem să ne extindem. 
Alături vom amenaja 
şi vom deschide un 
local unde vom servi 
clătite, sucuri, prăji-
turi şi cafea. 

CriStiaN patraşCu
administratorul SC Diario Vivir

Kendo este o formă 
de viaţă. Cine prac-
tică acest sport, îl 
practică toată viaţa. 
E ca şi mâncarea, ca 
şi cititul. Şi nu există 
o vârstă de la care să 
începi să-l practici, 
oricând te poţi apuca 
de kendo. 

floriN iaNăş 
sensei Kendo

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Kendo disciplinează  
mintea şi organizează  

felul de a gândi al copilului
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Au dat bătutul mingii pe 
maidan sau jocurile pe cal-
culator pentru samba, tango 
sau cha-cha-cha. Pentru dan-
sul sportiv mai exact. Câţiva 
zeci de tineri din Timişoara 
se antrenează asiduu câteva 
ore pe zi pentru a deveni 
campioni. Unora chiar le-a 
ieşit, iar până acum au ob-
ţinut deja zeci de premii la 
concursurile naţionale şi in-
ternaţionale.

Nu le e deloc uşor pentru 
ca practicarea acestui sport 
graţios presupune multă 
muncă, dăruire şi conştiin-
ciozitate. Pe lângă toate aces-
tea, părinţii trebuie să facă 
eforturi considerabile pentru 
a-şi încuraja micuţul să îşi ur-
meze visul.

Horia si Clara Preda sunt 
doi vicecampioni naţionali 
care antrenează zilnic zeci 
de perechi de dansatori. Din 
copilărie s-au dăruit dansu-
lui, iar acum fac performan-
ţă ca antrenori. 

„Dansul sportiv e un sport 
mai elitist care, din păcate 
pentru noi, nu dă rezultate 
într-un timp scurt. Este ne-
voie de multă, foarte multă 
muncă”, ne-a declarat Horia 
Preda.

Cei doi antrenori, alături 
de patru perechi de dansa-
tori, au plecat deja în Germa-
nia, la Stuttgart, unde are loc 
tradiţionala competiţie Ger-
man Open Championship şi 
care a ajuns anul acesta la cea 
de-a 25-a ediţie. Acolo parti-
cipă aproximativ 3.000 de 
perechi din întreaga lume, 
iar timişorenii ţintesc cât se 
poate de sus. Anul trecut au 
ajuns până în optimile de fi-
nală şi s-au clasat între primii 
50 de participanţi. Anul aces-
ta îşi propun să urce şi mai 
sus în clasament.

cine sunt campionii?
Anul acesta, patru perechi 

de la Clubul Dance Spirit s-au 
înscris în concurs, la diferite 
grupe de vârste. Tinerii sunt 
optimişti şi spun că emoţiile 
le-au lăsat deja acasă.

Cea mai tânără pereche 
care participă la aceasta 
competiţie s-a înscris la gru-
pa de vârstă 12-13 ani şi este 
formată din Alexandra Nus-
zbaum şi George Seceleanu. 
Alexandra face dans sportiv 

de 6 ani: „Am participat la 
emisiunea Ploaia steluţelor şi 
partenerul meu de dans m-a 
scăpat în cap, când ne-am an-
trenat”. George, în schimb, 
este mai serios, se consideră 

un băiat sofisticat şi spune că 
face dans de 5 ani.

A doua pereche se înca-
drează la categoria 14-15 
ani şi este formată din An-
dra Pacurar şi Alexandru 
Miculescu. Andra face dans 
sportiv de 4 ani şi spune că 
cel mai dificil moment pen-
tru ea a fost când s-a mutat 
la actualul club pentru că a 
obţinut cu greu transferul de 
la clubul de la care plecase. 
Alexandru îşi aminteşte cu 
drag de cel mai mare premiu 
câştigat până acum: trofeul 
de vicecampion al Romaniei 
la categoria 14-15 ani.

Anca Ţunea şi Norbert 
Szeles formează cea de-a treia 
echipă participantă la com-
petiţia din Germania şi s-a 
înscris la categoria 16-18 ani. 
Anca are 13 ani, iar partenerul 
sau de dans, Norbert are 16 
ani. „Sunt puţin dezavantajată 
de această situaţie, dar cred 
că voi face faţă cu brio”, ne-a 
spus Anca. Cei doi dansează 
împreună de 2 ani şi deja s-au 
obişnuit unul cu celălalt.

La aceeaşi categorie de 
vărstă s-a înscris şi cea de-a 
patra echipă în concursul 
din Germania. Este vorba 
despre Larisa Nuszbaum şi 
Petre Strâmbu. Ei fac dans 
sportiv de 8 ani, dar dansea-
ză împreună de doar doi ani. 
Cei doi au spus la unison că 
pentru ei, dansul înseamnă 
educaţie, dezvoltare şi mai 
ales disciplină.

Dansul sportiv în cifre
Nu este deloc uşor să prac-

tici acest sport, iar vârsta nici-
odată nu este prea înaintată 
atunci când doreşti să începi 
să dansezi tango, samba, cha-
cha-cha, jive sau passo doble. 
Este, însă, costisitor. „Este un 
dans cotat în primele 5 spor-
turi ca şi cost”, ne spune Clara 
Preda. 

În primul rând, costumaţia 
poate ajunge la 2.000- 3.000 de 
euro sau chiar mai mult. De 
exemplu, o pereche de pantofi 
pentru o fată ajung să coste 140 
de euro, iar pentru o rochie se 
plăteşte şi 2.000 de euro. 
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Nici costumul băiatului 
nu este mai prejos. Dacă pan-
tofii ajung, în acest caz, la 
150 de euro, doar pentru un 
frac, băiatul dansator scoate 
din buzunar, mai exact din 
buzunarul părinţilor, între 
500 şi 3.000 de euro. La toate 
acestea se mai adaugă cos-
meticele şi bijuteriile pe care 
perechea le foloseşte în tim-
pul spectacolului. 

Nu trebuie uitaţi nici an-
trenorii care se ocupa de pe-
rechea de dansatori. În func-

ţie de nivelul antrenorului, o 
oră de pregătire ajunge de la 
30 până la 120 de euro. „E ca 
un business: investeşti şi câş-
tigi”, ne explică Horia Preda. 

Pregătirea  
pentru competiţie

Campionii noştri ne-au po-
vestit ce înseamnă să te pre-
găteşti pentru un eveniment 
precum cel din Germania. Iar 
dacă ar fi să scotocim prin ba-
gajul fetelor, cu siguranţă nu 
ar lipsi fixativul, gelul de păr, 

agrafele, genele false, panto-
fii şi rochia, autobronzantul, 
lipiciul, paietele şi bineînţeles 
bijuteriile. 

„Ne pregătim singure ma-
chiajul şi freza la fel. Uneori 
ne ajută şi mamele, dar cu 
timpul învăţăm să ne descur-
căm şi singure sau ne ajutăm 
una pe cealaltă. Din când în 
când, băieţii ne mai dau o 
mână de ajutor cu fondul de 
ten sau autobronzantul”, a 
povestit Alexandra. Oricum, 
înainte de a pleca de acasă, 
felete trec mai întâi pe la cos-
metică, dar şi la manichiură 
şi pedichiură, chiar dacă vâr-
stele lor sunt destul de frage-
de. Concursul o impune!

Nici bagajul băieţilor nu e 
mai prejos. Pe lângă costum 
şi pantofi, ei mai adaugă fixa-
tivul absolut necesar, fondul 
de ten, gelul şi ceva sclipici.

Dansatori de ocazie
Nu doar cei care doresc să 

facă performanţă din dans 
trec pragul clubului de dans 
sportiv. În special vara se în-

tâmplă ca mai multe cupluri 
de tineri, care urmează să se 
căsătorească, să ceară ajuto-
rul antrenorilor profesionişti. 

„Cuplurile vin şi ne cer să 
îi ajutăm pentru dansul mi-
rilor şi de obicei vin la noi cu 
o anumită imagine, dar plea-
că, în final, cu o cu totul altă 
imagine pentru că de cele mai 
multe ori îşi dau seama că este 
aproape imposibil să obţină ce 
şi-ar fi dorit. Noi, de regulă le 
recomandăm dansurile len-
te”, a declarat Clara Preda.

De regulă, cuplurile care 
urmează să se căsătorească 
vin la cluburile de dans pen-
tru 5 sau chiar 15-20 de şedin-
te, în funcţie de talent.

„A venit la noi tot felul de 
lume, de la fotbalişti şi până 
la politicieni. De exemplu a 
venit un fotbalist care juca la 
Poli, dar noi nu l-am recunos-
cut”, îşi mai amintesc amu-
zaţi cei doi antrenori, Horia 
şi Clara Preda.

n Patru perechi de dansatori de la Clubul “Dance Spirit” din Timişoara participă la german open Championship

La şcoala de dans „Dance Sprit“, tinerii dansatori se antrenează foarte mult pentru a ajunge la performanţe notabile

Dansul sportiv e un 
sport mai elitist care, 
din păcate pentru 
noi, nu dă rezultate 
într-un timp scurt. 
Este nevoie de multă, 
foarte multă muncă. 

horia preda 
 instructor dans sportiv

Selecţia  
nu se face 
după ureche

Patru criterii trebuie să 
îndeplinească un dansa-
tor care doreşte să facă 
performanţă. În primul 
rând trebuie să aibă ta-
lent pentru dansul spor-
tiv, apoi trebuie să aibă 
aptitudini motrice, adică 
să aibă înclinaţii pentru 
sportul de performanţă. 
Apoi ar mai trebui să 
aibă disponibilitatea 
necesară, iar urechea 
muzicală ar trebui să nu 
îi lipsească deloc.

timişoara, un centru 
important al dansului

Timişoara nu duce deloc 
lipsă de dansatori spor-
tivi, iar tocmai din această 
cauză aici se desfăşoară 
deja de 4 ani consecutiv 
Cupa României la dans 
sportiv, cea mai impor-
tantă competiţie de gen 
din ţară. Evenimentul este 

programat să se desfă-
şoare în toamna acestui 
an, în luna octombrie. 
Până atunci, însă, Aradul 
organizează de aseme-
nea o competiţie de dans 
sportiv, în data de 10 
septembrie, însă nu de o 
aşa mare anvergură.
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În urmă cu 10-15 ani, îna-
inte de apariţia în forţă a zeci-
lor de programe TV şi a calcu-
latoarelor în casele fiecăruia, 
cei mici învăţau, de la cea mai 
fragedă vârstă, să citească po-
veşti cu prinţi şi prinţese. 

Acum, situaţia este mult 
schimbată. Profesorii se 
plâng că elevii nu citesc 
destul, părinţii sunt nemul-
ţumiţi că cei mici nu sunt 
atraşi de lectură şi că prefe-
ră jocurile pe calculator sau 
desenele animate violente.  

„Dacă părinţii vor să-şi 
vadă copiii citind, să-i apro-
pie de lectură, atunci trebu-
ie să fie ei înşişi un exemplu 
pentru aceştia. Dar, din pă-
cate, mulţi nu mai citesc. 
Părinţii de azi nu mai au 
disponibilitate pentru copi-
ii lor. Sunt mulţumiţi că nu 
le provoacă probleme şi că 
stau cuminţi în faţa televizo-
rului sau a calculatorului”, 
ne spune Adriana Dodea, 
psiholog şcolar în cadrul 

Centrului Judeţean pentru 
Asistenţă Psihopedagogică 
Timiş.  

