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Viorel  
Screciu

Rapid şi Steaua 
schimbă stadioanele 
mai des decât jucăto-

rii jambierele. 15

dan  
negru

Paolo Bonolis e  
una din victimele 
mele, l-am prădat 

adeseori. 16

sport
Galeria lui Poli, 
cea mai cea, 
dintotdeauna!

Istoria celei mai tari galerii 
din România se întinde pe 
aproape 40 de ani.  15

interviu
nu suntem 
închistaţi,  crispaţi 
şi constipaţi!

Interviu cu Vasile Caprea, 
preşedintele interimar al filialei 
Timiş a Partidului Poporului - 
Dan Diaconescu.   11

actualitate
Se închide Parcul 
Rozelor şi încep 
lucrările de 
modernizare

Aproape 10.000 de trandafiri 
noi vor creşte anul viitor, până în 
luna septembrie.  4

comunitate
Oraşul de 5 stele 
în care nu găseşti 
suveniruri  
de nicio stea!
În magazinele din centrul 
oraşului găseşti mai uşor 
o ie decât un magnet cu 
Catedrala Mitropolitană!  12

economic
„Generaţia fără 
bac“ poate spori 
şomajul în Timiş
20% dintre cei peste 3.500 de 
absolvenţi care au “picat” Bac-ul 
şi-au depus dosarul la ITM.  6
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Ce culori purtăm 
pentru reuşita 
personală

Curăţenie 
generală în 
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coriolan  
Gârboni

La 50 de ani, în sfârşit 
avem timp pentru noi 
şi ne putem ocupa de 

noi înşine! 13

Fonduri de  vânătoare, 
insuficiente în Timiş
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Omul invizibil 
de Herbert George Wells von Alex Halka
Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely”,  
duminică, 25 septembrie, ora 20:00
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ToTul despre 
sportul timişorean

www.fortaviola.ro
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dezbate pe forum, 

află detalii  

din Culise,

Câştigă  

premii
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liliana iedu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

În total, Timişul numără 86 
de fonduri de vânătoare, 
în timp ce o evidenţă cu 
numărul exact al vânătorilor 
din judeţ nu deţine nimeni. 
Vânătorii sunt afiliaţi fiecărui 
fond de vânătoare adminis-
trat fie de diverse de asocia-
ţii, fie de instituţii. În acelaşi 
timp, pe lângă vânătorii 
români, cei străini, veniţi din 
toate colţurile lumii, dar mai 
ales din Italia, sunt bine-pri-
miţi, mai ales că aceştia scot 
bani frumoşi din buzunar 
pentru a li se permite să 
împuşte vânat la noi în ţară. 
Sunt şi voci care nu agreează 
deloc activitatea vânătorilor. 
Ministrul agriculturii, Valeriu 
Tabără, este nemulţumit că 
porcii mistreţi devastează 
culturile agricole, iar agricul-
torii sunt neputincioşi în faţa 
acestei probleme. Tabără a 
venit şi cu unele propuneri în 
acest sens.

pag 2-3
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Cel mai scump 
fond de vânătoare 
din judeţul Timiş 
este la Vizejdia, 
iar cel care l-a 
concesionat 
plăteşte anual 
48.900 de euro.

Aproape 30 de fond uri de vânătoare  
au fost concesionat e numai în acest an

torii ne solicită sprijinul 
mult prea puţin. Nu trebu-
ie decât să facă o cerere la 
AJVPS, iar paznicul de fond 
şi un vânător din zonă se 
pot ocupa de problema 
agricultorului”, a declarat 
Lera.

Vânătoarea cu străinii – 
profit garantat!

Străinii sunt interesaţi 
să vâneze la noi în judeţ, 
iar pentru aceasta plătesc 
sume destul de semnifica-
tive. Peste 200 de vânători 
vin să vâneze la noi an de 
an, iar numărul acestora 
creşte de la un sezon de 
vânătoare la altul. Italienii 
sunt fascinaţi de vânatul 
mic (prepeliţă, turturele, 
raţe sau sitar), în timp ce 
austriecii, germanii, fran-
cezii, suedezii, englezii sau 
canadienii preferă vânatul 
mare sau mijlociu (iepuri, 
mistreţi sau căpriori).

Vânătorii străini care 
vin să vâneze în Timiş plă-
tesc până la 50 de euro pe 
zi pentru că li se permite 
să împuşte vânat mic. La fa-
zani, de exemplu se plăteş-
te o taxă de 20 de euro pe zi 
pentru organizarea vânăto-
rii şi 8 euro pentru o piesă. 
La iepure se plăteşte aceeaşi 
20 de euro pentru organiza-
re plus 25 de euro piesa.

„Până la 30% din pla-
nul de recoltă se face cu 
vânători străini. Sumele 
încasate se reîntorc în gos-
podărirea fondului”, a mai 
declarat Cornel Lera.

La vânatul mare, sumele 
plătite de vânătorii străini 
sunt în funcţie de mărimea 
trofeului. La căprior se per-
cepe 225 de euro minim, iar 
suma poate ajunge la 1.000 
de euro pentru un căprior vâ-
nat. La mistreţ sumele sunt 
cuprinse între 200 şi 1.000 de 
euro, iar la cerb între 400 de 
euro şi 1.500 de euro.

Cum devii vânător?
Oricine doreşte să devi-

nă vânător trebuie să stie 
că pentru acest hobby tre-
buie nu numai să dea un 
concurs cât se poate de 
serios, ci şi că va trebui să 

scoată din buzunar sume 
importante de bani şi mai 
ales să se înarmeze cu foar-
te multă răbdare.

Dosarul de candidat con-
ţine o cerere, o declaraţie 
parafată de un notar cum 
că nu a avut condamnări 
pe linie de braconaj cine-
getic, o copie după cartea 
de identitate şi o fotografie 
tip buletin care în final va 
fi aplicată pe legitimaţia 
de vânător. Odată comple-
tat dosarul, acesta se poa-
te depune la asociaţia care 
gestionează fondul de vână-
toare.

Urmează o stagiatură de 
un an, timp în care candi-
datul este obligat să partici-
pe la minim trei acţiuni de 
vânătoare şi la alte trei zile 
de gospodărire a fondului 
şi mai ales trebuie să facă 
practică în poligon unde va 
învăţa mânuirea armei de 
vânătoare.

După acest prim an de 
stagiatură, concurentul va 
da un examen compus din 
două probe: proba practică, 
în poligon şi cea teoretică 
în care trebuie să comple-
teze corect minim 20 de 
raspunsuri la cele 30 de în-
trebări din chestionar.

Imediat după ce a trecut 
aceste probe, candidatul va 
deveni membru vânător 

şi va primi o adeverinţă 
în acest sens, însă până să 
tragă cu puşca în vânat mai 
are de trecut câteva hopuri. 
Va trebui să obţină de la 
Poliţie avizul de port-armă 
şi să urmeze o serie de cur-
suri de mânuire a armei, 
organizate de Poliţie. Apoi 
va fi verificat dacă are con-
diţii optime de păstrare a 
armei de vânătoare. Abia 
după aceste „filtre” se va 
putea considera vânător cu 
acte în regulă.

Aceştia trebuie să ştie că 
toate aceste probe nu sunt 
deloc gratuite. Pentru a li 
se permite intrarea la exa-
minare şi la cursuri trebuie 
să achite o taxă de 800 de 
lei. La aceşti bani se adaugă 
alţi 350 de lei cursul de mâ-
nuire a armei de vânătoare. 
Cotizaţia pentru un an, la 
asociaţia la care este afiliat 
costă aproximativ 900 de 
lei. Şi pentru că orice vâ-

nător trebuie să aibă cele 
necesare, alţi bani vor fi 
cheltuiţi pe achiziţionarea 
unei puşti de vânătoare a 
unei costumaţii specifice 
şi mai ales pe un câine de 
vânătoare absolut necesar.

braconajul şi câinii  
vagabonzi sunt  
duşmanii vânătorilor

Cornel Lera, directorul 
AJVPS Timis, se plânge că 
instituţia pe care o condu-
ce are probleme cu braco-
nierii din Timiş. Conform 
Legii 407/1996 cei care 
sunt prinşi la braconaj sunt 
amendaţi cu sume cuprinse 
între 5.000 de lei şi 25.000 
de lei sau riscă închisoa-
re între 6 luni  şi 3 ani, în 
funcţie de gravitatea faptei.

„În privinţa braconaju-
lui avem o colaborare foar-
te bună cu Inspectoratul 
Teritorial Regim Silvic şi 
Vânătoare, Serviciul Arme 
şi Muniţii, Direcţia Silvică 
şi Jandarmeria”, a decla-
rat directorul AJVPS Timiş, 
Cornel Lera.

Dacă braconajul este 
una din problemele cu care 
se confruntă vânătorii din 
Timiş, o altă problemă sunt 
câinii vagabonzi care nu 
numai că distrug vânatul, 
ci sunt purtători de diferite 
boli care pot fi duse în sate-
le timişene.

„Avem probleme cu 
câinii hoinari care distrug 
mult vânat, iar numărul 
lor este în continuă creş-
tere. În multe zone din ju-
deţ sunt aduşi din oraşe şi 
abandonaţi pe câmp, pur şi 
simplu. Ca sa supravieţuias-
că, vânează fazani, iepuri şi 
aşa mai departe. Mai mult, 
aceşti câini lăsaţi de izbeliş-
te pe câmp pot lua contact 
cu vulpi şi pot aduce rabia 
în sate”, a tras un semnal 
de alarmă Cornel Lera.

liliana iedu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

Agenţia Judeţeană pen-
tru Vânătoare şi Pescuit 
Sportiv Timiş administrea-
ză, în acest moment, 33 de 
fonduri de vânătoare, adică 
40% din întreaga suprafaţă 
a judeţului Timiş. Restul de 
60% este administrat fie de 
Inspectoratul Teritorial Re-
gim Silvic şi Vânătoare, fie 
de diverse asociaţii care au 
concesionat mai multe fon-
duri de vânătoare din judeţ.

Numai în acest an, 29 
de fonduri de vânătoare au 
fost scoase la licitaţie sau 
atribuite direct unor deţi-
nători de terenuri care s-au 
constituit în asociaţii. Aces-
tea au fost date spre con-
cesiune pe o perioadă de 
10 ani de către Ministerul 
Mediului pentru sume cu-
prinse între 2.600 de euro 
pe an şi 49.000 de euro pe 
an, în funcţie de mărime şi 
de vânatul existent. 

„Cel mai scump fond de 
vânătoare este la Vizejdia, 
iar cel care l-a concesionat 
plăteşte anual 48.900 de 
euro. Cel mai ieftin este la 
Oloşag, în zona Lugojului şi 
costă 2.634 de euro pe an, 
dar acesta este mai sărac 
în vânat”, a explicat Cor-
nel Lera, directorul AJVPS 
Timiş.