Cei mici au numai lu-
cruri bune de învăţat şi de 
deprins de pe urma lecturii. 
Dezvoltarea vocabularului 
este unul dintre ele. Iar din 

acesta derivă şi dezvoltarea 
unei comunicări mai uşoare 
cu cei din jur. Înţelegerea 
mai multor cuvinte conduce 
la o comunicare mai lesne 
în rândul prietenilor, dar şi 
în rândul adulţilor şi, mai 
ales, în faţa profesorilor, 

la şcoală. „Un aspect pozi-
tiv important îl reprezintă 
dezvoltarea reprezentărilor. 
Adică a înţelegerii mai bune 
a unei povestiri, a imagină-
rii şi interiorizării acesteia”, 
adaugă psihologul şcolar.  

Tot ea ne spune că o me-

todă verificată de a le induce 
copiilor pasiunea pentru ci-
tit nu există. Însă o variantă 
de compromis, în cazul pri-
chindeilor care nu se dezli-
pesc din faţă calculatorului, 
o reprezintă cea a eBook-uri-
lor.   

„Prin impunere realizăm 
exact opusul. Dacă obligăm 
copilul să citească, vom ob-
ţine rezultatul contrar: înde-
părtarea de lectură”, a expli-
cat Adriana Dodea. 

Părinţii pot începe o po-
veste cu cei mici, fie ei la 
grădiniţă sau şcolari în cla-
sele primare. Povestea tre-
buie spusă până în punctul 
culminant. Iar în momentul 
în care i-a fost stârnită curio-
zitatea prichindelului, aces-
ta este încurajat să parcurgă 
întreg textul din carte. În-
cet-încet, micuţul „prinde” 
gustul lecturii. Iar când 
ajunge în clasele primare, 
la vârsta adolescenţei, deja 
pasiunea pentru lectură i-a 
fost trezită. În plus, odată 
cu cititul, copilul învaţă şi 
să structureze informaţia 

şi să selecteze ceea ce-l in-
teresează. Ba mai mult, el 
ştie să facă diferenţa între 
sursele avizate şi cele nea-
vizate, mai ales într-o epocă 
a internetului, în care infor-
maţii neverificate circulă în 
mediul online.

10 iNterviu

CipriaN voiN
ciprian.voin@opiniatimisoarei.ro

Cine crezi că este vinovat 
pentru retrogradea lui Poli?

Azi e târziu să mai stăm să 
găsim vinovaţii... Trebuie să 
strângem rândurile, trebuie 
să o luăm de la căpăt pentru 
că urmează primul meci în 
Liga a doua, cu Bihorul, un 
meci greu, care trebuie câş-
tigat la scenă deschisă... va fi 
foarte foarte greu. Nu vom 
şti niciodată cine este vino-
vatul... Eu am văzut absolut 
toate hârtiile clubului, legate 
de cele două speţe în care am 
fost acuzaţi la apelul propus 
împotriva licenţierii... Le-am 
citit, le-am văzut, rămân şi as-
tăzi la părerea mea personală 
că Marian Iancu şi Mircea San-
du în acelaşi timp, nu pot co-
exista în divizia A din fotbalul 
românesc. Cred că totul a fost 
un teatru şi am câteva indicii 
că totul a fost o lucrătură la 
ce s-a întâmplat la mult-aş-
teptata şedinţă a comitetului 
executiv în care s-a discutat 
primirea sau retrogradarea 
celor trei cluburi. La momen-
tul respectiv, timp de trei 
săptămâni toată presa şi toţi 
oamenii din fotbal ştiau că 
în respectiva şedinţă se va da 
o decizie. Decizia a venit, re-
zultatul a fost de nouă voturi 
pentru, şi două abţineri, mo-
ment în care... nebunul are o 
reveleţie.... Se trezeşte dintr-o 
dată că tot ceea ce a făcut este 
ilegal şi incorect. Dacă şi-a dat 
seama de asta în cele şase mi-
nute, cât ieşise el din şedinţă  
pentru că nici măcar acolo nu 
a avut curaj să voteze, nu ştiu 
ce să zic... De fapt, el nici o 
clipă nu a crezut că vreun om 
din Federaţia Română, aservi-
ţii lui, divizia fotbal feminin, 
divizia fotbal de plajă, footsal 
şi la ce mai joacă ei, fotbal de 
bufet, vor vota vreodată ca 
cele trei echipe să rămână în 
divizia întâi. A fost o surpriză 
totală şi de aceea a intervenit 
el. Dar poate pentru noi e mai 
bine aşa. 

Spuneai că Mircea Sandu 
şi Marian Iancu nu pot să 
coexiste. Ce trebuia să facă 
Iancu, să tacă, să înghită? El 
spunea că nu poată să tacă 
atunci când are dreptate...

Când nu poţi să taci atunci 
când ai dreptate, dar nu poţi 
să taci nici când nu ai drepta-
te, rezultatele se văd. Mai de-
vreme sau mai târziu plăteşti. 
Cred că declaraţia aceea lega-
tă de sfârşitul vieţii lui Mircea 
Sandu a înclinat mult balan-
ţa în defavoarea noastră. Nu 
spun că neapărat Iancu ar fi 
vinovat, pentru că împotriva 
Timişoarei s-au luat decizii şi 
înainte de venirea lui la Poli. 

Ce au cu noi, Paul? Explică-ne 
de unde vine chestia asta? 

De multe ori şi noi am fost 
vinovaţi. Întotdeauna ne ve-
deam mai presus de capitală, 
şi exact aşa cum spunem noi 
despre capitală, aşa spun şi ei 
despre noi. Când baţi Braşo-
vul, Piteştiul sau alte echipe 
nu te mai aplaudă nimeni, 

pentru că pui mari probleme 
echipelor mici din capitală. 
Ei le spun granzi, eu le spun 
echipe mici că până la urmă 
asta sunt.  În ultimii patru ani 
de zile, Steaua nu ne-a bătut 
niciodată, Dinamo ne-a bătut 
o dată, Rapidul a avut o victo-
rie... numeri pe degete victori-
ile lor împotriva noastră, ceea 
ce înainte nici nu s-a luat în 
calcul aşa ceva.

Din punctul acesta de vedere, 
până la urmă Iancu şi tot ce a 
însemnat Poli în era Iancu e 
un lucru bun...
       Nu contestă nimeni. Ia is-
toria Politehnicii şi caută alţi 
patru ani în care am obţinut 
astfel de rezultate. Nu există. 
Două titluri de vicecampioa-
nă, două finale de cupă, par-
ticipare în cupele europene, 
în preliminariile Champions 
League, sunt realizări mari. 

Tocmai de aceea nouă, supor-
terilor, tot ce s-a întâmplat ne 
lasă un gust amar. 

Scandări anti Timişoara se 
întâmplă la nivel naţional, şi 
odată cu Poli au făcut paşi îna-
poi şi cei de la FC Bihor. Un lu-
cru este clar. Au lovit în vestul 
fotbalului. S-a întărit pe de-o 
parte zona de centru a Transil-
vaniei, şi aici mă refer la Cluj, 
Sibiu, Târgu-Mureş, în schimb 
au lovit puternic în tot ce a în-
semnat Vestul României. 

Ce ai prefera, să rămână Ian-
cu în continuare la club sau să 
vină altul?

Discuţia asta am avut-o cu 
el, am avut-o cu cei de la consi-

liul local şi judeţean, momen-
tan nu există o altă variantă. 
Vom merge mai departe cu 
domnul Iancu, noi ne-am dori 
acest lucru, am cerut ca toţi 
jucătorii cu contracte mari să 
plece. Cu o parte din ei se poa-
te negocia, le dăm un contract 
mai mic, dar le dăm o primă 
de obiectiv în primul sezon, 
dacă promovează sunt nişte 
bani care le vin. Cu banii care 
intră în cont să achite datorii-
le către terţi, şi ar mai fi câte-
va foarte urgente care trebuie  
achitate. Mă refer la milionul 
de euro pentru Brezinski, mi-
lionul pentru Cisovski, o sută 
şi ceva de mii pentru Sabău... 
Sunt bani care trebuie plătiţi 
şi dacă nu sunt plătiţi ajun-
gem din nou acolo unde am 
ajuns cu retrogradarea... Dacă 
reuşim să plătim, ajungem 
aproape de zero şi apoi ne 
putem apuca să gestionăm 
banii, să lucrăm la salarii, la 
cei care sunt foarte buni sala-
riile pot ajunge şi la 3-4000 de 
euro, asta la jucătorii mari, de 
care depinzi. 

În condiţiile astea, crezi că se 
poate ataca promovarea?

Un lucru să fie foarte clar. 
Nu am cerut promovarea din 
primul sezon. Pentru noi este 
mai important ca acest club 
să înceapă să crească din nou, 
să se poată gestiona singur, să 
ajungă la pragul zero de unde 
a plecat. Mai înainte vorbeam 
de investitori. Nu vine nimeni 
când clubul are o datorie de 3, 
4 milioane de euro, o datorie 
urgentă şi mai trebuie să bage 
încă 5, 6 milioane ca să plă-

teşti contractele. Momentul 
în care datoriile vor fi zero, 
iar clubul să îl ţii pe primul 
sezon în prima ligă te costă 
un milion două sute, mă refer 
la contracte de 200 de mii de 
euro pe lună, poţi găsi, una, 
două persoane care să împar-
tă banii aştia. În prima ligă pot 
să vină ambele consilii lângă 
echipă, nu cu sume foarte 
mari. Dacă pe lângă aceştia 
se mai adună 3 sau 4 persoa-
ne din oraş care să aducă câte 
cinci sute de mii, deja s-a fă-
cut un buget de 5 milioane 
în care poţi să îţi iei o echipă 
de prima ligă. Cel mai frumos 
exemplu este Borussia Dort-
mund unde suporterii au plă-
tit fiecare câte 20 de euro ca să 
achite datoria ce o aveau către 
Federaţia Germană de Fotbal 
ca să nu fie retrogradată. Au 
vândut toţi jucătorii pe care 
i-au avut, au început cu copii 
de 16, 17 ani care astăzi joacă 
la naţională şi se echivalează 
la 25, 30 de milioane de euro. 
Este cel mai clar şi mai fru-
mos exemplu. De aceea noi 
nu cerem rezultate. Vrem să 
se reconstruiască totul după o 
bază solidă, cu atât mai mult 
cu cât avem câteva generaţii 
de copii la juniori şi tineret cu 
rezultate mari şi copii de ex-
cepţie la 15, 16 ani sunt câţiva 
care în câţiva ani vor face per-
formanţă. 

Se va întâmpla lucrul acesta?
Eu nu spun cred că da, ci 

sper că da. Pentru că dacă nu 
se întâmplă aşa, cealaltă cale 
va fi, mai devreme sau mai 
târziu, desfiinţarea echipei 

sub o formă sau alta. Nici nu 
vreau să mă gândesc la un 
proiect în care să începem din 
nou din liga a cincea pentru 
că nu suntem chiar aşa pe ma-
riginea prăpastiei. 

Suntem toţi obişnuiţi cu un 
Dan Păltinişanu plin, cu at-
mosfera de acolo. La amicale 
au fost 2, 300 de oamenil. La 
ce să ne aşteptăm la meciul 
cu FC Bihor? 

Vor fi undeva în jur de 4,5 
mii de persoane. Acele amica-
le au fost neanuţate, toţi am 
aflat în ziua meciului sau cu 
o zi înainte. Suntem totuşi 
în august, foarte multă lume 
este plecată în concedii, dar 
eu zic că la primul meci ofi-
cial vor fi între 4 şi 5 mii de 
suporteri. 

Ne-aţi obişnuit prost. Cu 
coregrafii, torţe, fumigene, şi 
aşa mai departe. Le vom mai 
vedea?

Le vom mai vedea, dar 
probabil nu în prima parte a 
sezonului ci poate spre final 
dacă şi rezultatele sunt pe 
măsură. O coregrafie este un 
lucru care implică foarte mul-
tă muncă, implică un număr 
destul de mare de persoane, 
de idei. Noi am reuşit aproape 
întotdeauna să avem rezulta-
te pe măsură, nu toate au fost 
reuşite pentru că aşa se întâm-
plă în viaţă, dar sperăm ca pe 
finalul sezonului să putem să 
facem şi coregrafii. Nu putem 
discuta acum despre asta atâ-
ta timp cât nu ştim ce se va 
întâmpla cu echipa noastră 
şi cu clubul nostru. Am discu-

tat şi cu domnul Chivorchian 
despre bilete, despre abona-
mente. Eu zic că sunt preţuri 
accesibile pentru un sezon, 
sunt de bun simţ. Cred că nu 
se apropie nici măcar de pre-
ţul unui pachet de ţigări.

Vreau să mă întorc un pic la 
Iancu. A avut nişte ieşiri incre-
dibile, îmi amintesc cearta pe 
care a avut-o cu Piţurcă, sau 
cu Porumboiu. Toate acele 
cuvinte spuse de Iancu nu 
au nici o legătură cu spiritul 
Timişoarei. Ce simţeaţi voi în 
momentele acelea?

Acelaşi lucru pe care îl 
simţeai şi tu ca suporter. E 
clar că nu reprezintă Timi-
şoara, i-am spus-o de multe 
ori când am discutat cu el, 
el mi-a spus: ”Ăsta sunt eu, 
cu bune, cu rele, aşa ştiu eu 
să mă lupt pentru bussinesul 
meu, pentru interesul meu, 
dacă consideraţi că e în regu-
lă, veniţi cu mine, dacă nu e 
la fel de bine...” E adevărat că 
de foarte multe ori a întinat 
imaginea Timişoarei şi să ştii 
că acest lucru s-a reflectat şi 
la scandările urâte. Ura împo-
triva lui Iancu s-a transferat 
asupra imaginii oraşului, nici 
măcar a echipei.

Ce înseamnă pentru galeria 
lui Poli spiritul Timişoarei? 

Răspunsul e simplu, sun-
tem cei mai buni. Spune-mi 
o peluză din ţara asta care 
s-a apropiat măcar de noi în 
vreun sezon la coregrafii, 
spune-mi o peluză care a dus 
în deplasări la 800-1000 de 
km câte 4-500 de persoane. 
Asta e exemplul. Normal că 
îi doare, când ei vin la Timi-
şoara 30 de inşi şi mai adună 
câţiva ameţiţi din zonă şi noi 
când am fost la Bucureşti în 
2002, 2003, 2004, am mers 
cu o mie de oameni. La me-
ciul cu Steaua, când au luat 
ei titlul, am dat 867 de bilete 
cu mâna mea. Să duci 867 de 
persoane la un meci la care 
dacă nu lua Steaua campio-
natul, îl lua Dinamo, eu cred 
că e ceva. E normal ca atunci 
să ne considerăm de departe 
cei mai buni.

Îi veţi încuraja pe cei de 
la Rapid în meciul de pe 
„Păltinişanu“?

Dacă la momentul deci-
ziei din comitetul executiv 
nu ar fi existat acea scrisoare 
plecată din partea clubului 
Rapid semnată de Copos şi 
Dinu Gheorghe în care cereau 
expres Federaţiei Române de 
Fotbal să nu ne primească în 
prima ligă, cred că aş fi fost 
acolo pe stadion, pentru că 
am destul de mulţi cunoscuţi 
din peluza giuleşteană, dar nu 
pot să mă duc să cânt pentru 
ei şi laurii să îi culeagă alţii. 
Cam acelaşi lucru se întâm-
plă în Naţionala României. O 
naţională care nu reprezintă 
nimic şi până în 2024 nu mă 
va interesa absolut nimic din 
ce face naţionala României. 
Pentru mine nici nu există.

„La primul meci 
oficial vor fi între 4  
şi 5 mii de suporteri“

paul prodaNa - lider CvuCS

Am dezvoltat de la an la an activitatile companiilor
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Cum ne învăţam copiii să citească  
şi să renunţe la privitul la televizor? 
n Dezvoltarea vocabularului şi a imaginaţiei sunt câteva dintre plusurile subliniate de psihologi

Părinţii trebuie să le trezească interesul pentru lectură copiilor încă de la grădiniţă

Prin impunere rea-
lizăm exact opusul. 
Dacă obligăm copi-
lul să citească, vom 
obţine rezultatul 
contrar: îndepărtarea 
de lectură. 

adriana dodea 
psiholog şcolar - Centrul judeţean 

pentru Asistenţă Psihopedagogică
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E foarte greu să închei o 
afacere care să mulţumeas-
că toţi locatarii unui bloc. 
O spun administratorii de 
imobile, care se chinuie 
luni întregi pentru a-i con-
vinge pe timişoreni să sem-
neze la notar documentele 
prin care cedează mansar-
da blocului constructoru-
lui. 

În această situaţie se află 
şi Florica Pastor, care ad-
ministrează patru scări de 
bloc pe strada Muzicescu 
din Calea Şagului. Din toţi 
locatarii, doar câţiva nu 
sunt de acord cu schimbul 
negociat cu atâta sârguinţă 
de preşedintele asociaţiei 
de locatari şi de adminis-
trator. Se tem că nu ţine 
structura de rezistenţă.

majoritatea locatarilor 
trebuie să fie de acord

„Noi avem doi care nu 
vor deloc din cei care stau 
la ultimul etaj. De două 
luni umblăm după ei şi 
cu actele. Din 16 aparta-
mente, câte sunt în total 
la etajul 4, doar două nu 
vor. Trebuie să îşi dea acor-
dul majoritatea locatarilor 
şi noi aproape că ne înca-
drăm”, ne-a declarat Flori-
ca Pastor. 

Visul timişorenilor de 
pe Muzicescu de a avea un 
bloc frumos amenajat şi 
reabilitat termic se poate 
spulbera cu uşurinţă dacă 
primăria dă aviz negativ în 
ceea ce priveşte structura 
de rezistenţă a blocului. 

„Trebuie să mergem in-
dividual cu constructorul 
la notar, să-l împroprietă-
rim cu bucăţica de mansar-
dă pe care o avem fiecare. 
Dar cei de la etajul 4 sunt 
cei mai deranjaţi. Au spus 
ca de aia stau la 4, că nu 
mai suportă pe nimeni 
deasupra. Altul dă vina pe 
structura de rezistenţă a 
blocului, dar asta primăria 
decide, când ne dă autori-
zaţie. Deocamdată, aştep-
tăm”, mai povesteşte Flori-
ca Pastor. 

Secretarul Primăriei 
Timişoara, Ioan Cojocari, 
spune că până acum nu s-a 
întâlnit cu foarte multe ca-
zuri în care locatarii să nu 
fie de acord. Potrivit aces-
tuia, mansardarea se poate 
face cu aprobarea majorită-
ţii proprietarilor, fără a fi 
luat în considerare etajul 
la care locuiesc. ”Nu con-
tează la ce etaj stau, trebu-
ie să semneze două treimi 

din ei”, a declarat Cojocari.
Legea cadastrului şi a pu-
blicităţii imobiliare spune 
că „încetarea destinaţiei de 
folosinţă comună pentru 
părţile comune din cladiri 
se poate hotărî motivat cu 
o majoritate de două tre-
imi din numărul copropri-
etarilor”. În plus, cei care 
nu au votat ori s-au opus 
la înstrăinare sau ipotecare 
au dreptul la despăgubire, 
care se stabileşte fie prin 
acord comun, fie pe cale 
judecătorească. 

Probleme grave în pod
Dacă nu se ia nicio mă-

sură, femeia este hotărâtă 
să îi pună pe locatari să plă-
tească pentru a face curăţe-
nie în pod, unde zac sute 
de porumbei morţi. „Avem 
un strat mare de porum-
bei morţi. Se ascund acolo 
şi nu mai văd să iasă, fac 
pui. Ies viermii din ei aco-
lo. Cred că scoatem două, 

trei maşini de ei. E mizerie 
şi vine miros de acolo, mai 
ales când plouă. Dacă cei 
de la ultimul etaj nu vor, 
să stea în miros. Oricum, 
în septembrie le cer bani 
să facem curat acolo. Să 
facem muncă voluntară. 
Cine nu vrea, să plăteas-
că!”, spune supărată Flori-
ca Pastor. 

Schimb la schimb se face
Schimbul este simplu. 

Locatarii nu trebuie să scoa-
tă niciun ban din buzunar. 
Firma cu care se semnea-
ză contractul anvelopează 
blocul, pune o ţeavă de gaz 
şi amenajează casa scării, 
în schimbul mansardei, 
unde îşi poate construi 16 
apartamente. Firma plă-
teşte tot, acte, autorizaţii, 
manoperă, materiale. Dacă 
ar face singuri reabilitarea, 
locatarii blocului ar trebui 
să plătească câte 1.000 de 
euro de apartament. 

e greu de găsit  
o ofertă serioasă

Florica Pastor spune că 
a căutat destul de mult 
până să găsească societatea 
cu care să poată semna un 
contract. „Sunt o grămadă 
de firme care se apucă de 
lucru, fac jumătate din lu-
crare şi după aceea nu îi 
mai găseşti, că spun că nu 
mai au bani. E greu să gă-
seşti firme serioase. Până 
nu faci un precontract, nu 
ştii nimic. Eu am căutat pe 
internet mult, am căutat 
cifra de afaceri a firmei. 
Trebuie să ne dea şi garan-
ţie de zece ani”, completea-
ză aceasta. 

anvelopare pe bani
La multe clădiri, anvelo-

parea se face pe bani. Câte-
va străzi mai încolo de cele 
patru scări, sunt blocuri le 
iau ochii timişorenilor de 
pe Muzicescu. „În alte lo-
curi se poate. Eu stau aici 

de 30 de ani, la cinci ani 
după ce s-a construit blocul 
am venit. Avem un alt bloc 
lângă noi care acum arată 
foarte bine, după ce l-au 
făcut. Era o dărăpănătură. 
Acum e foarte frumos. Ei 
au plătit cam 26 de mili-
oane de apartament ca să 
anvelopeze”, a declarat 
Zoltan Csora, unul dintre 
proprietarii celor 80 de 
apartamente din blocul 26.