Până anul trecut, AJVPS 
Timiş avea afiliaţi 2.870 
de vânători, însă numărul 
acestora va scădea odată 
cu cedarea spre concesi-
une a celor 29 de fonduri 
de vânătoare. Concret, fie-
care fond de vânătoare are 
o grupă formată dintr-un 
anumit număr de vânători, 
iar o parte dintre cei 2.870 
de vânători vor fi nevoiţi să 
plece de la AJVPS odată cu 
schimbarea proprietarului 
fondului de vânătoare.

„Noi avem acum 33 de 
fonduri de vânătoare şi nu 
avem voie, conform legii, 

să avem mai mult de 2.082 
de vânători. Dacă avem mai 
puţin, vom putea organiza 
concursuri de vânători”, a 
mai declarat Cornel Lera.

Problema fondurilor 
de vânătoare a ajuns şi pe 
masa Ministerului Agri-
culturii. Valeriu Tabără, 
ministrul de resort, este 
îngrijorat că vânătorii nu 
îşi administrează aşa cum 
ar trebui perimetrele de 
vânătoare şi propune unele 
soluţii în acest sens.

”Trebuie să se pună la 
punct cu ceea ce înseamnă 
proprietatea şi a pierderilor 
care rezultă în urma aces-
tor fonduri de vânătoare. 
500.000 de hectare de teren 

din întreaga ţară sunt în 
acest moment afectate de 
vânat, de mistreţi care dis-
trug o mare parte din recol-
tă fără ca aceasta să fie des-
păgubită. E o problemă pe 
care eu cred că va trebui să 
o rezolvăm. Am propus şi 
chiar am discutat să trans-
formăm legea şi să o legăm 
de proprietate care este 
esenţială în reglementarea 
chestiunii legate de vânat. 
Vânătorii ar trebui să îngră-
dească pădurea”.

De cealaltă parte direc-
torul AJVPS spune că orice 
agricultor poate solicita 
sprijinul vânătorilor pen-
tru paza culturilor agricole.
„Problema este că agricul-

străinii sunt interesaţi să vâneze la noi în judeţ, iar pentru asta plătesc sume destul de semnificative

pentru un porc mistreţ sumele sunt cuprinse între 200 şi 1.000 de euro

n Sumele pe care le încasează statul pentru aceste concesiuni variază între 2500 si 50000 de euro în     funcţie de suprafaţă şi de vânatul care se găseşte în fondul respectiv

C omentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Trebuie să se pună 
la punct cu ceea ce 
înseamnă proprie-
tatea şi a pierderile 
care rezultă în urma 
acestor fonduri de 
vânătoare. 500.000 
de hectare de teren 
din întreaga ţară sunt 
în acest moment 
afectate de vânat, de 
mistreţi care distrug 
o mare parte din re-
coltă fără ca aceasta 
să fie despăgubită. E 
o problemă pe care 
eu cred că va trebui 
să o rezolvăm.. 

valeRiu TabăRă 
Ministrul Agriculturii

Cel mai scump fond 
de vânătoare este la 
Vizejdia, iar cel care 
l-a concesionat plă-
teşte anual 48.900 
de euro. Cel mai 
ieftin este la Oloşag, 
în zona Lugojului şi 
costă 2.634 de euro 
pe an, dar acesta este 
mai sărac în vânat.

cORnel leRa
directorul AjVPS Timiş
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Nepotul unui fost ministru 
ceauşist din Timiş se luptă 
cu primarul din Coşteiu
GheORGhe ilaş
georghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

Prefectura Timiş a dema-
rat un control la Primăria 
Coşteiu, după ce, în ultima 
vreme, s-au înmulţit recla-
maţiile sătenilor la adresa 
primarului localităţii, Petru 
Carebia. Inspectorii din ca-
drul Corpului de Control al 
Prefectului urmează să sta-
bilească dacă la Coşteiu s-au 
comis ilegalităţi şi abuzuri 
care au prejudiciat cetăţenii, 
în condiţiile în care acte care 
atestă deciziile controversate 
ale primarului Carebia au fost 
depuse la mai multe instituţii 
cu rol de control din capita-
la Banatului. Printre acestea 
se află şi Organizaţia pentru 
Apărarea Drepturilor Omului 
din România, care a şi dema-
rat o anchetă paralelă cu cea 
dispusă de prefectul Mircea 
Băcală. „La sediul nostru au 
fost depuse mai multe acte 
din care reiese modul discre-
ţionar în care primarul din 
Coştei conduce destinele co-
munei. Este vorba despre în-
străinări de imobile, schimba-
rea destinaţiei unor terenuri, 
diverse investiţii care nu se 
regăsesc pe teren. Au venit 
cetăţeni din comună şi ne-au 
solicitat ajutorul, de aceea am 
demarat anumite verificări 
pe teren. În cazul în care vom 
descoperi probe ale abuzuri-
lor, le vom pune la dispoziţia 
organelor în drept”, ne-a pre-
cizat comisarul şef al OADOR, 
Theodor Raţiu.

„am fost bătut în propria 
casă şi ameninţat  
cu evacuarea din sat!”

Unul dintre localnicii re-
voltaţi de actele primarului 
Petru Carebia este şi Mihai 
Proca, din satul Păru, nr. 

24, care-l acuză pe edilul 
comunei că stă în spatele 
vânzării ilegale a jumătate 
din casa în care locuieşte 
mama sa, Elisaveta Buti, că 
a concesionat uliţa din sat 
unui om de afaceri care in-
tenţionează să-şi lărgească 
magazinul şi că a înstrăinat 
grădina care aparţine Biseri-
cii Ortodoxe din Salha. Mai 
mult, reclamantul susţine 
că toate cercetările Poliţiei 
şi Parchetului care au vizat 
abuzurile primarului s-au 
finalizat cu rezoluţii de 
„basma curată” şi mese fes-
tive în care oamenii legii au 
sărbătorit împreună cu pri-
marul. „În octombrie 1997, 
mama mea a cumpărat de 
la o persoană din Lugoj casa 
în care locuim acum, din 
intravilanul satului Păru, pe 
care a plătit 12 milioane de 
lei. Actul de vânzare-cum-
părare, nr. 1179/1997, a fost 
încheiat la notarul public 
Vasile Mircu, după ce mama 

mea a achitat suma integral. 
După patru ani, în februarie 
2001, apare un contract de 
vânzare-cumpărare auten-
tificat de notarul Violan-
da Teleman, din Lugoj, în 
care se spune că mama ar 
fi vândut lui Radu Nicolae, 
din satul Păru, jumătate de 
casă. Actul nu poartă sem-
nătura mamei şi, în prezent, 
este folosit pentru a se face 
presiuni asupra noastră să 
evacuam jumătate de casă 
pentru ca proprietarul ma-
gazinului din sat, Mircioiu, 
care a cumpărat de la Radu 
Nicolae, să se poată extinde. 
Acest Mircioiu este un foarte 
bun prieten al primarului, 
mai cu seamă că are o rudă 
referentă în Primărie”, ne-a 
declarat Mihai Proca, care 
spune că, în luna iulie, a fost 
bătut în casă de doi indivizi, 
care l-au ameninţat că dacă 
nu evacuează jumătatea de 
casă îl vor scoate cu forţa 
din sat. „Am certificat medi-

co-legal, am avut 12 zile de 
îngrijiri medicale, dar nu s-a 
întâmplat nimic, chiar dacă 
am făcut o plângere la Poli-
ţie”, spune Proca. Invocând 
faptul că unchiul său, Eugen 
Proca, a fost ministrul Sănă-
tăţii pe vremea lui Ceauşes-
cu, reclamantul pretinde că 
autorităţile ar trebui să in-
tervină mai energic, pentru 
a nu lăsa familiile foştilor 
demnitari comunişti la dis-
creţia celor ce vor să răzbu-
ne neajunsurile din acei ani.

„sunt reclamat  
de anumiţi oameni răi, 
care nu mă suportă!”

Aceste reclamaţii împotri-
va primarului Petru Carebia 
vin la doar câteva luni după 
ce Asociaţiei Producătorilor 
Agricoli şi Crescătorilor de 
Animale (APACA) din satele 
Hezeriş şi Valea Lungă au se-
sizat instanţele de judecată 
în legătură cu transformarea 
fostului CAP din Hezeriş în-

tr-o clădire aflată la discreţia 
primarului. „În anul 2008, la 
imobil s-au făcut lucrări de 
reparaţii care s-au finalizat 
în două luni şi nu în doi ani 
cum spun edilii, iar suma 
totală a investiţiei este de 
94.000 lei şi nu de 50.000 lei, 
recepţia şi plata fiind făcute 
în data de 29.05.2008. Inves-
tiţia nu s-a făcut pentru şi în 
folosul comunităţii, ci pen-
tru alte interese, fapt ce a 
determinat APACA Timiş să 
solicite DNA-ului o verificare 
a legalităţii modului în care 
s-au făcut aceste investiţii. 
Cu privire la realizarea unui 
dispensar medical, a unui 
centru de consultanţă agri-
colă, a unui birou pentru po-
liţistul care are în subordine 
localitatea, a unui centru de 
colectare a taxelor şi a gru-
purilor sanitare, noi, comu-
nitatea locală vă spunem că 
în acest spaţiu, nici înainte şi 
nici după aşa-zisa investiţie, 
nu a funcţionat nimic din 

ce s-a menţionat mai sus”, 
se menţionează într-un me-
moriu depus la DNA de către 
membrii APACA.

Faţă de toate aceste acu-
zaţii, primarul Petru Carebia 
spune că sunt doar răutăţi 
ale unor oameni care nu-l 
suportă. “Sunt oameni care 
nu au grija lor, ci a altuia. Eu 
am acte şi hârtii la primărie, 
prin care pot să dovedesc că 
totul este în legalitate. Cât 
priveşte ferma din Heze-
riş, anul trecut, în august, o 
anumită persoană ne-a cerut 
două camere pentru sediul 
acelei asociaţii agricole. Am 
discutat în consiliu, pentru 
că eu nu sunt în măsură să 
iau hotărâri singur. Consili-
erii şi-au manifestat dorinţa 
ca acea clădire să rămână oa-
menilor din sat. De-atunci a 
apărut acest scandal”, expli-
că primarul Petru Carebia de 
unde i se trag reclamaţiile şi 
disputele cu o parte a comu-
nităţii locale.

De fapt, toate aceste ex-
plicaţii vor trebui prezen-
tate cu acte inspectorilor 
Prefecturii Timiş. “Am fost 
sesizaţi cu privire la proble-
mele de la Coşteiu, care au 
ajuns şi în atenţia Corpului 
de Control. Chiar în urmă cu 
câteva zile am dispus efectu-
area unui control la Primă-
ria Coşteiu, pentru a verifica 
dacă acele acuzaţii se confir-
mă”, ne-a declarat prefectul 
Mircea Băcală, cu precizarea 
că suspendarea primarului 
din funcţie poate fi luată în 
discuţie doar după ce o in-
stanţă de judecată a pronun-
ţat o condamnare privativă 
de libertate, care rămâne 
definitivă şi irevocabilă…

roxana deaconeScu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Timp de un an, niciun ti-
mişorean nu va avea voie să 
intre în Parcul Rozelor, care 
se închide pentru lucrări de 
reamenajare. Parcul îşi va 
schimba înfăţişarea cu de-
săvârşire: se modernizează 
aleile, mobilierul şi se înno-
iesc butaşii de trandafir. 