Încă reabilităm blocuri 
cu bani de la guvern

600 de asociaţii de loca-
tari au vrut să între în pro-
gramul guvernului, prin 
care primeau 30% din bani 
de la bugetul local, 50% de 
la bugetul de stat, iar ei 
trebuiau să pună doar 20%. 
”Mai este acel program 
prin care guvernul garan-
tează creditarea prin bănci, 
iar primăriile pot acorda 
până la 30% din finanţare. 
Nu avem încă nicio solici-
tare. Prin celălalt program, 
noi încă facem reabilita-
rea termică a blocurilor şi 
avem deja în acest an două 
cu 50 de apartamente re-
cepţionate. Vom face luni 
recepţia”, a declarat vice-
primarul Sorin Grindeanu. 
În total, la Timişoara au 
fost reabilitate termic 59 
de blocuri, iar până în pre-
zent, funcţionarii primări-
ei au dat 198 de autorizaţii 
de mansardări cu reabilita-
re termică.

roxana deaconeScu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

În Timişoara există 
aproape 1.000 de lifturi, 
din care 20% sunt scoa-
se din uz în momentul 
de faţă. Majoritatea sunt 
vechi şi dărăpănate, spun 
inspectorii Inspectoratului 
de Stat pentru Controlul 
Cazanelor, Recipientelor 
sub Presiune şi Instalaţiilor 
de Ridicat(ISCIR). Adminis-
tratorii de blocuri încheie 
tot felul de afaceri ca să 
îşi poată schimba lifturile 
vechi sau măcar instalaţia 
lor. 

Mihai Radu este preşe-
dintele asociaţiei de loca-
tari de la blocul nr. 39 de 
pe Bulevardul Take Iones-
cu, un imobil cu zece etaje. 
În bloc a fost schimbat as-
censorul în urmă cu aproa-
pe doi ani. 17.000 de euro 
a costat, iar banii au fost 
luaţi de la o firmă de tele-
fonie mobilă, care plăteşte 
600 de euro pe lună pen-
tru o antenă amplasată pe 
bloc. Preşedintele de bloc 
spune că a avut două ofer-
te: un lift cu 23.000 de euro 
şi unul cu 17.000 de euro. 

”Cei de la firma de te-
lefonie mobilă ne-au dat 
în avans banii, pe trei ani. 
Am ales oferta cu 17.000 
de euro, pentru că ne-am 
schimbat şi geamurile la 
casa scării şi am pus per-
vazuri în acelaşi timp. Am 
decis să cumpărăm alt lift, 
pentru că dădeam o grăma-
dă de bani pe reparaţii. Am 
schimbat tot la el, cabina, 
dar şi instalaţia şi moto-
rul”, a declarat Mihai Radu. 

Vechiul lift era din 
1967, de când s-a construit 
blocul. ”Cabina era la pă-
mânt. Am ales oferta cea 
mai ieftină pentru că nu 
am mai schimbat uşile de 
la fiecare etaj. Le-am vopsit 
doar. Pe liftul vechi nici nu 
mai primeam autorizaţii, 
că era distrus”, povesteşte 
bărbatul. 

Banii de la firma de te-
lefonie mobilă nu au fost 
de ajuns oricum, mai ales 
că s-au schimbat şi geamu-
rile de la casa scării, aşa că 
timişorenii care locuiesc în 
cele aproape 100 de aparta-
mente din imobilul de pe 
Take Ionescu au mai plătit, 
timp de un an jumătate, 
încă 20 de lei pe lună pen-
tru lift. Întreţinerea lui îi 
costă alte 300 de lei în fie-
care lună. 

La blocul de lângă, cu 
numărul 35, ascensorul 
este acelaşi de zeci de ani. 

Lipsesc butoanele, iar uşile 
arată în ultimul hal. Oa-
menii nu au însă bani să îl 
schimbe, aşa că se confor-
mează şi mai modifică una 
alta la el, poate poate cei 
de la ISCIR mai închid un 
ochi. Inspectorii nu se joa-
că însă cu siguranţa oame-
nilor. Controalele se fac de 
la Oradea, iar în Timişoara 
sunt opt firme care se ocu-
pă cu întreţinerea ascen-
soarelor. 

„Avem 1.000 de lifturi 
în Timiş, iar în Timişoara 
910. Majoritatea sunt de 
persoane, iar numai 24% 
sunt pentru materiale. 20% 
din cele 1.000 de lifturi 
sunt scoase din uz în pre-
zent. Pe noi ne interesează 
să fie în regulă din punct 
de vedere al funcţionării 

în siguranţă. Multe sunt 
modernizate în fiecare 
an”, explică Alin Mărilă, 
directorul Companiei na-
ţionale pentru controlul 
cazanelor, instalaţiilor de 
ridicat şi recipientelor sub 
presiune Timiş. Inspectorii 
ISCIR merg şi verifică as-
censoarele din Timişoara o 
dată pe an şi, în funcţie de 
starea în care se află, oferă 
o dată scadentă pentru un 
nou control. Pentru fiecare 
control, timişorenii scot 
din buzunar 370 de lei, 
sumă stabilită prin ordo-
nanţă de urgenţă, iar pre-
ţul unui lift nou depăşeşte 
cu uşurinţă suma de 20.000 
de euro.
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Să ne reamintim niţel etapele de 
şapte ani ale vieţii noastre, până 
acum descrise succint, în acest 
cotidian: am fost copii până la 7 
ani (trăind în lumina raiului), ne-
am trăit “pubertatea cea ingrată” 
intre 7-14 ani, adolescenţa cea 
frumoasă intre 14-21ani şi tine-
reţea cu ispitele ei, intre 21-28 de 
ani. Acum ne îndreptam spre ma-
turitate. Iată-ne oameni „serioşi”. 
Avem munca noastră, ne place, 
avem şanse de promovare; avem 
familia noastră, soţie, copii. Avem 
realizări, dar şi planuri, scopuri şi 
idealuri neatinse. Avem îndatoriri, 
dar şi drepturi. Ne putem relaxa 
puţin!? Nicidecum, căci după 28 
de ani trăirile şi simţurile noastre 
se acutizează, vrem mai mult 
de la noi şi de la cei din jur. Nu 
ne mai risipim inutil în proiecte 
şi acţiuni ’’nerentabile’’. Acum 
trebuie să ne motivăm acţiunile 
şi să căutăm izvoare noi de forţă. 
Apare imperioasa nevoie de a ne 
planifica viaţa. Vrem să ştim cum 
se reflectă lumea în noi şi care e 
locul nostru în viaţă, în lume. Este 
perioada în care putem să men-
ţinem separate trăirile sufleteşti 
şi nevoile trupeşti. Confruntarea 
cu lumea poate fi rezumată la în-
trebări ca: Oare câştig destul? Să 
mă lansez în afaceri? Să rămân 
angajat la stat? În căsnicia mea 
totul e în regulă.? Ştiu să-mi apăr 
drepturile în faţa altora? Ofer 
copiilor ce pot sau ce trebuie? Mă 
pot dezvolta lăuntric în condiţiile 
concrete în care trăiesc?     În 
acest moment al vieţii, latura 
socială devine importantă, pentru 
că trebuie găsit un echilibru între 
dezvoltarea anterioară şi posibi-
lităţile viitoare, între gândire şi 
acţiune, între trăirile interioare şi 
condiţiile exterioare, între subiec-
tiv şi obiectiv. Se spune că după 
25 de ani, organismul nostru 
începe să degenereze biologic. 
În jurul vârstei de 30 de ani apar 
şi primele boli. Când omul este 
deja bolnav, totul este clar. Poate 
exagerat de clar! Criza apărută 
odată cu schimbarea „prefixului” 
cu cifra 3 la anii vieţii, este un 
moment tragic pentru mulţi şi 
pentru femei mai ales. Este o peri-
oadă a neînţelegerilor în căsnicie, 
care de multe ori duc la divorţ. Se 
spune că dragostea trece după 
şapte ani de căsnicie! Suntem 
la vârsta în care ne credem încă 
“zmei”. Sexualitatea ne este mai 
rafinată, femeile sunt mult mai 
lipsite de inhibiţii şi prejudecăţi. 
Se şi spune despre femeie că e 
Femeie, (cu F-mare!) doar acum, 
aşa cum spunea şi Balzac în 
romanul său „Femeia la 30 de 
ani“. Ei bine, femeile nu pot decât 
să se bucure de criza existenţială 
pe care o traversează. Nimeni nu 
le-a spus că, la 30 de ani, dinami-
ca sexuală a femeii se schimbă 
radical. Personal, cred că n-aş 
da la schimb o femeie de treizeci 
pentru... şapte femei de douăzeci! 
(Sic!!) În ţările vestice, preşedinţii 
de concerne mari, avansează la 
funcţii executive importante, doar 
candidaţi de până la... 35 de ani. 
Este o barieră managerial-biolo-
gică, înrădăcinată şi tradiţională 
în marile companii. Se spune 
că peste 35 de ani, nu mai ai 
disponibilitatea de a te „sacrifica” 
pentru locul de muncă. Biologic, 
companiile multinaţionale te mai 
pot „stoarce” maxim şapte ani, 
atât cât e o nouă etapă de viaţa 
spre care ne îndreptăm, etapa 
numită Criza identităţii - Vârsta 
de la 35 la 42 de ani.

Maturitatea - 
vârsta 28-35 ani

Coriolan 
Gârboni

opiNie

Aproape un sfert dintre lifturile 
din Timişoara sunt scoase din uz
n Timişorenii încheie contracte cu firmele de telefonie ca să poată schimba lifturilen Timişorenii pot ceda terasele sau pot plăti peste 1.000 de euro de apartament pentru izolarea blocurilor

Preţul unui lift nou depăşeşte 20.000 de euro Cei care nu au bani să schimbe ascensoarele le modernizează cum pot

Foarte mulţi timişoreni renunţă la mansarde pentru anvelopare

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Anvelopare pentru mansardare, 
soluţia pentru reabilitarea blocurilor

Primăria a dat 198 de autorizaţii de mansardări la blocuri

mai este acel pro-
gram prin care gu-
vernul garantează 
creditarea prin 
bănci, iar primăriile 
pot acorda până la 
30% din finanţare. 
Nu avem încă nicio 
solicitare. Prin celă-
lalt program, noi încă 
facem reabilitarea 
termică a blocurilor 
şi avem deja în acest 
an două cu 50 de 
apartamente recepţi-
onate.

 Sorin grindeanu 
viceprimar

Sunt o grămadă de 
firme care se apucă 
de lucru, fac jumă-
tate din lucrare şi 
după aceea nu îi mai 
găseşti, că spun că nu 
mai au bani. E greu să 
găseşti firme serioa-
se. Până nu faci un 
precontract, nu ştii 
nimic. Eu am căutat 
pe internet mult, am 
căutat cifra de afaceri 
a firmei. Trebuie să 
ne dea şi garanţie de 
zece ani. 

floriCa paStor 
adminstratorFirma cu care 

se semnează 
contractul 
anvelopează 
blocul, pune o 
ţeavă de gaz şi 
amenajează casa 
scării, în schimbul 
mansardei.