Reprezentanţii primăriei 
au predat deja amplasamen-
tul firmelor care au câştigat 
licitaţia. Potrivit contrac-
tului, lucrările ar trebui să 
dureze 11 luni, însă totul 
depinde de vreme. 

„Se reabilitează absolut 
tot ceea ce înseamnă infra-
structură. Mă refer aici la in-
stalaţia de irigat, alei, bănci, 
coşuri de gunoi, dar şi la ma-
terialul dendricol. Vor fi pes-
te 9.000 de fire de trandafiri, 
sute de arbuşti, vasele cera-
mice vor fi înlocuite. Parcul 
va fi absolut nou, păstrând 
însă tradiţia lui ca parc al 
rozelor”, a declarat vicepri-
marul Adrian Orza. 

trandafiri din 
 toată europa

Firmele care au câşti-
gat licitaţia vor începe să 
schimbe aleile, apoi vor 
lucra la înfăţişarea parcu-
lui, mai spune edilul. „O 
parte din trandafirii pe 

care îi vom planta îi avem 
în cadrul unităţii noastre 
şi o parte îi vom colecta 
din diferite ţări europene, 
pentru că toată colecţia 
de trandafiri este de peste 
934 de soiuri. Cantitatea 
pe care o luăm va fi peste 
9.000. Aceştia sunt rezis-
tenţi la diferiţi dăunători, 
rezistenţi la secetă. Se va 
merge prin gruparea pe 
soiuri, pe culori, în rabate, 
efectiv începând de la roşu 

aprins până la roşu deschis, 
de la mov, în funcţie de so-
iurile care există acum”, 
ne-a spus Andrei Dragilă, 
directorul Horticultura. 

Potrivit proiectului de 
amenajare, aleile vor fi re-
făcute din piatră naturală, 
dar şi cu pavele de beton. 
În total, vor fi montate 77 
de bănci, 35 de coşuri de 
gunoi şi 12 vaze de cerami-
că. În plus, reprezentanţii 
primăriei vor să pună şi 

stâlpi fotovoltaici. Valoa-
rea proiectului se ridică la 
5,6 milioane de lei, majo-
ritatea sumei venind de la 
Uniunea Europeană, iar de 
lucrări se vor ocupa firme-
le Horticultura, Drufec şi 
Cons Electrificare Instal. 
Parcul ar trebui să fie gata 
în luna septembrie 2012.

În Parcul Rozelor vor fi plantaţi peste 900 de soiuri de trandafiri

Se închide Parcul 
Rozelor şi încep 
lucrările de 
modernizare
n Aproape 10.000 de trandafiri noi vor creşte în parc anul viitor

n Prefectura Timiş a demarat un control la primăria din Coşteiu
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caiuS Seracin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Timişoara, capitală cul-
turală europeană! Deocam-
dată, totul e doar un vis, 
însă directorul Filarmoni-
cii Banatul, Ioan Coriolan 
Garboni, e convins că, dacă 
timişorenii vor reuşi să 
promoveze în Europa ideea 
de Timişoara, oraşul regiu-
nii cu 1001 de premiere, în 
2020 am putea deveni capi-
tală culturală. 

„Voi propune să ne 
axăm pe ideea că în regiu-
nea care are drept capitală 
Timişoara, din ce am con-
torizat eu, sunt undeva la 
1001 premiere. Şi vorbim 
despre premiere regiona-
le, naţionale, europene şi 
mondiale”, ne-a declarat 
Ioan Gârboni. 

Ideea lui Gârboni este 
una foarte bună, mai ales 

dacă ne gândim doar că 
în urbea de pe Bega a fost 
asfaltată prima stradă din 
România, în 1895. Apoi, 
tot la Timişoara s-a jucat şi 
primul meci de fotbal din 
ţară, în data de 25 iunie 
1899. O altă premieră naţi-
onală a avut loc în 15 mai 
1815, când a fost înfiinţată 
prima bibliotecă publică 
din România, iar tot la Ti-
mişoara a fost construită 
prima fabrică de bere din 
ţară. Timişoara a avut pri-
ma stradă iluminată elec-
tric din Europa şi primul 
tramvai tras de cai. Acestea 
ar fi doar câteva dintre cele 
1001 premiere pe care se 
va bizui campania de pro-
movare a oraşului pentru 
a deveni capitală culturală 
europeană.

Timişoara, oraşul 
regiunii cu 1001 
de premiere!  

Consilierii judeţeni au de-
cis să vândă acţiunile pe care 
instituţia le deţine la compa-
nia Drumco. Pentru cele 30 
de procente  CJT va încasa 
nu mai puţin de 1,4 milioa-
ne de dolari. Iniţial, repre-
zentanţii celuilalt acţionar 
al societatii Drumco, firma 
Strabag din Austria, care de-
ţine restul de 70 la sută din 
acţiuni, a oferit doar  opt 
sute de mii de dolari pentru 
pachetul deţinut de CJT. În 
aceste condiţii, consilierii 
judeţeni au decis înfiinţa-
rea unei comisii speciale de 
negociere, comisie care a 
reuşit aproape să dubleze 

suma pe care CJT o va încasa 
din această vânzare. „Până 
acum CJT nu a încasat nici 
un leu ca şi dividente din 

această asociere la Drumco. 
Austriceii de la Strabag au 
oferit  800 de mii de dolari 
pentru restul de 30% din ac-

ţiuni, dr comisia a negociat 
preţul vânzării la 1,4 milioa-
ne de dolari. Toţi aceşti bani 
vor merge la investiţii în in-
frastructura judeţului. Acest 
lucru dovedeşte încă o dată 
că Timişul, prin Consiliul 
Judeţean este judeţul unde 
se investeşte cel mai mult în 
infrastructură”, a declarat 
consilierul judeţean Daniel 
Preunca.

Vanzarea pachetului mi-
noritar de acţiuni la com-
pania Drumco va deveni 
oficială doar după ce decizia 
comisiei economice va fi 
votată în plenul Consiliului 
Judeţean de la sfarşitul lunii. 

Reprezentanţii clubului 
Poli Timişoara s-au întâlnit, 
în sfârşit, cu autorităţile ju-
deţene, după mai multe ten-
tative eşuate. La întâlnirea 
cu membri comisiei econo-
mice din cadrul consilului 
judeţean, din partea clubu-
lui au participat preşedinte-
le executiv al Clubului Ghe-
orghe Chivorchian şi Ioan 
Negrei, directorul executiv 
Programe, Investiţii şi Dez-
voltare. În cadrul întâlnirii, 
membrii comisiei au decis 
să stabilească chiria asupra 
stadionului Dan Păltinişanu 
în cuantum de 30 de mii de 

lei pe lună. Suma cuprinde 
şi valoarea utilităţilor, in-
clusiv contravalaorea ener-
giei electirce consumate de 
nocturnă. Totodată mem-
brii comisiei au convenit cu 
reprezentanţii clubului ca 
eventualele stricăciuni care 
vor fi aduse stadionului să 
fie suportate de club.  Cu 
această ocazie Chivorchian 
a afirmat că obiectivul for-
maţiei pentru acest sezon 
este promovarea în prima 
divizie. Aprobarea finală pen-
tru micşorarea chiriei va fi 
dată de plenul consiliului 
judeţean.

CJT micşorează chiria pentru 
stadionul Dan Păltinişanu

Consiliul judeţean Timiş vinde acţiunile la Drumco

Daniel Preunca, consilier judeţean

Primul tramvai tras de cai din Europa a circulat la Timişoara

Am fost sesizaţi de 
problemele de la Co-
şteiu. Am dispus efec-
tuarea unui control 
la Primăria Coşteiu, 
pentru a verifica dacă 
acuzaţiile se confirmă. 

miRcea băcală 
prefectul judeţului

La sediul nostru 
au fost depuse mai 
multe acte din care 
reiese modul discreţi-
onar în care primarul 
din Coştei conduce 
destinele comunei. 

TheOdOR Raţiu 
comisar şef - oADoR

Sunt oameni care nu 
au grija lor, ci a altuia. 
Eu am acte şi hârtii 
la primărie, prin care 
pot să dovedesc că 
totul este în legalita-
te. 

peTRu caRebia 
primar Coşteiu

Am certificat medico-
legal, am avut 12 zile 
de îngrijiri medicale, 
dar nu s-a întâmplat 
nimic, chiar dacă am 
făcut o plângere la 
Poliţie 

mihai Proca 
locuitor Coşteiu
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miOdRaG hOjda
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Interesul pentru arborii 
şi arbuştii ornamentali este 
destul de scăzut în rândul 
timişorenilor. Cu toate că 
plantarea acestora implică 
mai multe beneficii, nu-
mărul celor  care fac acest 
lucru este încă scăzut. Cei 
care apelează la serviciile 
unor peisagişti pentru a-şi 
decora grădina sunt persoa-
nele care locuiesc în zonele 
rezidenţiale ale oraşului, la 
case sau vile şi pentru care 
plantarea arborilor nu re-
prezintă un efort financiar 
prea mare. Care sunt arborii 
ce pot fi plantaţi ca o per-
dea verde în jurul locuinţei? 
Tuia. De diferite mărimi, în 
funcţie de locul unde sunt 
puşi.  

“În primul rând, când 
vorbim despre perdeaua 
verde, trebuie să ştim că 
interesul trebuie dezvoltat. 
Eu, ca peisagist, atunci când 
mă ocup de o lucrare acolo 
unde a fost construită o lo-
cuinţă, îi propun clientului 
perdeaua verde, de siguran-

ţă”, ne spune Radu Greavu,  
peisagist timişorean. Dar 
mulţi fie rămân fără bani 
şi preferă să amâne o ase-
menea lucrare, fie nu sunt 
încântaţi de idee.  

În cazul blocurilor, situ-
aţia este complet diferită. 
Foarte puţini dintre locatari 
doresc arbori plantaţi în faţa 
blocului. Unii, totuşi, optea-
ză pentru varianta celor mai 
scunzi, amplasaţi în ghive-
ce, pe balcon. Dar şi aceş-
tia sunt în număr destul de 
redus. Situaţii în care unii 
locatari doresc să planteze 
tuia şi alţii nu, duc la tensi-
uni între aceştia. De o situ-
aţie asemănătoare îşi amin-
teşte peisagistul timişorean, 
angajat să amenajeze o per-
dea verde în jurul unui bloc. 

„Am avut un client, un 
medic din Timişoara, care a 
fost de acord să planteze ar-
bori în faţa blocului, pentru 
că avea un cabinet stomato-
logic acolo. Membrii asocia-
ţiei de locatari n-au fost de 
acord cu acest lucru, n-au 
vrut să plătească, dar cli-
entul a făcut toată lucrarea 
pe banii lui, l-a costat cam 

1.500 de lei. A început scan-
dalul. Locatarii au chemat 
jandarmeria şi poliţia locală 
pentru că nu avea autoriza-
ţie... Până la urmă clientul a 
mers la primărie şi şi-a luat 
o autorizaţie. Şi când totul 
a fost ok, după ce a fost ter-
minat gardul, i-au fost furaţi 
arbuştii”, mărturiseşte Radu 
Greavu. Dar, recunoaşte pe-
isagistul, a avut clienţi care 
şi-au pus arbuşti mai mici, 

pe balcon. Tocmai pentru 
a-i proteja de praful care se 
adună în fiecare zi, dar şi 
pentru a-i feri de zgomotul 
din oraş. 

beneficii şi costuri 
Cele mai importante 

beneficii pe care le are 
plantarea perdelei verzi în 
jurul locuinţei sunt cea de 
baraj împotriva prafului 
şi cea de barieră fonică. 

Acestea sunt recomadate 
mai ales persoanelor care 
locuiesc pe o stradă intens 
circulată, unde praful şi 
zgomotul sunt prezente în 
zonă. Al treilea aspect im-
portant este cel decorativ. 
Pe lângă faptul că oferă 
locuinţei o imagine plăcu-
tă, decorarea spaţiului din 
jurul casei cu tuia repre-
zintă şi o metodă prin care 
să te delimitezi de vecini. 

Mai ales că destul de multă 
lume foloseşte arborii de 
tuia pe post de gard natu-
ral, fără a mai construi un 
gard normal.  

Preţurile de la care por-
neşte o lucrare sunt diferite 
în funcţie de mărimea ar-
buştilor şi de dimensiunea 
gardului de tuia. Astfel, cea 
mai mică variantă de tuia 
porneşte de la 120 de lei/ 
metru pătrat. Înălţimea 
plantei este de 60 de centi-
metri. Una dintre variantele 
cele mai scumpe ale amena-
jării perdele verzi ajunge la 
100 de euro pe metru pătrat. 
Arborii au peste 1,50 metri. 
Dar pot fi şi mai scumpi, 
dacă tuia depăşeşte această 
înălţime. 

„Clienţii cer, de obicei, 
un gard de statura unui om, 
cam 1.80 metri. La o casă, ai 
nevoie de cel puţin 10 metri 
pătraţi pentru a forma un 
gard, iar această lucrare cos-
tă destul de mult. Nu toată 
lumea îşi permite”, ne spu-
ne Radu Greavu.
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GheORGhe ilaş
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

Rezultatele catastrofale 
înregistrate la examenul de 
bacalaureat din acest an pot 
avea efecte serioase asupra 
ratei şomajului din Timiş, 
în condiţiile în care peste 
3500 de absolvenţi de liceu 
care nu au trecut examenul 
de maturitate ar putea bate 
la uşa Agenţiei Judeţene 
pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă (AJOFM) pentru a 
solicita indemnizaţiile de 
şomaj. Deocamdată, după 
cum a anunţat Liviu Ne-
guţ, directorul executiv al 
AJOFM Timiş, au fost înre-
gistrate puţin peste 500 de 
dosare de şomaj ale absol-
venţilor de liceu fără baca-
laureat, însă funcţionarii de 

la ghişeu sunt în aşteptarea 
unei avalanşe de cereri ve-
nite din partea celor care, 
în această toamnă, nu-şi vor 
găsi un loc de muncă. 

„Până la începutul lunii 
septembrie au venit la noi 
425 de tineri, însă, cu sigu-
ranţă, vor mai veni. Aceştia 
sunt din prima sesiune, în 
timp ce foarte mulţi care 
au picat în sesiunea din 
toamnă au început, proba-
bil, să-şi întocmească dosa-
rele de şomaj”, a explicat 
Liviu Neguţ, cu precizarea 
că tinerii din generaţia 
fără bac care şi-au depus 
dosarele la AJOFM până la 
începutul lunii septembrie 
au “mişcat” rata şomajului 
în sus, de la 1,75% la 1,83%. 
Potrivit legii, absolvenţii 
instituţiilor de învăţământ 

în vârstă de minimum 16 
ani pot primi indemnizaţie 
de  şomaj  dacă fac dovada 
că, în 60 de zile de la ab-
solvire, s-au înregistrat la 
agenţiile pentru ocuparea 
forţei de muncă sau la alţi 
furnizori de servicii speci-
alizate pentru stimularea 
ocupării forţei de muncă, 
în vederea medierii pen-
tru încadrarea pe un  loc 
de  muncă. Imediat după 
intrarea în plată, absolven-
ţii de liceu, cu sau fără bac, 
primesc timp de un semes-
tru, la care se pot adăuga 
alte trei luni, o indemni-
zaţie lunară de 255 de lei. 
Înregistrarea absolvenţilor 
în evidenţa AJOFM Timiş se 
face în termen de 60 de zile 
de la absolvire, iar indem-
nizaţia de şomaj se acordă, 

la cerere, doar după ex-
pirarea celor 60 de zile şi 
numai dacă solicitantul nu 
şi-a găsit un loc de muncă. 

În condiţiile în care în 
judeţul Timiş sunt, la ora 
actuală, 6078 de şomeri, iar 
rata şomajului este 1,83%, 
eventuala înregistrare în 
evidenţele AJOFM a celor 
peste 3.500 de absolvenţi 
de liceu fără bacalaure-
at ar spori rata şomajului 
cu peste 50%, la peste 3%. 
Acest scenariu este doar 
unul ipotetic, câtă vreme o 
mare parte dintre liceenii 
fără bacalaureat se pregă-
tesc să plece în căutarea 
unui loc de muncă în străi-
nătate. “Iniţial, am vrut să 
merg în Anglia, unde avem 
mai multe cunoştinţe care 
lucrează în construcţii şi 

câştigă foarte bine. M-am 
tot gândit la greutăţile 
muncii pe şantier, acum 
vine timpul friguros, şi de 
aceea, până la urmă, m-am 
decis să plec în Italia. Acolo 
avem mai multe rude din 
partea lui taică-meu, care 
au început, deja, să-mi ca-
ute de lucru. Chiar zilele 
trecute am discutat cu ei şi 
mi-au spus că au găsit ceva, 
un job de doar patru ore, la 
bucătăria unui restaurant. 
De aceea, cred că nu-mi 
voi depune dosarul pentru 
obţinerea ajutorului de 
şomaj”, spune Florin Bur-
covschi, absolventul unui 
liceu cu profil teoretic din 
Timişoara.

eConomiC Eco & Deco Să invităm toamna  
în casele noastre...
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Curăţenie generală în toată 
ţara, într-o singură zi9

Perdeaua verde  
ne apără de praful  
şi de zgomotul din oraş

„Generaţia fără bac“ poate 
spori şomajul cu peste 50%

pulS ecOnOmic

n Doar 20% dintre cei peste 3.500 de absolvenţi care au “picat” Bac-ul şi-au 
depus dosarul la Inspectoratul Teritorial de Muncă pentru a primi ajutor de şomaj

n Timişorenii din zonele rezidenţiale sunt cei mai 
interesaţi de plantarea arborilor în faţa casei

Perdeaua verde protejează împotriva prafului şi a zgomotului din jur

Preţurile sunt diferite în funcţie de mărimea arbuştilor

După intrarea în plată, absolvenţii de liceu, cu sau fără bac, primesc timp de un semestru, la care se pot adăuga alte trei luni, o indemnizaţie lunară de 255 de lei

hidroizolaŢii 
tel: 0721.227.457, 

0256.294.035.

REcTificaRE DE bugET 

Consiliul Judeţan va 
suplimenta fondurile 
Spitalului Judeţean cu 
620 de mii de lei. Din 
această sumă 120 de 
mii de lei vor fi folosiţi 
la reparaţii curente, iar 
restul de 500 de mii de 
lei vor fi alocaţi moder-
nizării Secţiei de Anes-
tezie Terapie Intensivă 
(ATI) a spitalului. Alte 7 
milioane de  de lei vor 
suplimenta banii pentru 
investiţii în drumuri. 
Astfel 3,1 milioane de 
lei vor fi alocaţi pen-
tru lucrările la drumul 
judeţean Buziaş - Lugoj, 
2 milioane de lei pen-
tru centura de ocolirea 
oraşului Buziaş şi alte 2 
milioane pentru lucră-
rile la drumul Sânicolau 
Mare - Periam - Arad.

LocuRi DE muncă

Agenţia Judeţeană 
pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă Timiş orga-
nizează, mâine, la Casa 
Tineretului, o bursă a lo-
curilor de muncă, unde-
şi vor putea găsi un job 
chiar şi tinerii care nu 
au absolvit examenul de 
bacalaureat. În prezent, 
angajatorii din Timiş 
oferă 438 de locuri de 
muncă. Cele mai multe 
sunt rezervate candi-
daţilor cu studii medii, 
profesionale şi lucrători 
necalificaţi. Printre 
aceste se regăsesc me-
serii ca agent securitate, 
confecţioner-asamblor 
articole din textile, mo-
zaicar, vânzător, fierar 
betonist, brutar, opera-
tor vânzări prin telefon, 
şofer, lucrător comercial 
şi altele. 

SPiTaL DE miLioanE

Un proiect cu finanţare 
europeană va permite 
construirea în Timişoara, 
până în 2013, a Centru-
lui de Terapii Genice şi 
Celulare în Tratamentul 
Cancerului, un institut 
medical unic în ţară, 
unde se vor utiliza celu-
lele stem în tratamentul 
bolnavilor cu afecţiuni 
neoplazice. Finanţarea 
proiectului, în valoare 
de 44.000.000 lei, este 
asigurată din fondurile 
Programului Operaţional 
Sectorial Creşterea Com-
petitivităţii Economice, şi 
se înscrie în Axa Priori-
tara 2 - CDI, Operaţiunea 
2.2.1., derulându-se prin 
Autoritatea Naţională 
pentru Cercetare Ştiinţi-
fică. (G.i.)

Clienţii cer gard de 
statura unui om, cam 
1,80 metri. La o casă, 
ai nevoie de cel puţin 
zece metri pătraţi pen-
tru a forma un gard. 

radu GreaVu
peisagist 

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

PUBLICITATE

SC ALCOM SA 

Oferă spre închiriere un spaţiu comer-
cial cu o suprafaţă utilă de 45 mp, aflat 
pe Strada Aleea CFR, nr. 4. 
Preţul chiriei lunare este de 350 de 
euro negociabil. 

informaţii suplimentare se pot obţine  
la numărul de telefon 0734557735.

Organizează concurs la sediul CAS Timiş în data de 04.10.2011, ora 10 - proba scrisă şi în data 
de 06.10.2011, ora 12 – interviul, pentru ocuparea pe perioadă determinată a următoarei funcţii 
publice de execuţie vacantă:

RefeRenT cl.iii aSiSTenT – cOmpaRTimenTul ReSuRSe umane        
Dosarele de înscriere în vederea participării la concurs se depun la secretariatul comisiei de 
concurs la sediul CAS Timiş - Compartimentul Resurse Umane, et.1, camera 38, până la data 
30.09.2011.