Am decis să cumpă-
răm alt lift, pentru că 
dădeam o grămadă 
de bani pe reparaţii. 
Am schimbat tot la el, 
cabina, dar şi instala-
ţia şi motorul. 

miHai radu 
preşedinte asociaţie de locatari

20% din cele 1.000 
de lifturi sunt scoase 
din uz în prezent. Pe 
noi ne interesează să 
fie în regulă din punct 
de vedere al funcţio-
nării în siguranţă. 

aliN mărilă
director - ISCIR Timiş
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Filme party expo

www.fortaviola.rotimP liber

Se spune că este creştineşte 
să ierţi. Nimic mai adevă-
rat. Când însă vine vorba 
de fotbal lucrurile par să 
stea cu totul altfel. Mă gân-
deam zilele astea la istoria 
asta cu Mutu şi Tameş de 
la naţională. Piţi, un tip 
intransigent, dacă nu chiar 
căpos, le-a dat „eject“ celor 
doi după ultima ispravă din 
cantonamentul de dinain-
tea fulminantului meci cu 
San Marino. Mutu, jucă-
torul problemă, l-a sunat 
pe selecţioner şi şi-a cerut 
iertare. În zadar. Piţurcă 
a rămas ferm pe poziţie 
şi nu a dat înapoi. Eu zic 
că a procedat foarte bine. 
”Briliantul” are la activ 
mult prea multe tâmpenii 
de acest gen pentru a mai 
putea fi tolerat într-o naţi-
onală care oricum nu mai 
are busolă de multă vreme. 
Consumator de prafuri şi 
licori, bătăuş de chelneri, 
gagicar de excepţie,  Mutu, 
ajuns deja la o vârstă, a 
mai dat încă o dată dovadă 
că stă foarte prost la mobi-
larea mansardei. Selecţio-
nerul a calculat bine atunci 
când a luat această decizie 
pentru că a înlăturat din 
lot un corupător. Grav 
este faptul că jucătorul, 
după ce că nu a respectat 
programul, a încercat să 
mai tragă după el şi alţi 
coechipieri. Dacă tot am 
ajuns să jucăm cu naţiona-
le de tip San Marino ce mai 
contează dacă Mutu intră 
sau nu în teren. Măcar ne 
facem de râs doar pe gazon 
nu şi în afara lui. Apropos! 
L-am auzit pe Dănuţ Lupu 
dăndu-şi cu părerea despre 
cazul în discuţie. Halal! 
Lupu ar cam trebui să tacă 
pentru că are şi el antece-
dente… penale.
Un tip religios în toată 
fiinţa sa, l-am numit pe 
Gigi Becali, demonstrează 
că nu poate să ierte. Con-
flictul său cu galeria este 
de notorietate. Becaliotul, 
înaintea meciului european 
cu sofioţii fraţi, a dat o 
declaraţie stupefiantă. I-a 
rugat pe cei din galerie să 
nu vină să susţină echipa. 
Chestia asta este unicat în 
lumea fotbalistică mondia-
lă. Gigi nu poate să le ierte 
fanilor faptul că aceştia, în 
nenumărate rânduri, i-au 
cerut să plece de la echipă. 
Poate că nu ar fi rău să mai 
mediteze la treaba asta.
La final, un gând bun 
pentru Cornel Dinu. Chiar 
dacă nu sunt dinamovist 
mă gândesc cu o anumită 
nostalgie la ceea ce a făcut 
acest om, în teren, pentru 
echipa sa şi pentru naţio-
nală. Altă generaţie, alte 
moravuri...

Iertarea

Viorel  
Screciu

opiNie
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CINEMA CITy

Avanpremiera Conan 3D: 13:20, 15:40, 
18:00, 20:30, 22:50

Green Lantern 3D - Protectorul Univer-
sului: 14:10, 22:20 

Winnie de pluş: 13:30 (ro) 

Maşini 2: 13:40 (ro), 15:50, 18:00, 20:10,

Planeta Maimuţelor - Invazia: 13:50, 
16:00, 18:10, 20:20, 22:30 

Şefi de coşmar: 14:00, 16:00, 18:00, 
20:0, 22:10

Căpitanul America - Primul Răzbună-
tor: 16:40, 19:10, 21:50 

Pinguinii domnului Popper: 14:40, 
16:40 

Super 8: 15:00, 17:20, 21:45 

Omu’ de la Zoo: 18:40, 

Marea Mahmureală 2: 19:40 

Profă rea, dar buuună: 20:50 22:50

JOI, 18 AUGUST
River Deck: Fely, Horea & Florin ACUSTIC COVER 
BAND
Daos: Gods of Rock Night Party
Play Lounge & Club: Hey After The Ride
Jazz Office: Concer de jazz
Art Club 700: Tematik Party

VINERI, 19 AUGUST
Factory Pub: Trupa Sing
Pantheon: Dj Allexinno & Starchild
No Name: Weekend CHILL
Play: Friday Night Hip Hop with DJ Tha Vi
Life!Pub: Super Karaoke Party
Daos Club: Gods Of Rock Night Party
Club 30: Girls Weekend’s

SâMBăTă, 20 AUGUST
Daos Club: LO-FLY PARTY #7
Dublin Express Pub: Saturday Night Fever
Club Art 700: Saturday Night Madness
Club 30: Girls Weekend’s

DUMINICă 21 AUGUST
Life!Pub: Relax Music
Art Club 700: Retro Fever
Van Graph K’fe: Babilonia 
Club D’Arc: Hits Party

daN duţu
dan.dutu@opiniatimisoarei.ro

În prag de început de sezon 
al ligii secunde conducerea 
clubului de pe Bega spune că 
a cam terminat cu problemele 
şi că aşteaptă primul meci ofi-
cial. La nivel declarativ totul 
pare să confirme cele spuse de 
Gheorghe Chivorchian, direc-
torul general al lui Poli Timi-
şoara. Dacă însă analizăm în 
amănunt declaraţiile acestuia 
cu două zile înainte de meciul 
cu FC Bihor, parcă nu e totul 
aşa cum pare.

În cele 67 de minute cât a 
durat intervenţia “generalu-
lui” de la Poli au fost atinse 
multe subiecte. Printre acestea 
se numără cel al retrogradării 
pe nedrept a Timişoarei, peri-
oada de pregătire a fotbalişti-
lor lui Poli, posibilele plecări 
ale unor jucători, imposibili-
tatea folosirii titulaturii “Poli-
tehnica Timişoara”, conflictul 
juridic cu Benfica Lisabona, 
deblocarea conturilor clubului 
de către Fiscul timişean, obiec-
tivele echipei în noul sezon. 
Dar să le luăm pe rând:

retrogradarea Politehnicii
„Nu ne-a fost uşor să aflăm 

că după ani de muncă în care 
acest club a arătat că este o 
forţă în fotbalul românesc, în 
care am fi putut câştiga cam-
pionatul, să aflăm că contrar 
tuturor regulilor, împotriva 
tututor legilor firii, ni s-a luat 
dreptul de a juca în prima ligă 
şi în cupele europene … O 
comisie ne-a dat licenţa, alta, 
după 11 zile, ne-a luat-o, nu 
am mai auzit aşa ceva. Da, se 
poate ca o instanţă să nu acor-
de din prima licenţa unui club 
şi apoi să vină a doua instanţă 
şi să facă dreptate dar cum s-a 
întâmplat în cazul nostru, nu 
am mai auzit. Unii au plecat 
pe drumuri, alţii au mâncat 
chiftele, alţii au băut un pahar 
cu apă şi aceştia au întors de-
cizia, e incredibil … Dacă nu 
ni se lua dreptul de-a juca în 
cupele europene probabil că 
în următorii zece ani eram cei 
mai puternici din România, 
eram o forţă”.

revenirea lui contra
“Am discutat cu el reveni-

rea în club, dar i-am explicat 
lui Cosmin că dacă ar fi să 
aduc la club jucătorul Contra 
din punct de vedere al buge-
tului mi-ar fi imposibil. Antre-
norul Cosmin Contra e la înce-

put de meserie, de carieră… 
Urma să primesc un răspuns 
de la el, dar Contra nu a mai 
dat acel răspuns pe care îl aş-
teptam, ci a preferat să dea un 
alt răspuns.”

De ce vali velcea?
„Nu a mai avut şansa să 

ia echipa de la zero, a luat-o 
tot timpul în plin campionat. 
Acum sperăm să o ducă în 
prima ligă. Nu are specificat 
acest obiectiv în contract, dar 
nici nu e nevoie, i s-a stabilit 
de către Consiliul de Adminis-
traţie.”

cum stă echipa  
cu pregătirea fizică?

„Săptămâna trecută jucăto-
rii erau în procent de 75% din 
potenţial. Ei s-au pregătit iniţi-
al în cele două cantonamente 
pentru prima ligă, erau cu 
bateriile încărcate apoi a venit 
avalanşa de veşti proaste, fi-
resc, a urmat un uşor regres şi 
a trebuit să îi aducem din nou 

cu pregătirea fizică atât cât se 
poate de sus.”

relaţia club – autorităţi
„A fost bună, dar au existat 

acele momente când unii au 
început să facă informări pe la 
diverse instituţii. Anul acesta 
competiţional care s-a înche-
iat nu am primit niciun ban 
de la ei… Au spus că a fost vor-
ba de o rectificare de buget, 
apoi de o omisiune apoi din 
nou o altă rectificare de buget, 
însă cred şi sper că săptămâna 
viitoare să facem un nou con-
tract  bazat pe performanţă.”

blocarea conturilor
„Fiscul a blocat dreptul la 

muncă al jucătorilor noştri. 
Dacă vreunul din aceştia ar 
fi sesizat organele abilitate, 
Fiscul s-ar fi trezit cu o mare 
surpriză… Ei astăzi au venit 
la club, nici nu ştiau în ce în-
căpere să stea şi să verifice şi 
mâine au blocat conturile…  
Controlul final e peste trei 

săptămâni… Dacă tot ce în-
seamnă Finanţe Publice în Ro-
mânia ar face ce a făcut Fiscul 
timişean, sportul românesc ar 
fi paralizat în România. Şi cei 
de la ANAF au fost consternaţi 
de decizia de blocare a contu-
rilor a celor de la Fisc… Dacă 
nu ne deblochează conturile 
plecăm acasă… Astăzi avem 
în cont nişte bani de la Bour-
ceanu şi Nikolici şi am vrea să 
achităm nişte datorii la buge-
tul statului, salarii la jucători şi 
angajaţi.”

obiectivele pentru  
sezonul 2011-2012

„Ne dorim să ajungem din 
nou în prima ligă şi, de ce nu, 
să jucăm finala de Cupa Ro-
mâniei. Avem un nucleu de 
jucători capabili să îndepli-
nească aceste obiective”.

Plecările de jucători
“Probabil până începe cam-

pionatul vor mai pleca unul 
sau doi jucători (n.n. Dorin 

Goga si Laszlo Sepsi). Eu îmi 
doresc să-i păstrez, dar asta nu 
depinde numai de mine… E 
foarte important ce răspuns 
vom primi de la autorităţile 
locale. Dar chiar dacă vin lân-
gă noi, cel puţin un jucător va 
pleca”.  

litigii existente
“Mai avem litigii pe rol la 

TAS cu Brezinsky şi Magera, 
cu Brezinsky deja ne-am ju-
decat şi aşteptăm hotărârea 
TAS-ului. Dacă TAS-ul zice că 
rămâne în vigoare hotărârea 
FIFA atunci vom începe să 
plătim în tranşe datoria către 
club (n.n. alb-violeţii trebuie să 
plătească 400.000 euro către 
Slovan Liberec), iar cu Magera 
am câştigat la FIFA, iar cei de 
la Ostrava au contestat la TAS 
decizia. 