Informaţii privind condiţiile de participare la concurs, actele necesare înscrierii, bibliografia şi relaţii suplimentare  
se pot obţine la sediul instituţiei, unde acestea sunt afişate şi la Compartimentul Resurse umane - CAS Timiş,  

telefon: 0256/201772 sau 0256/492484, int.129.

casa de asigurări de Sănătate Timiş
cu sediul în Timişoara, str. Corbului nr. 4
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www.renault.ro
0% avans** prin renault

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

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

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

PUBLICITATE

ciTeşTe şTiRile, dezbaTe pe fORum,  
află deTalii din culiSe, câşTiGă pRemii

TOTul deSpRe echipa Ta
www.fortaviola.ro

PUBLICITATE

Curăţenie generală în 
toată ţara, într-o singură zi

n Cele mai bune idei de decoraţiuni interioare pentru noul anotimp

n „let’s Do It, România!” angrenează mii de români în campania 
naţională de curăţenie care se va desfăşura în 24 septembrie

liliana iedu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

A sosit momentul să 
renunţăm la decoraţi-
unile de vară, cu scoici 
sau steluţe de mare şi să 
schimbăm decorul casei 
cu „roadele“toamnei. Este 
cel mai colorat anotimp şi 
se identifică în special cu 
frunze multicolore, flori şi 
fructe proaspete sau usca-
te, dovleci, nuci, conuri de 
brad, ghinde, spice uscate 
de grâu şi ramuri decora-
tive. 

Nu trebuie să ignorăm 
seminţele şi păstăile de tot 
felul, ardeii iuţi şi gogoşa-
rii, vinetele şi fructele de 
sezon (mere, pere, stru-
guri, nuci, curmale). Ele ne 
oferă reţetă perfectă pen-
tru a crea decoraţiuni de 
mare efect pentru interio-
rul casei, în ton cu toamnă 
de afară. 

Cu puţină imaginaţie 
putem realiza decoraţiuni 
unicat din elemente ba-
nale, pe care le găsim la 
îndemână în orice grădină 
sau parc din oraş. Toamna 
este sezonul perfect pentru 
a oferi un tribut generozi-
tăţii naturii, mai ales că ne 
oferă o sursă de inspiraţie 
inepuizabilă. În designul 
de interior textura îndepli-
neşte un rol foarte impor-
tant, iar pentru un decor 
tomnatic ţesăturile sunt 
esenţiale. Bumbacul şi inul 

sau mohairul, catifeaua şi 
caşmirul sunt materiale 
moi şi mult mai potrivite 
pentru capricioasa toamnă. 
De asemenea, utilizarea co-
rectă a culorilor reprezintă 
cheia succesului. Cei care 
se ocupă de decoraţiuni ne 
sfătuiesc să folosim com-
binaţii şi nuanţe de verde, 
maro, galben şi auriu în 
această perioadă. 

Cei care se ocupă de 
decorurile de interior ne 
sfătuiesc, de asemenea, să 
folosim materiale cât mai 
ieftine, din natură. 

“Din lucruri la îndemâ-
nă putem face minuni. Nu 
te costă nimic să aduni niş-
te frunze din parc si sa le 
aranjezi în casa. Odată cu 
începutul toamnei frun-
zele au un colorit aparte. 
Oricine poate cumpără un 
pistol de lipit special cu 50 
de lei şi un tub de silicon 
cu 70 de bani. Toate aces-
tea se găsesc în comerţ şi 
sunt speciale pentru deco-
raţiunile interioare”, ne-a 
declarat Alina Hambaraş, 
designer de interior. 

Aceasta a mai spus că 
portocaliul este o culoare 
obligatorie în orice locuin-
ţa în perioadă de toamnă.  

“Măcar o pernă este 
obligatorie în decorul de 
toamnă al locuinţei. Por-
tocaliul este o culoare cal-
dă şi intimă. Să nu uităm 
de decorul de struguri, de 
flori de grădină, sau cel cu 

frunze colorate şi crengi. O 
altă idee este construirea 
unui pomişor compus din 
crengi de salcie cu sau fără 
frunze. Sunt acele crengi 
de salcie creţe care pot fi 
folosite atât cu frunze, cât 
şi fără frunze. Acestea se 
pot înfige  în nisipul aşezat 
într-o găletuşă din aceea 
colorată, din tablă, care se 
găseşte în comerţ la 10-20 
de lei. Este foarte impor-
tant să folosim ce ne oferă 
natura”, a mai declarat Ali-
na Hambaraş. 

Dacă în timpul verii, 
instinctul ne dictează să 
iluminăm totul prin cu-
lori deschise şi să alegem 

suprafeţe albe pentru in-
terior, nu acelaşi lucru se 
întâmplă şi toamnă. Feres-
trele ar trebui înfrumuse-
ţate cu perdele sau draperii 
în nuanţe de roşu aprins, 
galben sau roşcat-ruginiu. 
Aceste culori vor filtra lu-
mina naturală şi vor con-
feri o senzaţie plăcută şi un 
plus de confort. La capito-
lul accesorii, suntem sfătu-
iţi să alegem feţe de masă 
rafinate, cu veselă colorată 
şi cu vase decorative din 
sticlă sau ceramică. Mai pu-
tem aşeza pe masă un bol 
cu nuci de cocos, o textu-
ră perfectă pentru această 
perioadă a anului, mai ales 
asociate cu câteva conuri 
de brad. Veiozele decora-
tive în culori calde sunt şi 
ele foarte potrivite, mai 
ales cele în nuanţe aurii. 

Decorul poate fi comple-
tat cu lumânărele parfuma-
te în arome de scorţişoară, 
conifere sau chiar dovleac. 
Dacă nu aveţi încredere 
în propria inspiraţie sau 
timpul nu va permite rea-
lizarea unor decoraţiuni de 
sezon, se pot găsi în maga-
zinele specializate o mulţi-
me de variante. De aseme-
nea, în orice galerie de artă 
se poate achiziţiona tablou 
frumos care să transmită 
ideea de toamnă.

roxana deaconeScu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Grătarele şi micii care sfâ-
râie în fiecare weekend din 
vară pe domeniul public le 
dau bătăi de cap timişenilor, 
aşa că tot mai mulţi se oferă 
voluntari să facă curăţenie la 
cea mai mare campanie de 
profil din ţară: “Let’s Do It, 
România!”, care se desfăşoa-
ră într-o singură zi. 

„Adversarul joacă mur-
dar. Scoate-ţi prietenul pe te-
ren!”, este deviza după care 
cei care organizează campa-
nia îi cheamă şi pe timişo-
reni să se implice. Adunarea 
se dă sâmbătă, la ora 9.00, 
în parcarea de la Iulius Mall, 
dar şi la Pădurea Verde, cea 
mai murdară zonă din Timi-
şoara. Înainte de toate însă, 
cei care vor să participe tre-
buie să se înscrie, fie pe pagi-
na de internet a “Let’s Do It, 
România!”, fie trimiţând un 
mail la adresa timis@letsdoi-
tromania.ro.  

Organizatorii spun că 
anul acesta par să fie mai 
puţine deşeuri în Timiş, spre 
deosebire de anul trecut. 
„Harta deşeurilor din Timiş 
este mai curată decât cea de 
anul trecut. Atunci am avut 
înscrise peste 400 de morma-
ne de gunoi, iar acum avem 
150. Cu ce am mai adunat de 
la primării, avem cam 300”, 
a explicat Radu Rusu, coor-
donatorul proiectului în ju-
deţul nostru. 

mii de voluntari 
Organizatorii se aşteaptă 

la peste 7.000 de voluntari, 
mai ales că anul trecut 6.500 
de timişeni au participat 
la marea curăţenie. Atunci 
s-au adunat 19.000 de saci 

de gunoi, iar judeţul Timiş 
s-a clasat pe primele locuri 
la nivel naţional în ceea ce 
priveşte cantitatea de gu-
noaie adunate. Anul acesta 
se aşteaptă să se colecteze 
15.000 de saci. Se pune ac-
centul pe cele mai murda-
re zone din Timiş: Pădurea 
Verde, Şag, Giroc, Ghiroda, 
Dumbrăviţa, Buziaş şi Lacul 
Surduc.  

Reprezentanţii campaniei 
au pus deja la punct ultime-
le detalii. În doar câteva zile, 
peste 1.000 de voluntari s-au 
înscris la curăţenie, dar şi mai 
multe primarii din Timiş şi-au 
exprimat intenţia să participe. 
În plus, printre voluntari se vor 
afla şi membri ai mai multor 
organizaţii neguvernamentale, 
dar şi angajaţi ai câtorva insti-
tuţii publice din oraş.  

ar trebui amenzi mai mari 
De vină pentru gunoaiele 

aruncate pe domeniul pu-

blic sunt chiar oamenii care 
ies în fiecare weekend la iar-
bă verde, spun reprezentan-
ţii primăriei. Viceprimarul 
Adrian Orza este de părere 
că amenzile sunt prea mici 
şi că nimeni nu mişcă nimic, 
nici măcar să sune la poliţie 
şi să raporteze gunoaiele 
aruncate pe stradă.  

„Mediul este cel mai im-
portant loc unde putem 
învăţa voluntariatul. Ne-
am dat seama că doar prin 
tineri putem să schimbăm 
protecţia mediului, pentru 
că sunt foarte multe persoa-
ne de altă vârstă care sunt 
total indiferenţi la tot ce 
se întâmplă în jurul lor. De 
asta e nevoie de o campanie 
care să facă curat în urma 
lor. Sunt convins că dacă 
amenzile ar fi cuantificate 
în număr de zile de deten-
ţie, lucrurile ar sta altfel, 
pentru că acum munca în 
folosul comunităţii se face 

numai pe fapte penale”, a 
declarat Adrian Orza. 

prea puţine amenzi 
Reprezentanţii Gărzii de 

Mediu spun şi ei că amen-
zile ar trebui să fie mult 
mai mari, dar şi că oamenii 
ar trebui să se implice mai 
mult şi măcar să sune la po-
liţie când observă situaţii în 
care se aruncă gunoaie pe 
domeniul public. 

„Personal, aş fi vrut să 
fim pe ultimul loc în ţară, 
să nu avem ce strânge de pe 
domeniul public. Acţiunea 
în Timiş a început în urmă 
cu 4 luni. După ce vom fina-
liza această acţiune, am dori 
să avem una mai amplă, să 
constatăm aceste contraven-
ţii, sper că rezultatele să se 
vadă pe teren. 13 comisari 
vor face verificări la traseele 
de transport al deşeurilor. 
Anul trecut au fost suspi-
ciuni că anumite persoane 
juridice au colectat deşeuri-
le dintr-o parte şi le-au arun-
cat în alta, ca să-şi reducă 
costurile”, a precizat Marian 
Eperies, comisar şef la Gar-
dă de Mediu Timiş. Potrivit 
acestuia, anul acesta s-au 
dat doar 150 de amenzi ce-
lor care aruncă gunoaie pe 
stradă.  

„Let’s Do It, România!“ 
este o campanie de curăţe-
nie ce se desfăşoară într-o 
singură zi în toată ţara. Pri-
ma ţara care a demarat-o a 
fost Estonia, în anul 2008, 
când 50.000 de voluntari 
au făcut curat într-o sin-
gură zi. La noi, campania a 
ajuns deja la cea de-a doua 
ediţie.

Mii de voluntari se înscriu la cea mai mare campanie de curăţenie din ţară

Din lucruri la înde-
mână putem face 
minuni. Nu te costă 
nimic să aduni nişte 
frunze din parc şi să 
le aranjezi în casă. 

alina hambaRaş
designer de interior
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Să invităm  
toamna în  
casele noastre...

Anul trecut  am avut 
înscrise peste 400 de 
mormane de gunoi, 
iar acum avem 150. 
Cu ce am mai adunat 
de la primării, avem 
cam 300. 

radu ruSu
coordonator campanie Timiş

Anul trecut au fost 
suspiciuni că anumi-
te persoane juridice 
au colectat deşeurile 
dintr-o parte şi le-au 
aruncat în alta, că să-
şi reducă costurile. 

marian ePeriS,
comisar-şef Garda de Mediu Timiş
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ciPrian Voin
ciprian.voin@opiniatimisoarei.ro

De ce aţi înfiinţat acest partid?
Personal vă spun că aşa 

cum majoritatea românilor 
s-a săturat de ce se întâmplă 
în ţara asta de 21 de ani, aşa 
m-am săturat şi eu. Acesta este 
motivul care m-a determinat 
să vin lângă Dan Diaconescu. 
El s-a interesat despre mine 
şi m-a rugat să vin preşedinte 
de filială să fac tot posibilul să 
o măresc, să avem şanse reale 
la alegeri. 

Ce funcţie doriţi?
Nu vreau să candidez nici 

la primărie, nici la consiliul 
judeţean... Poate o sa candidez 
la parlament, ca senator sau 
deputat. Eu pentru candidaturi 
vreau să mă adresez intelectu-
alilor, o să caut oameni inte-
lectuali la catedra de adminis-
traţie, la drept administrativ. 
O să caut nişte profesori uni-
versitari care vor să facă ceva, 
pentru că e bine să pui omul 
potrivit la locul potrivit. 

Cu ce vreţi să-i atrageţi pe inte-
lectuali? Nu e un secret faptul 
că, OTV-ul, nucleul în jurul 
căruia creşte acest partid, nu 
se adresează intelectualilor...

Dan Diaconescu nu a spus-
o, dar el are şi intelectuali. El 
doar nu a pedalat pe treaba 
asta... Eu sunt ferm convins să 
pun tehnocraţi peste tot. Drep-
tul de a candida să fie dat de 
pregătirea lui.

Dar cu ce îi atrageţi?
Le spun, domnilor vreţi să 

schimbăm ceva în ţară? Doriţi 
să veniţi lângă noi?

Păi la fel spun şi celelalte 
partide...

Da, dar ceilalţi au dat-o-n 
bară timp de 21 de ani. Au de-
mostrat că nu sunt capabili. 
Noi avem un program foarte 
bun şi o să îl punem în aplicare.

Apropo de progam, pe site-ul 
partidului am văzut o listă de 
20 de puncte pe care le veţi 
implementa odată ajunşi la 
guvernare. Vă citesc câteva 
dintre ele: vom mări toate 
pensiile şi salariile, vom anula 
toate impozitele şi taxele, 
vom diminua TVA la 10%, fie-
care român va primi 20 de mii 
de euro din partea statului, 
şi cea care mie personal mi-a 
pus capac, nimeni nu va mai 
plăti rate la bănci timp de un 
an. Sunt unii care se îndoiesc 
de deplinătatea facultăţilor 
mintale a celor care au făcut 
această listă...

Păi staţi să vă explic pe ce 
ne bazăm... La ora actuală, în 
România, toate marile compa-
nii nu plătesc impozite...

Cum adică nu plătesc impo-
zite?!

Nu plătesc! Nu ştiaţi? Nu 
plătesc nici măcar un leu! Ni-
mic!

Care sunt aceste companii?
Petromul, Gazromul etc... 

verificaţi să vedeţi. De aceea 
nu avem buget.

Păi Petromul este unul dintre 
cei mai mari contribuitori la 
bugetul statului... Cum nu 
plăteşte impozite? 

Bine, nu Petromul, altele...

Care altele?
Păi documentati-vă dum-

neavoastră pe net! Nu le ştiu 
acum din cap!

Bine! Să revenim... Cum nu 
plătesc impozite? Sunt scutite 
de lege sau cum?

Nu plătesc! Vă spun eu 
cum: ies mereu pe minus! Ei, 
prin firmele astea offshore, 
toate câştigurile le trimit în 
străinătate! La sfârşitul anului 
ies pe minus şi de aceea nu 
plătesc impozit! Noi vrem să 
desfiinţăm aceste firme offs-
hore, ca să nu mai facă asta.

Aţi fi primii din lume care ar 
reuşi să desfiinţeze un offsho-
re... Nu puteţi din România să 
desfiinţaţi un offshore...

Bine! (dezamăgit, n.r.) Am 
înţeles asta! Atunci o să facem 
să plătească un impozit mult 
mai mare...

Un alt punct din listă spune 
că o să desfiinţaţi toate taxele 
şi impozitele! Deci nu pentru 
toţi...

Impozitele?... (ezită, n.r.) 
Păi marile întreprinderi tre-
buie... (ezită din nou, n.r.) Staţi 
puţin, nu toate! Vedeţi că e un 
punct acolo, citiţi, că se vor 
păstra două impozite şi taxe...

Unul pe venit şi altul pe pro-
prietăţi...

Exact! Aia e...
Bun! Dar sunt foarte curios 
cum veţi face să nu mai 
plătească nimeni rate la bănci 
timp de un an!

Păi haideţi să vă explic: Din 
aceşti bani care se vor lua, că 
noi vrem să punem impozit 
de 35% la toate marile între-

prinderi, eu zic că e un impo-
zit cât se poate de decent...

35% din ce? Din venituri, din 
profit?

... (ezită, din nou, n.r.) Păi 
uitaţi-vă ce scrie acolo la punc-
tul ăla din cele două...

Păi scrie impozit pe venit...
Da! Aşa este, pe venit! Păi în 

momentul în care vom impu-
ne acest impozit, economiştii 
partidului au făcut un calcul, 
se vor strânge, în plus faţă de 
bugetul de acum, în jur de 474 
de miliarde de euro.

Cât aţi spus? 474 miliarde de 
euro? Păi asta e de douăzeci 
de ori mai mulţi bani decât 
totalitatea fondurilor struc-
turale disponibile României 
până în 2013...

Da! Exact! Din acei bani se 
vor da cei 20 de mii de euro! 
Sigur că nu va lua toată ţara 
în acelaşi an. În fiecare an 
va lua un număr precis de 
oameni acel ajutor. Se va cal-
cula exact câţi! Nu se va face 
după ureche nimic! De ce 
se dau aceşti bani? Ca să îşi 
deschidă o firmă! El nu pune 
mâna pe bani! Vrea să cume-
pre un tractor, dar nu are 
bani. Banca o să îi plătească 
tractorul. Şi tot aşa... Dar va 
fi obligat să angajeze un om 
dintre şomeri sau din cei de 
la stat!

Dar tot nu mi-aţi explicat cum 
se va întâmpla că nu vom mai 
plăti rate la bancă un an!

Păi nu se va da o lege sau 
ceva. Se va face o înţelegere 
cu băncile! Vom da prima 
dată cei 20 de mii de euro la 
cei care au datorii la bănci! Îşi 
vor înfiinţa o firmă şi într-un 
an de zile vor prinde şi ei un 
cheag! Prinzând cheag, au de 
unde să plătească! Banca nu 
pierde nimic!

Dar băncile sunt instituţii 
private, cum îi veţi convinge 
să facă asta?

Păi vă spun eu. Decât să 
piardă, vor accepta! Omul ală 
nu mai are nimic, nu are cum 
să plătească, pentru că nu mai 
are de unde!

Păi şi dacă nu are calităţi 
manageriale?

Păi va fi supravegheat! Nu-i 
lăsăm pe oamenii ăştia aşa... 
stingheri! O să analizăm dacă 
ce vrea el să facă este de bun 
augur! Nu dăm aşa la oricine.. 
Noi vorbim acum în mare, 
nu are rost să intrăm în amă-
nunte, pentru că dacă intrăm 
în amănunte, o să vedeţi că e 
bine ce se face!

Bine. Haideţi să nu intrăm 
în amănunte! Tot în listă am 
văzut că aveţi de gând să 
înfiinţaţi o companie de stat! 
Cum se va numi ?

Se va numi „Averea Popo-
rului“. Deci aici vor intra...
(încurcat, n.r.) Deci... Aici... Pe 
„Averea Poporului „ se va baza 
protecţia socială a românilor. 
Din acei bani care vin la bu-
get, plus ce vom confisca de la 
cei care au făcut ilegal avere în 
afaceri cu statul, fără licitaţii, 
deci ilegal, tot ce e ilegal, deci 
cu banii de acolo, şi de acolo, 
proporţional se vor direcţiona 
o parte spre această firmă. Cel 
care va conduce această in-
stituţie va fi străin. Dan îl are 
deja, dar nu îl spunem. Deci 
un străin va conduce această 
instituţie până va prinde aer! 
După aceea vom numi un ro-
mân, care să fie cinstit. Ăla tre-
buie să fie un om ireproşabil!

Păi dumneavoastră vorbiţi 
de numiri! În lista cu cele 20 
de puncte scrie că va fi ales de 
popor!

Păi da! Va fi ales după 2 ani! 
La început nu poţi să alegi din 

popor! Vom merge pe acest 
străin cu experienţă în protec-
ţia socială! Există şi în alte ţări 
formaţiuni din astea cu pro-
tecţia socială. Din aceşti bani, 
se va împărţi la fiecare român, 
în funcţie de cât se strânge... 
Noi am făcut un calcul: în pri-
mul an vor fi 8 euro de român. 
Cei care trăiesc în România, 
vor primi 8 euro ca ajutor so-
cial. Noi preconizăm că prin 
dezvoltarea economică, după 
patru ani, vom putea să dăm 
cam 300- 400 de euro pe cap 
de locuitor.

Toată lumea va primi banii 
aceştia?

Toată lumea! Indiferent că 
va fi şomer, agricultor, anga-
jat la stat, angajat la privat sau 
pensionar! Cum e şi în Germa-
nia, şi în toate ţările care au 
într-adevăr protecţie socială!

Păi asta nu e protecţie socială, 
când primeşte toată lumea 
bani! Şi, în plus, în Germania 
nu primesc ajutoare sociale 
de la stat şi angajaţii...

Bine! (abătut, n.r.) În Ger-
mania primeşte cel care e 
şomer! Dar în ţările nordice 
primesc, să ştiti! Interesaţi-vă 
să vedeţi!