Denumirea de Poli
“Am făcut acea cerere de 

schimbare a denumirii în 
timp util, dar acum aşteptăm. 
Cei de la FRF au spus că atâta 
timp cât decizia de păstrare 
a vechii denumiri de la TAS 
rămâne în vigoare, nu putem 
schimba nimic. Sper şi îmi 
doresc ca acest lucru să se în-
tâmple cel târziu în luna oc-
tombrie”. 

litigiul cu benfica
“Cel puţin şase-şapte luni 

mai durează acest litigiu. Dacă 
se judecă şi se rezolvă la FIFA 
adică se înţeleg părţile atunci 
nu se mai implică TAS-ul. Nu 
pot să spun acum ce se va în-
tâmpla dacă va câştiga Poli sau 
Benfica procesul, vom vedea 
atunci”.

concluzie
Cu conturile blocate, fără 

bani prea mulţi oricum în ele, 
cu jucători cărora nu le stă 
gândul deloc la fotbal după 
cele întâmplate în această 
vară, în continuare în procese 
cu cluburi şi cu explicaţii încă 
pe drum de la TAS, conduce-
rea clubului de pe Bega nu are 
prea multe motive de linişte 
odată cu începerea sezonului. 
Iar disputa cu FC Bihor, echi-
pă cotată cu şanse mai mari la 
promovare decât Poli va fi una 
crâncenă de tot. Aflată în acea-
aşi situaţie ca Gloria Bistriţa 
şi Poli Timişoara, echipa din 
Oradea vine pe „Dan Paltinisa-
nu” pentru victorie…

Gheorghe Chivorchian: 
„Ne dorim să ajungem 
din nou în prima ligă!“

Iulius Mall: Expoziţie fotografică Zidul Berlinului - o 
graniţă in inima Germaniei. Expoziţia poate fi vizitată 
până în 3 septembrie 2011.

Galeria Jecza: Expoziţia artistului Ioan Augustin Pop, 
Arheologii industriale. Expoziţia va rămâne deschisă 
până în 20 septembrie 2011. Program de vizitare: 
marţi - vineri 17-21; sâmbătă - duminică 10-14 sau 
prin programare telefonică la numărul 0722666445 / 
0744774724.

Muzeul de Artă - Palatul Baroc: expoziţia de artă 
decorativă Orientalia, organizată în colaborare cu 
Complexul Muzeal Arad. Sub acest titlu generic sunt 
expuse obiecte din ceramică, lemn, metal, fildeş şi 
textile, lucrate în ateliere din Orientul Apropiat, Asia 
Centrală şi Extremul Orient. Expoziţia este deschisă 
până în data de 31 august 2011, putând fi admirată 
zilnic între orele 10-18 (lunea închis).

Galeria Axa Art: Expoziţie de pictură Costin Brătea-
nu. Lucrările expuse pot fi vizitate zilnic, până la ora 
17, până în 8 septembrie, la galeria de pe strada L. 
Blaga, nr. 8. 

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.
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Adaptarea cinematogra-
fică a ro

horoscop
BerBec
O săptămână extraordinar de favorizantă 
pentru voi, cu aspecte astrale ce se aşază în 
zona inimii, a libertăţii de expresie, a onestităţii 
şi sincerităţii, a curajului de a trăi. Este vorba de 
conjuncţia Mercur retrograd-Soare-Venus, bine 
aspectata de Destin, aşezată în zona iubirii, în 
zona inimii, stimulând imaginaţia, creativitatea 
atât în relaţiile sociale cât şi în relaţiile profesi-
onale. Este adevărat, în această săptămână nu 
puteţi face altfel decât aşa cum vă îndeamnă 
inima şi lucrul acesta este un vector stabilit 
de conjuncţia Soare-Venus. Pentru că Mercur 
este retrograd, nu vă mai dă voie să amânaţi 
un gând, o idee, un gest pe care vreţi să-l 
faceţi, să vă trădaţi, să vă ascundeţi ce simţiţi 
cu adevărat. Chiar dacă poate fi anevoios, de 
multe ori, să fiţi sinceri în relaţiile personale, 
iată că Mercur retrograd vă ajută să înţelegeţi 
de ce e mai bine să fiţi voi înşivă şi cum puteţi 
să faceţi lucrul acesta cât mai armonios. Dacă 
vreţi să aveţi un viitor conform cu convingerile, 
credinţele, cu emoţiile voastre atunci nu aveţi 
voie să vă trădaţi, nu aveţi voie să păreţi altfel 
în ochii celorlaţi, să vreţi să fiţi altfel, indiferent 
ce aţi avea de câştigat.  

taur
O săptămână deosebit de ofertantă, mai ales 
în planul familiei, al vieţii personale! Tripla 
conjuncţie Mercur retrograd-Soare şi Venus, 
bine aspectata de Destin, semn că în cămin, în 
viaţă de familie, legat de aspecte patrimonia-
le, financiare sau materiale lucrurile se pot re-
zolva, puteţi ajunge la un consens, puteţi să-i 
determinaţi pe membrii familiei să participe la 
un proiect legat de redecorare, la o investiţie 
comună sau achiziţionarea unor obiecte de 
valoare sau care conferă confort în cămin şi în 
casă. Dacă aţi avut conversaţii ce nu au decurs 
foarte bine în săptămânile trecute, iată un 
Mercur retrograd mult mai dispus la concesii 
dar şi mai diplomat, mai abil, mai înţelegător. 
Aveţi nevoie de îngrijire personală şi de odih-
nă! Tocmai de aceea atenuarea conflictelor 
vă ajută mult să vă regăsiţi pe voi înşivă şi 
să vă aşezaţi în viaţa voastră personală mult 
mai bine. Indiferent că e vorba de relaţiile cu 
părinţii sau cu diverşi membrii ai familiei, iată 
o săptămână în care şi voi puteţi căpăta un 
alt punct de vedere asupra unor conflicte sau 
asupra unor discuţii pe care le-aţi avut. Pe de 
altă parte, vorbim de un Marte instalat în Rac 
în zona comunicării, în zona înţelegerilor, dar 
şi a relaţiei cu mediul şi aici vorbim de rude, 
de familie, de vecini, dar şi de alte legături şi 
contacte pe care le aveţi. 

Gemeni
Planeta care vă guvernează, Mercur, este 
retrogradă în această săptămână dar în 
aspect benefic cu Soarele şi cu Venus în zona 
comunicării, a deplasărilor şi a acumulării de 
noi cunoştinţe, educaţie, instruire. Pe de altă 
parte, este în relaţie minunată cu Destinul. 
Este o săptămână în care legăturile voastre 
cu mediul, cu oamenii, cu semenii, cu viaţa 
se pot îmbunătăţi. Aveţi o altă perspectivă 
asupra vieţii, o altă scară de valori! Sigur, 
nu trebuie să vă gândiţi neapărat la lucruri 
revoluţionare, la aspecte mari dar poate că 
probleme care v-au deranjat în săptămânile 
trecute, poate un anumit mod de a gândi, un 
anumit mod de a semnifica diverse situaţii, 
de a judeca oamenii şi faptele, poate că tre-
buie să se schimbe. Acest Mercur retrograd 
dă gândul înţelept de pe urmă, în sensul că 
lucrurile vă pot apărea într-o altă lumină. Pot 
veni noi informaţii, noi date ce vă ajută atât 
în aprecierea oamenilor şi a situaţiilor, cât şi 
în diverse demersuri oficiale pe care le aveţi 
şi care vă pot da o nouă înţelegere asupra 
lucrurilor şi ocazia să argumentaţi mai bine, 
să comentaţi mai bine diverse aspecte, să 
înţelegeţi mai bine diverse situaţii, să con-
tactaţi diverşi oameni la care nu aţi ajuns în 
săptămânile trecute - şi poate nu întâmplător 
nu aţi ajuns.  

rac
Şi în această săptămână Marte se află în sem-
nul vostru zodiacal, între Luna Neagră, Uranus 
şi Saturn, semn că voinţă, ambiţie aveţi din 
plin şi poate lucrurile care vă nemulţumesc 
vă ajută să mergeţi mai departe sau chiar 
lucrurile de care vă temeţi, aspectele vieţii pe 
care nu le doriţi în viaţa voastră vă stimulează 
să vă gândiţi la alte culoare, alte alegeri, alte 
posibilităţi, alte moduri de a fi astfel încât 
acele zone de umbră pe care nu le mai doriţi 
în existenţa voastră (relaţii, atitudini, compor-
tamente rezultate din partea celorlaţi) să nu 
se mai genereze. Aşa că Marte vă dă puterea 
de a fi lucizi, de a vă privi propria existenţa 
şi de a lua măsurile necesare astfel încât 
să fiţi direct implicaţi în destinul vostru - şi 
chiar să vă modelaţi destinul. Iată, în această 
săptămână, o triplă conjuncţie, Mercur 
retrograd-Venus-Soare, în zona câştigurilor, a 
câştigurilor venite din efort personal, de pe 
urmă exercitării talentelor sau a experienţei 
profesionale. Este un aspect bun pentru 
negocieri financiare, pentru onorarii mai mari, 
pentru colaborări profesionale diverse, care îşi 
arată roadele în acest moment.    

leu
Aspecte minunate în această săptămână, ce 
vă vizează direct! Tripla conjuncţie Mercur 
retrograd-Soare-Venus în zodia voastră vă 
conferă farmec în această săptămână, mult 
magnetism în gesturile şi în cuvintele voastre 
astfel încât adresarea voastră, comportamentul 
vostru sau tot ce înseamnă prezenţa voastră să 
fie cu adevărat notabile. Pe de o parte, Mercur 
retrograd vă ajută să vă autoanalizati mai bine. 
Este adevărat, în tonuri avantajoase sau în nuan-
ţe avantajose dar nu-i nimic rău în asta, pentru 
că aveţi nevoie de toată încrederea în voi înşivă, 
de toată stimă de şine la care puteţi să ajungeţi 
şi de toată forţa şi puterea pe care v-o dau, în 
general, încrederea în propriile voastre talente. 
Oricum, este o conjuncţie ce vorbeşte de haruri, 
de înzestrări, de talente şi de vocaţie pentru 
toate zodiile! În cazul vostru este cu atât mai 
accentuat, pentru că se produce chiar pe zodia 
voastră. Sunteţi invitaţi să abanadonati orgoliile 
ieftine, să abandonaţi mândria nejustificată, 
să abandonaţi pretenţiile exagerate. Reuşiţi 
să faceţi lucrul acesta, cu atât mai mult cu cât 
deveniţi mai conştienţi de adevărata voastră 
valoare şi trebuie s-o descoperiţi.  