Nu trebuie să ma interesez 
pentru că ştiu că nu există 
aşa ceva! Haideţi să nu mai 
polemizăm! Ce aşteptaţi de la 
alegeri?

Aşteptăm ca românii să se 
trezească, să aleagă pe cine tre-
buie, pentru că din 4 în 4 ani 
au ales ba PSD-ul, ba PNL-ul, 
ba PDL-ul şi toţi au demostrat 
că sunt  neputincioşi. S-a dus 
ţara de râpă! Noi dorim să câş-
tigăm alegerile! Chiar dacă nu 
le câştigăm cu 50%, dar vrem 
să avem un procentaj care să 
ne permită să ne impunem 
programele noastre. Nu ne 
dorim ceva ieşit din comun! 
Vrem să ajutăm românii.

Aveţi în plan alianţe?
Nu! Nici înainte şi nici 

după!

În ce măsură lista asta de 20 
de puncte este negociabilă?

Păi oricine care are o ideea 
bună care să îmbunătăţească 
această listă, poate să vină lân-
gă noi. Noi nu suntem nişte 
închistaţi, crispaţi şi consti-
paţi!

Platforma program a partidu-
lui este cea cu 20 de puncte?

Nu! Aceea e doar aşa o lis-
tă! Programul de guvernare 
nu îl facem public pentru 
că atât USL-ul, cât şi PDL-ul, 
punctele care le plac s-ar pu-
tea să le fure şi să le bage în 
programul lor. Şi atunci vor 
câştiga alegerile cu progra-
mul nostru, şi nu vrem asta! 
Vom anunţa totul în ultima 
lună!

Ce credeţi despre cazul Elo-
dia? Unde este Elodia?

Eu am avut o părere despre 
treaba asta! Dan are o grilă de 
programe foarte bună pentru 
că trebuie să aducă rating. Nu 
trebuie să îl condamni pentru 
o singură chestie, cu Elodia. 
Eu pot să vă dau exemple cu 
alte televiziuni mari care îl 
dau toată ziua pe „Virinel“... 
Dar nimeni nu se ia de ei... Ce 
învaţă copiii ăia din „Virinel“? 
Eu nu îl condamn pe Dan că a 
încercat să facă ceva cu acest 
caz. E o emisiune care, eu nu 
spun că nu îmi place, dar cum 
să spun... prefer să văd un fot-
bal!

Dar o să o găsiţi vreodată pe 
Elodia?

...(râde, n.r.) Domnule dacă 
o găseşte Dan, vă spun eu că 
va avea un rating şi mai mare...

Nu suntem închistaţi,  
crispaţi şi constipaţi!

Citeşte un interviu 
mai amplu pe  
opiniatimisoarei.ro

speCial

PUBLICITATE

Preşedintele interimar al filialei Timiş a Partidului Poporului - Dan 
Diaconescu. Are 59 de ani, este căsătorit şi are doi copii. Este fost 
ofiţer MAPN şi a absolvit ca şef de promoţie cu 10 pe linie Facul-
tatea de drept din Sibiu. Este for membru PRM şi acum îşi doreşte 
să ajungă senator sau deputat din partea PP-DD.

vaSile capRea

Am dezvoltat de la an la an activitatile companiilor
Grupului MVT Logistik, telul nostru fiind acela de a oferi
servicii cat mai sigure si complete, spre deplina satisfactie

a partenerilor nostri. Privim calitatea nu ca pe un efort, ci ca pe un atribut
al succesului. Va oferim:

•Transporturi rutiere de marfuri generale, interne si 
internationale•Transporturi ADR•Servicii rutiere expres•Depozitare interna 

si in spatiul UE•Servicii aeriene expres•Rezervari ferry-boat •Grupaje de 
marfuri•Intermedierea tuturor tipurilor de transporturi rutiere de marfuri

Chisoda,comuna Giroc,DN 59, Km8 + 550m stanga, jud.Timis; 
Tel.: 0256287932; Fax:0256244821; E-mail:office@mvtlog.ro

www.mvtlog.ro

Silvia STaia
silvia.staia@opiniatimisoarei.ro

Mulţi specialişti în tera-
piile alternative se bazează 
foarte mult pe culori pentru 
schimbarea stării fizice sau 
psihice a oamenilor. Fiecare 
culoare are o anumită vibra-
ţie şi o putem folosi ca să 
creem o anumită rezonanţă 
ce atrage înspre noi lucruri-
le pe care ni le dorim. Aşa că 
înainte să punem la întâm-
plare hainele pe noi, ar fi 
bine să luăm în considerare 
ce culori ne avantajează şi în 
ce scop le folosim. 

Culorile potrivite  
pentru diverse profesii

Dacă purtăm culorile 
adecvate pentru profesia 
noastră, putem activa ener-
gia chi personală pentru un 
succes mai mare pe plan 
profesional. Iată câteva 
exemple de culori benefice 
pentru diverse meserii:

Bancher sau investitor 
– o calitate cheie a acestei 
slujbe este ca oamenii să se 
simtă în siguranţă când îşi 
încredinţează banii altcuiva. 
Albastrul inspiră încredere 
şi confort. În feng shui, zona 
banilor este reprezentată de 
albastru, verde şi roşu, aşa 
că toate aceste culori, plus 
rozul şi movul sunt faste 
pentru garderoba acestor 
profesii.

Profesor – negrul şi ma-
roul promovează o notă de 
seriozitate. Totuşi, este indi-
cat să luminăm aceste culori 
închise cu roşu, pentru ca 
elevii să fie atenţi. Profesorii 
de şcoală primară ar trebui 
să poarte verde, albastru şi 
roz ca să creeze o atmosferă 
mai cooperantă în clasă.

Doctor sau terapeut – al-
bastru şi verde deschis pen-
tru încurajarea speranţei 
bolnavilor pentru însănăto-
şire. Albul semnifică un am-
bient curat, iar roşul simbo-
lizează căldura sufletească, 
grija pentru celălalt.

Agent de vânzări – albul 
încurajează abilitatea de a 
comunica. Rozul “încălzeş-
te” clientul, iar verdele ne 
dă energie şi entuziasm. 
Dacă este vorba de prima 
întâlnire cu clienţii, atunci 
sunt indicate hainele multi-
colorate.

Designer, artist sau scrii-
tor – multitudinea de culori 
este indicată şi pentru gar-
deroba acestor profesii. De 
asemenea, ţinutele all-black 
(negre) sunt bune pentru cei 
care au de predat proiecte la 
termen, când sunt necesare 
atenţia şi calmul. Roşul şi 
verdele sunt excelente pen-
tru sesiunile de brainstor-
ming, când este nevoie de 
imaginaţie şi inventivitate.

Ce purtăm ca  
să fim remarcaţi ?

Mulţi dintre noi îşi doresc 
să iasă în evidenţă la o întâl-
nire, la o petrecere sau  la 
un interviu pentru angajare. 
Una dintre cele mai puter-
nice culori ale curcubeului 
este roşul, ce simbolizează 
norocul, succesul sau o per-
sonalitate pasională. Pentru 
antrepenorii care merg la 
evenimente de socializare, 
hainele sau accesoriile roşii 
atrag atenţia publicului. To-
tuşi, roşul nu este potrivit la 
un interviu pentru o slujbă 
nouă, pentru că poate sem-
naliza competitivitate sau 
agresivitate. Albastru ar fi 
o alegere bună în acest caz, 
deoarece reprezintă loialita-
te şi încredere. Verdele este 
speranţă, idei noi, noroc, şi 
ridică energia oamenilor 
din preajma noastră. La eve-
nimentele unde participă di-
ferite tipuri de personalităţi, 
este bine să purtăm haine cu 
imprimeuri colorate, pentru 

că ele se adresează mai mul-
tor tipologii de oameni care 
sunt atraşi de diverse culori.

Pentru femei, norocul în 
găsirea unui candidat pen-
tru căsătorie este dat 
de hainele roz şi 
culoarea pier-
sicii. La o pri-
mă întâlnire 
romantică, 
atât feme-
ile, cât şi 
b ă r b a ţ i i 
pot purta 
roşu, ce 
t r a n s -
mite un 
m e s a j 
p a s i o -
nal.

culorile şi trăsăturile de caracter

Onestitate, credinţă – 
încrederea în ceilalţi sau 
într-o putere mai înaltă 
este reprezentată de ele-
mentul pământ, adică de 
galben, portocaliu şi maro. 
Aceste culori le purtăm ca 
să evităm paranoia, hiper-
sensibilitatea sau lipsa de 
sinceritate.
Grijă, politeţe – dacă 
dorim să fim mai atenţi 
cu cei din jurul nostru şi 
să ne pese mai mult de ei, 
completăm gareroba cu 
haine roşii.
benevolenţă – albastrul şi 

verdele echilibrează ener-
gia chi, ca să neutralizăm 
tendinţele de a fi oportu-
nişti, prea nervoşi sau in-
flexibili. Verdele, culoarea 
lemnului, se foloseşte şi 
pentru odihnă, relaxare şi 
somn, de aceea este potri-
vit pentru dormitor.
înţelepciune – negrul ce 
se poate combina cu verde 
sau albastru pentru a 
calma persoanele tempe-
ramentale şi pentru o notă 
de umanitate. Dacă trebuie 
să luăm o decizie impor-
tantă, purtăm haine albe.

Ce culori purtăm pentru 
reuşita personală
n Fie că e vorba despre dragoste sau afaceri, culorile ne pot ajuta

cele 20 de puncte pe care partidul poporului 
trebuie să le impună odată cu venirea la putere

1. Câte 20.000 de euro 
pentru fiecare român care 
va deschide o afacere. 
2. Mărirea tuturor salariilor 
şi pensiilor. 
3. Anularea tuturor taxelor 
şi impozitelor actuale.  
4. Introducerea unui singur 
impozit pe venituri şi pro-
prietăţi 
5. Confiscarea averilor 
ilicite obţinute din afaceri 
cu statul. 
6. Judecarea de către un tri-
bunal al poporului a tuturor 
guvernanţilor care au jefuit 
România.  
7. Reducerea TVA la o cotă 
(minimă pentru UE) de 10 
la sută.  
8. Interzicerea subvenţionă-
rii partidelor politice.  
9. Eliminarea salariilor 
pentru parlamentari, 
miniştri, primul-ministru şi 
preşedinte. 
10.Evacuarea demnitarilor 
din Palatul Parlamentului, 
Palatul Victoria şi Palatul 
Cotroceni. 