Fecioara
Planeta care vă guvernează, Mercur, este 
retrogradă în această săptămână dar într-o 
companie minunată, semn că puteţi trage 
multe foloase de pe urmă acestei retrogradari. 
Conjuncţia cu Soarele şi cu Venus, plasată însă 
în Leu, în zodia din spatele zodiei voastre, 
vorbeşte de discreţie dar şi de bilanţ, un bilanţ 
pe care este bine să-l faceţi analizându-vă 
acţiunile şi alegerile, iubirile, sentimentele, 
emoţiile. S-ar putea să înţelegeţi lucruri care 
v-au scăpat şi ele, chiar dacă ţin de detaliile 
vieţii voastre, să fie extraordinar de importan-
te în acest moment, pentru că vă pot revela 
anumite trăsături, înzestrări de care n-aţi fost 
conştienţi până acum. S-ar putea chiar să vină 
cineva şi să vă laude, să vă aprecieze sau să 
facă o remarcă vizavi de voi, din care să înţe-
legeţi faptul că aţi fost percepuţi, de-a lungul 
timpului, într-un anumit fel, de care voi nu aţi 
fost conştienţi. Această săptămână vă ajută să 
contemplaţi, să înţelegeţi, să analizaţi diverse 
momente din viaţa voastră şi în felul acesta să 
căpătaţi cunoaştere, înţelegere, înţelepciune 
şi să faceţi, în cazul în care situaţiile se repetă, 
alegeri mult mai bune. De asemenea, aveţi 
toate şansele să fiţi sprijiniţi, ajutaţi chiar de 
persoane din familie sau de diverse persoane 
din anturajul vostru şi astfel să deveniţi conşti-
enţi de valoarea voastră.  

Balanţă
De ceva vreme, zona relaţiilor sociale, 
amicale şi a divertismentului este puternic 
activată de planete. În primul rând conjunc-
ţia Soare-Venus aduce dorinţa de a străluci, 
de a ieşi în evidenţă, de a vă distra, simţi 
bine - nu numai pentru cei care sunt plecaţi 
în vacanţă. În general, această conjuncţie a 
adus, în ultimele săptămâni, puterea de a 
privi mult mai senin, mult mai relaxat viaţa 
şi diversele ei probleme sau provocări. Iată 
că în această săptămână Mercur retrograd 
în Leu se apropie puternic de aceste două 
planete în aspecte minunate, într-un context 
astral cu mult sprijin, care vorbeşte de relaţii 
benefice, plăcute, atractive atât cu persoane 
care vă pot ajuta, susţine, cât şi cu persoane 
care intră în viaţa voastră într-un mod 
fermecător, într-un mod neaşteptat şi poate 
tulburător şi bulversant pentru voi. Compli-
mentele, curtea care vi se face, propunerile 
care vi se avansează, sunt toate extrem de 
tentante şi poate nu toate de refuzat. Dar 
aceste tentaţii vă dau ocazia să vedeţi cât de 
coruptibili sunteţi, cât de fragili sentimental, 
vanitoşi, având nevoie de admiraţie, cât de 
mare nevoie aveţi de divertisment în viaţa 
voastră şi asta vă ajută să înţelegeţi unde 
lipsesc flacăra şi fascinaţia, entuziasmul în 
legăturile voastre. 

scorpion
A doua planetă care vă guvernează, Marte, 
este poziţionată în Rac, activând zona înţele-
gerilor oficiale, a actelor oficiale, a relaţiei cu 
funcţionării, cu persoane ce reprezintă insti-
tuţii. Este o săptămână în care se repetă acest 
aspect astral, ce va invită să fiţi foarte atenţi 
mai ales în relaţiile profesionale. Este posibil 
că unii dintre voi să aibă diverse probleme 
cu administraţia, cu conducerea, probleme 
organizatorice, probleme administrative sau 
de natură contabilă, care trebuie organizate 
mai curând decât rezolvate. Dacă aţi rătăcit 
un act atunci de urgenţă trebuie să-l găsiţi 
sau să obţineţi un act de care aveţi nevoie 
pentru rezolvarea unor demersuri oficiale. 
Pe de altă parte, beneficiaţi de un sprijin 
astral absolut fabulos. Mercur retrograd în 
Leu face conjuncţie cu Soarele şi cu Venus 
în zona imaginii publice dar şi a carierei, a 
reuşitei şi realizării.  Aşa că dacă aveţi nevoie 
de suporteri, dacă aveţi nevoie de şefi care 
să fie de partea voastră, dacă aveţi nevoie de 
persoane cu relaţii, de persoane bine pregăti-
te, persoane influente puteţi ajunge la ele în 
această săptămână.  

Săgetător
O săptămână care aduce foarte multe 
reparaţii ale evenimentelor din săptămânile 
trecute, mai ales legate de comunicare. 
Dacă nu aţi reuşit să daţi de anumite 
persoane de care aţi avut nevoie sau nu 
v-aţi înţeles foarte limpede cu ele, iată un 
Mercur retrograd în conjuncţie cu Soarele şi 
cu Venus în Leu, care are menirea de a relua 
diverse contacte, diverse discuţii, diverse 
teme astfel încât să lămuriţi aspectele care 
au scăpat. Este o lămurire pe cale oficială! 
Asta înseamnă că puteţi obţine un act sau 
puteţi obţine o aprobare sau puteţi iniţia un 
demers unde vă întâlniţi cu oficiali, cu re-
prezentaţi ai unor instituţii, cu oameni care 
au putere. În legătură cu aceste persoane 
trebuie să vă manifestaţi puterea, puterea 
de înţelegere, puterea morală, puterera 
de a nu vă lăsa manipulaţi, de a vă spune 
punctul de vedere, puterea de a asculta 
opiniile celorlalţi şi abia după aceea de a 
veni cu contraargumente serioase. Este un 
aspect de înălţime morală dar şi de claritate 
mentală, care vă ajută să ajungeţi la adevăr. 
Este un adevăr impersonal, un adevăr ce 
ţine de lege, de diverse formule standard 
care se aplică în relaţiile profesionale, în 
activitatea profesională, la locul de muncă 
sau în relaţiile oficiale.  

capricorn
Aspectul vedetă din aceste zile îl constituie 
tripla conjuncţie Venus-Soare şi Mercur re-
trograd în zona câştigurilor şi prosperităţii în 
harta voastră, pe un fond astral de susţinere, 
care vorbeşte despre faptul că la fricile voastre 
legate de bani sau de bunuri, mai ales orienta-
te către teama de a pierde, vine o relaxare, vin 
informaţii benefice. Fie vă uitaţi peste caietul 
cu socoteli şi vă daţi seama că staţi bine, fie 
vă scuturaţi toate conturile şi vedeţi că adunat 
de pe ele, mai rezultă ceva, o sumă pe care 
vă puteţi sprijini. Sau puteţi avea încredere în 
mobilizarea, seriozitatea oamenilor pe care vă 
sprijiniţi, în colaborarile cu oamenii de încre-
dere din preajma voastră, partenerul de viaţă 
în special - şi puteţi să aveţi o bază în aceste 
persoane. Poate chiar oamenii cu care lucraţi 
vin cu idei ingenioase, dau măsură hărniciei şi 
abnegaţiei lor şi lucrurile se pun pe picioare. 
Mercur retrograd poate vorbi de răzgândirea 
unui colaborator, a unei persoane de care 
aveţi nevoie, o răzgândire benefică pentru că 
fie vine cu o soluţie ingenioasă, fie datorită 
colaborării acestei persoane lucrurile capătă o 
altă direcţie, un alt sens şi un alt spor.  

VărSător
Tripla conjuncţie Mercur retrograd-Soare-Venus, 
plasată în zona relaţiilor şi a parteneriatelor 
este foarte bine susţinută astral şi face ca zona 
legăturilor, a felului în care vă percep oamenii şi 
în care voi vă manifestaţi public, să fie foarte bine 
punctată în această săptămână. Tocmai de aceea 
trebuie să fiţi un pic mai atenţi şi mai pedanţi cu 
imaginea voastră, vestimentaţie, gesturi, com-
portament, discurs, privire, în ce companie vă 
arătaţi, la ce evenimente participaţi, cum îi lăsaţi 
pe oameni să îşi formeze o impresie despre voi, 
ce elemente din voi afişaţi astfel încât să ajutaţi 
la crearea unei impresii. Este o triplă conjuncţie 
ce ajută în negociere, în legăturile voastre perso-
nale, de afaceri sau apropiate, intime, astfel încât 
să lămuriţi poate aspecte care au fost neclare în 
ultimele săptămâni sau să continuaţi demersuri 
mult mai bine punctate de data aceasta, mult 
mai clare şi vă asiguraţi că interesele voastre sau 
rolul, imaginea voastră, sunt neştirbite. Sunteţi 
foarte bine puşi în valoare, într-un context 
partenerial, fie că e vorba de o relaţie personală 
sau profesională! Mercur retrograd vă poate ajuta 
să vă lămuriţi cam care ar fi rolul vostru, care ar fi 
atribuţiile voastre şi dacă vă convin, să le acceptaţi 
şi să mergeţi mai departe iar dacă nu, să puneţi 
în discuţie diverse teme care suportă clarificări, 
o renegociere sau chiar să fiţi foarte fermi, astfel 
încât să ştiţi bine în această săptămână, dacă veţi 
continua un parteneriat sau nu.  

Peşti
Tripla conjuncţie Mercur retrograd-Soare-
Venus în zona sarcinilor, în zona activităţilor 
curente! Pentru cei plecaţi în concediu, se 
pare că au multe lucruri de rezolvat: chiar 
dacă se distrează, abordează foarte serios sau 
foarte sănătos distracţia, tocmai pentru a nu 
avea probleme sau organizează activităţile şi 
pentru persoanele de care au grijă. Este un 
aspect frumos în harta voastră, ce vorbeşte de 
serviabilitate, chiar de sacrificiu, puterea de a fi 
foarte buni organizatori, foarte buni amfitrioni 
şi este păcat ca un astfel de dar şi o astfel de 
dispoziţie să fie risipită. Pentru cei care merg la 
muncă, de asemenea, este un aspect minunat 
pentru că Mercur retrograd repară multe zone 
tenebroase din mediul professional, ce s-au 
produs în săptămânile trecute. Se clarifică ra-
porturi de muncă, componenţa unei echipe de 
lucru, se clarifică diverse demersuri şi activităţi, 
se pot repara diverse aspecte care n-au decurs 
corect sau momente care au tulburat activi-
tatea profesională. Aşa că Mercur retrograde, 
în conjuncţie cu Soare şi Venus vorbeşte şi de 
vocaţie dar şi de relaţii profesionale. Comentează pe 
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Viaţă culturală timişorea-
nă nu face pauze vară. A VII-a 
ediţie a Festivalului de Operă 
şi Operetă din Timişoara are 
loc în următoarele două we-
ekenduri în Parcul Rozelor. 
Corneliu Murgu, directorul 
Operei Naţionale Timişoara, 
a anunţat că doreşte inter-
naţionalizarea festivalului. 
Astfel, Traviata, spectacolul 
de deschidere al evenimen-
tului, va avea în prim plan 
un tenor chinez. În cadrul 
festivalului va mai urca pe 
scenă în faţa spectatorilor 
timişoreni şi o solistă din 
Belgrad. “Ne dorim să-i dăm 
o dimensiune internaţională 
festivalului. Sper ca afluenţă 
publicului să fie ca în anii 
precedenţi, vremea să fie fru-

moasă”, a precizat Corneliu 
Murgu. Deschiderea Festiva-
lului de Operă şi Operetă va 
avea loc vineri, 19 august, de 
la ora 20.30, cu opera în trei 
acte Traviata. Noua stagiune 
artistică, 2011-2012, a Ope-
rei Naţionale din Timişoara 
va începe în 25 septembrie, 
la ora 19, cu spectacolul 
ADRIANA LECOUVREUR de 
F. Cilea - spectacol de operă. 
O noutate o reprezintă des-
făşurarea evenimentului pe 
parcursul a două weekend-
uri: 19-21 august şi 26-28 au-
gust. Intrarea este liberă pe 
tot parcursul evenimentului. 
Iată programul evenimentu-
lui: Vineri, 19 august 2011, 
oră 20.30: TRAVIATA de G. 
Verdi - Spectacol de operă. 

Sâmbătă, 20 august 2011, 
oră 20.30  : VOIEVODUL ŢI-
GANILOR de J. Strauss - Spec-
tacol de operetă. Duminică, 
21 august 2011, oră 20.30 
- TURANDOT de G. Puccini 
- Spectacol de operă. Vineri, 
26 august 2011, oră 20.30 
- Gala de Operă, Operetă şi 
Balet. Sâmbătă, 27 august 
2011, oră 20.30: VĂDUVA 
VESELĂ de Fr. Lehar - Specta-
col de operetă şi Duminică, 
28 august 2011, oră 12.00  : 
MOTANUL ÎNCĂLŢAT de C. 
Trăilescu -  pectacol de ope-
ră pentru copii  şi de la ora 
20.30 :NABUCCO de G. Verdi 
- Spectacol de operă.

„Traviata“ deschide Festivalul de Operă şi Operetă 

n Directorul general al lui Poli speră chiar ca echipa să joace finala Cupei României

conan BarBarul 3D

după ce a fost martor la uci-
derea tatălui său şi distruge-
rea până în temelii a satului 
în care a copilărit, Conan nu 
mai are altă şansă decât să se 
alăture unei lumi nelegiu-
ite, în care devine pe rând  
borfaş, pirat şi apoi războinic. 
pornit pe un drum departe de 

limitele legii, Conan se hotă-
răşte să-l distrugă pe Khalar 
Zym, regele războinic care 
i-a nimicit tribul. Însă, până a 
ajunge acolo Conan trebuie 
mai întâi să scape cu viaţă 
din înfruntarea cu monştrii, 
călăii lui Zym şi cu marique, o 
vrăjitoare temută.

Prezentare de modă 
şi expoziţie canină  
la Iulius Mall

A doua ediţie a eveni-
mentului Pet Show va avea 
loc sâmbătă, 20 august, la 
Iulius Mall Timişoara. Une-
le dintre cele mai frumoase 
exemplare canine vor putea 
fi admirate aici. De la ora 
18, Curtea de Onoare va fi 
animată de numeroşi câini 
ce vor concura într-o inedi-
tă competiţie de frumuseţe. 
Publicul iubitor de animale 
va asista la prezentări de 
modă şi concursuri cu pre-
mii. Simpaticii participanţi 
vor avea dificila sarcină de 
a impresiona juriul de spe-

cialitate la mai multe cate-
gorii, printre care: „cea mai 
frumoasă coafură”, „cel mai 
bine dresat căţel”, “cel mai 
hazliu căţel” şi “impresia ar-
tistică”. 

Parfumate şi dichisite, 
animalele vor urca pe scenă 
purtând hăinuţe speciale, în 
încercarea de a fi recompen-
sate cu titlul de „cea mai fru-
moasă ţinută”. Timişorenii 
care au animale şi doresc să 
îşi înscrie câinii la concurs 
pot face acest lucru la Centre-
le Info din Iulius Mall, până 
vineri, 19 august, ora 12.

Chivorchian este consternat de ceea ce a făcut fiscul timişean

Actorii Operei din Timişoara vor 
urca pe scenă în faţa publicului

Citeşte mai multe pe 
opiniatimisoarei.ro

Probabil până începe 
campionatul vor mai 
pleca unul sau doi 
jucători (n.n. Dorin 
Goga şi Laszlo Sepsi). 
Eu îmi doresc să-i 
păstrez, dar asta nu 
depinde numai de 
mine…

mai avem litigii pe rol 
la TAS cu Brezinsky şi 
magera, cu Brezinsky 
deja ne-am judecat şi 
aşteptăm hotărârea 
TAS-ului.

Am discutat cu Con-
tra revenirea în club, 
dar i-am explicat că 
dacă ar fi să aduc la 
club jucătorul Contra 
din punct de vedere 
al bugetului mi-ar fi 
imposibil.
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D’ale cetăŢii

Sunt reticent când vine 
vorba de reţelele de 
socializare, însă urmăresc 
cu interes lupta pentru 
supremaţie pe piaţa asta, 
a celor care nu cuvân-
tă, ci tastează. Cei de la 
Facebook au parte zilnic 
de  reclamă mascată pe 
toate canalele media din 
Romania…
M-am întrebat adeseori  
de ce toţi cei care apar la 
televizor au jenă şi teamă 
de a pronunţa nume de 
companii, ştiţi deja fraza 
stereotip... „nu vreau să-i 
spun numele că e recla-
mă”, nimeni n-are curajul 
să spună Coca-Cola sau 
Mercedes, în schimb toţi 
vorbesc despre Facebook 
în gura mare… De la 
showuri de televiziune 
până la detergenţi de vase, 
de la cărţi elitiste până la 
cocalari ordinari, toţi vor-
besc peste tot, la radio sau 
televizune despre paginile 
lor de Facebook… Ziarele 
preiau citate din conturile 
de Facebook ale vedetelor, 
trimiţind linkuri gratuite 
spre acestea…
Ce diferenţă e între 
Facebook şi Pepsi Cola 
sau Orange? Facebook e 
o companie cu un venit 
anual de peste 1,5 miliar-
de de dolari, câştigaţi în 
urma utlizatorilor, a celor 
care se adaugă zi de zi în 
portofoliul reţelei…
Franţa a interzis pronunţa-
rea cuvântului „Facebook” 
în emisiunile de radio şi 
televiziune, cu excepţia 
cazului în care ele sunt 
folosite în cadrul unor 
ştiri despre platforma de 
internet. 
Christine Kelly, purtătoarea 
de cuvânt a Consiulului 
Superior al Audiovizualului 
din Franţa a explicat: „De 
ce să avem un tratate-
ment preferenţial pentru 
Facebook, care valorează 
miliarde de dolari? Deschi-
dem un drum greşit, de ce 
mâine n-ar pretinde acelaşi 
lucru şi FNAC sau Renault? 
Facebook e o companie 
privată şi oricine face trimi-
tere la produsele acesteia 
trebuie să plătească publi-
citatea aferentă.”
Lovitura puternică s-ar 
putea să fie dată de FCC 
(CNA-ul american) care se 
pregăteşte să pună cuvân-
tul Facebook la categoria 
publicitate, asta după in-
trarea pe piaţă a celor de 
la Google cu o nouă reţea 
de socializare.
Dacă mâine, prin absurd, Fa-
cebook va fuziona cu Coca 
Cola, oare toţi vor avea 
aceeaşi lejeritate de a vorbi 
despre noua companie FA-
CEBOOK-COCA COLA?

Sublinierea...

Dan  
Negru

opiNie
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Duminică
21 august

Cerul  
va fi  
mai mult  
însorit. 
Minima. 13˚
Maxima. 28˚

Miercuri
24 august

Cerul  
va fi  
mai mult  
însorit.
Minima.  15˚
Maxima. 29˚

marţi
23 august

Cerul  
va fi  
mai mult  
însorit. 
Minima. 14˚
Maxima. 31˚

Luni
22 august

Cerul va fi  
senin, soarele  
va sta pe cer  
toată ziua. 
Minima.  13˚
Maxima. 29˚

Sâmbătă
20 august

Cerul  
va fi  
mai mult  
însorit. 
Minima. 16˚
Maxima. 32˚

Vineri
19 august

Cerul va fi  
senin,  
mai mult  
însorit.
Minima. 16˚
Maxima. 33˚

Joi
18 august

Cerul  
va fi  
mai mult  
însorit.
Minima. 16˚
Maxima. 30˚
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Tabloul cu 
boi de lângă 
telefonul 
ministerului

Când nu sună telefo-
nul, cu ochii pe boi! Sub-
prefectul Zoltan Marrosy 
poate stă toată ziua cu 
ochii într-un tablou cu 
tauri, specific pentru o 
regiune franţuzească ai 
cărei reprezentanţi i-a 
primit în vizită. France-
zii s-au gândit probabil 
că subprefectul timişo-
rean nu are ce face, aşa 
că i-au oferit în dar un 
tablou micuţ, numai bun 
de pus pe birou, care în-
făţişează doi tauri, sim-
bolul regiunii Mulhouse 
din Franţa. Zis şi făcut, 
imediat după vizită, sub-
prefectul i-a şi găsit loc 
pe birou, fix lângă te-
lefonul cu firul roşu la 
care vorbeşte cu... mi-
nisterul.

Unul dintre cei mai vestiţi 
agricultori ai Timişului, fostul 
senator Viorel matei, actual 
consilier judeţean, a strâns anul 
acesta recoltă bogată. Şi pentru 
că acest lucru trebuie răsplătit, 
Viorel matei s-a gândit să îşi 
facă un cadou: o maşină nou-
nouţă! Şi nu orice maşină, ci 
una de teren cu care să se poată 
transporta atât pe şoselele 
judeţului, cât şi pe domeniile pe 
care le deţine. Consilierul jude-
ţean are, momentan, un Rover 
de care nu ar mai fi mulţumit 
căci acesta consuma destul de 
mult şi deja are la bord 200.000 
de kilometri. Aşa că a tras linie 
şi a socotit: este momentul să îşi 
cumpere un autoturism Toyota 
Cruiser! Şi cum recolta a fost 

una bogată, bani ar fi suficienţi 
pentru aşa o maşină, chiar dacă 
aceasta costă cam cât un apar-
tament, circa 60.000 de euro.

Viorel Matei  
dă Roverul  
pe Toyota 

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

Zoltan marrosy

Şefa conservatorilor timişeni 
îmbină utilul cu plăcutul în con-
cedii. Maria Grapini se relaxează 
în Serbia şi, în acelaşi timp, ne-am 
putea închipui că face reclamă la 
hotelurile din staţiunea Zlatibor 
alături de soţul ei. O modalitate 
bună de a aduna bani pentru cam-
pania electorală, ne-am putea gân-
di, având în vedere că şi-a anunţat 
deja candidatura pentru Primăria 
Timişoara. Grapini surprinde mo-
mente inedite în imagini şi apoi le 
arată celor aproape 3.000 de prie-
teni pe care îi are pe Facebook. Un 
like = un vot!

Viceprimarul Adrian Orza aş-
teaptă cu nerăbdare concediul, pe 
care îl va lua ultimul anul acesta. 
Întâietate au avut primarul şi vi-
ceprimarul Sorin Grindeanu, aces-
ta din urmă fiind plecat chiar de 
două ori. Până la vacanţa mult vi-
sată, Orza face pseudo-inaugurări, 
prezentând timişorenilor Casa Că-

sătoriilor şi clădirea ce va adăposti 
Serviciul de Evidenţă a Populaţiei, 
dar din... noiembrie. Poate poate, 
vine concediul mai repede.

Grapini face reclamă hotelurilor din Zlatibor?

Viceprimarul Orza, ultimul la concedii 

adrian orza