11. Înfiinţarea Companiei 
Naţionale “Averea Poporu-
lui”. Şeful acestei companii 
va fi ales direct de popor.  
12. “Averea Poporului” va 
distribui dividente egale 
lunare către toţi cetăţenii.  
13. Statul va cumpăra pă-
mântul nelucrat şi va investi 
masiv în agricultura bio. 
14. Simplii cetăţeni vor 
deveni juraţi în instanţe, 
alături de judecător. 
15. Introducerea răspun-
derii materiale pentru 
judecătorii şi procurorii 
care greşesc.  
16. Cetăţenii nu vor mai plăti 
rate la bănci timp de 12 luni.  
17. Interzicerea arestului 
preventiv (şi a cătuşelor) cu 
excepţia faptelor violente.  
18. Firmele nu vor putea 
fi controlate decât odată 
pe an.  
19. Statul va construi 
200.000 de locuinţe, care 
vor fi închiriate celor săraci.  
 20. Interzicerea taxei pen-
tru Radio TVR. 
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caiuS Seracin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Timişoara se mândreşte 
de ani de zile cu eticheta de 
oraş de 5 stele şi doreşte ca în 
2020 să obţină şi titlul de Ca-
pitală Culturală Europeană. 
Până la acest statut este însă 
cale lungă, mai ales dacă ne 
gândim că la Timişoara este 
greu de găsit, cel puţin în 
zona centrală un suvenir cu 
oraşul de pe Bega. Găseşti tri-
couri inscripţionate cu „I love 
Timişoara“, două trei pahare 
şi câteva şerveţele cu catedra-
la Mitropolitană sau Domul 
Sârbesc, însă niciunde nu vei 
vedea vreo machetă a primei 
Fabrici de Bere din România, 
a primului tramvai tras de cai 
din Europa sau a unei lămpi 
ce a iluminat electric pentru 
prima dată vreun oraş din 
Europa, dacă e să vorbim 
doar de câteva premiere care 
au avut loc în Timişoara. De 
brelocuri, magneţi de frigi-
der sau pixuri cu simbolurile 
oraşului de pe Bega nu poate 
fi vorba.  

Deşi există zeci de monu-
mente şi personalităţi care au 
marcat istoria României şi a 
Europei, puţini sunt cei care 
reuşesc să comercializeze 
obiecte care să le aducă amin-
te turiştilor care trec prin 
Capitala Banatului de fru-
museţile şi unicitatea acestui 
loc. În magazinele din oraş 
când vine vorba să întrebi 
de suveniruri cu Timişoara 
ţi se recomandă să cumperi 
o ie sau un port tradiţional 
românesc. Din zecile de ma-
gazine deschise în Piaţa Ope-
rei, într-un singur loc găseşti 
câteva suveniruri pe care le 
poţi duce în străinătate sau 
pe care le pot achiziţiona tu-
riştii străini care vin în vizită 
în oraşul de pe Bega. Ce este 
însă foarte interesant este că 
toate aceste obiecte de artă 

sunt „importate“ din Cluj şi 
din Arad. „Din ce ştiu, doar 
noi şi încă un magazin din 
oraş mai avem obiecte care 
să reprezinte Timişoara. Cele 
mai multe obiecte sunt din 
lemn, miniaturi ale Catedra-
lei, a Domului din Piaţa Unirii 
şi ale Operei. Mai avem multe 
obiecte din ceramică inscrip-
ţionate cu monumentele din 
Timişoara şi multe textile. 
Mai avem suporturi de pa-
hare cu catedrala, semne de 
carte cu toate instituţiile de 
cultură din oraş, gen Bastion 
sau Piaţa Operei. Din păcate 
de vreo trei luni nu mai avem 
magneţi. Am avut, însă s-au 
terminat. Au cumpărat străi-

nii în această vară ca pâinea 
caldă. Noi am făcut comandă, 
însă nu ne-au fost încă aduse. 
Ori nu mai fac cei de la firma 
din Arad, ori, habar nu am. 
Restul produselor pe care le 
avem de artizanat cu oraşul 
sunt făcute la Cluj”, spune Iu-
liana Pelişan, gestionara unui 
magazin din centrul urbei. 

Cu ce se mândresc alţii
Unul dintre colecţionarii 

de obiecte mici cu însemnele 
şi simbolurilor oraşelor prin 
care a umblat este Ioan Gâr-
boni, directorul Filarmonicii 
Banatul. În biroul său şi-a 
făcut o adevărată colecţie cu 
obiectele cumpărate sau pri-

mite cadou din toate oraşele 
lumii. Are mini sticluţe de 
wiskey din Statele Unite, in-
strumente muzicale din Italia 
sau Austria, cutiuţe muzicale 
din China şi, bineînţeles, mi-
ni-tauri din coridele spaniole 
şi un breloc extrem de chic 
cu oraşul Nimes din Franţa. 
Toate le-a adunat de-a lungul 
anilor şi este oarecum deza-
măgit de faptul că nu poate 
în Timişoara să-şi completeze 
colecţia cu creaţii autentice. 
“Eu am încercat câteva acţi-
uni cu mai mulţi studenţi de 
la arte. Am încercat să facem 
câteva machete cu halba de 
bere, însă s-au oprit doar la 
câteva exemplare. Problema 

este următoarea. Că din câte 
ştiu eu e nevoie de acordul 
instituţiilor pentru a face aşa 
ceva. De exemplu dacă vrei să 
faci nişte magneţi cu clădirea 
Filarmonicii e nevoie de acor-
dul nostru. Cu Catedrala a Mi-
tropoliei, cu Fabrica de Bere a 
fabricii de bere, cu Tarzan sau 
Bela Lugosy a urmaşilor lor. 
Pentru clădirea Filarmonicii 
nimeni nu a venit să-mi ceară 
acordul să facă, dar eu le-aş fi 
dat fără probleme. Acelaşi lu-
cru e şi pentru celelalte insti-
tuţii. Nu cred că cineva a ce-
rut acordul”, spune Gârboni.

Pentru a evita scandaluri-
le cu copy-rightul, Gârboni 
crede că implicarea autori-

tăţilor ar trebui să fie un pic 
mai mare, iar toţi factorii de-
cizionali din Timişoara să se 
adune la o masă şi să cheme 
firmele sau artiştii interesaţi 
de realizarea acestor obiecte 
mici şi să le propună să le 
facă, şi nu firmele să meargă 
să ceară acordul instituţiilor. 

„Problema nu e doar la Ti-
mişoara, e în toată ţara. Am 
fost la Hobiţa, unde s-a năs-
cut Brâncuşi. Şi am vrut să 
plec de acolo cu o amintire. 
Un breloc, un magnet, orice. 
În localitatea în care s-a năs-
cut Brâncuşi nu am putut lua 
decât un album cu operele 
sale şi câteva vederi”, trage 
concluzia Gârboni. 

Directorul Filarmonicii a 
avut multe iniţiative la nivel 
local de promovare a obiec-
telor care au consacrat Timi-
şoara. Printre realizările ve-
nite la iniţiativa lui Gârboni 
se numără o statuie imensă 
cu o Halbă de Bere, în amini-
tirea primei Fabrici de Bere 
din România sau statuia pri-
mei lămpi ce ilumina public 
străzile din Timişoara. Pen-
tru anii următori, Gârboni 
doreşte să introducă insigne 
cu stema Filarmonicii pentru 
cei care vin des la spectacole-
le de la Sala Capitol şi să facă 
pahare de şampanie cu sigla 
Filarmonicii Banatul. Cu si-
guranţa Filarmonica Banatul 
va fi şi singura instituţie care 
va scoate pe tarabă câţiva 
magneţi cu Sala Capitol. „La 
Opera din Viena îţi poţi achi-
ziţiona pahare cu Opera în 
miniatură şi poţi merge aca-
să liniştit să-ţi savurezi şam-
pania”, mai spune Gârboni.  

la sibiu s-a putut
În 2007 Sibiul a fost decla-

rată capitală europeană. Gale-
riile de artă şi magazinele de 
suveniruri au scos la vanzare 
mii de astfel de obiecte, iar 
veniturile  firmelor care s-au 
ocupat de realizarea acestor 
obiecte au scos profituri uri-
aşe. 350.000, de străini au 
venit la Sibiu în acea perioa-
dă şi au cumpărat produse 
promoţionale cu emblemele 
oraşului: pixuri, şepci, brelo-
curi, tricouri, căni, odorizan-
te auto, magneţi de frigider 
sau umbrele, firmele având 
un profit semnificativ. Din 
toţi banii câştigaţi de firme, 
în jur de opt milioane de 
euro, agenţii comerciali au 
avut obligaţia de a plăti zece 
la sută din încasări organiza-
torilor.

miOdRaG hOjda
miodrag.hojda@opiniatimisoarei.ro

Există şi elevi care învaţă 
în judeţul Timiş. Dacă rezul-
tatele de la examenul de Ba-
calaureat au scos în eviden-
ţă faptul că liceenii timişeni 
sunt mult mai slab pregătiţi 
decât media pe ţară, vârfu-
rile obţin medalii şi premii 
naţionale şi internaţionale 
judeţului.  

Klaus Ludescher, elev în 
clasa a X-a la Colegiul Naţi-
onal “C.D. Loga”, este unul 
dintre emblemele liceului 
şi ale judeţului. A obţinut 
numeroase premii întâi la 
olimpiade naţionale şi la 
concursuri internaţionale la 
disciplina Chimie şi la Ştiin-
ţe ale Naturii. “Este un elev 
foarte bun. Ca, dealtfel, în-
treaga clasă. Peste jumătate 
dintre elevi au medii anuale 
între 9.90 şi 10. E o clasă de 
cel mai înalt nivel”, ne spu-
ne Milin Tihomir, directorul 
colegiului timişorean.  

Bianca Barbu este una 
dintre colegele lui Klaus. A 
terminat clasa a IX-a cu me-
dia 9.91. Tomislav Slovenski 
a obţinut 9.96, iar Valeriu 
Ionuţ Iocşa a terminat cu 
10! Klaus a obţinut locul I la 
Olimpiada Naţională de Chi-
mie. Aşa a ajuns să primes-
că bursă de performanţă. Ei 
sunt doar patru dintre elevii 
de top ai judeţului.

Cât timp petrec învăţând 
după ce ajung acasă?

Depinde de zile. O jumă-
tate de oră sau trei-patru 
ore. Dacă urmează o zi cu 
teză, examinare orală sau lu-
crare scrisă, munca de după 
şcoală este mai consistentă. 
Dacă nu, mai ales acum, la 
început de an şcolar, sunt 
zile în care doar repetă lec-
ţia de zi. “Dacă ne pregătim 
pentru o lucrare sau avem 
ore grele, atunci stăm mai 
mult, dacă avem ore uşoa-
ră, nu învăţăm acasă prea 
mult”, ne spune Tomislav. 

“Depinde, îl completează 
Klaus. Înveţi cât îţi pică 
bine şi cât ţi-e util. Poţi sta 
cinci ore cu cartea în faţă şi 
doar 30 de minute să înveţi 
efectiv”. Materiile de care 
sunt pasionaţi sunt cele la 
care petrec mai mult timp 
cu burta pe carte. Ştiinţele 
exacte, dar şi cele ale natu-
rii sunt printre preferatele 
celor patru. Atitudinea pe 
care o au trădează siguranţă 
de sine în domeniile la care 
sunt pregătiţi, dar şi puţină 
timiditate în faţa unui stră-
in. Biologia, Chimia, Mate-
matica, Fizica şi Geografia 
se numără printre materiile 
pe care le găsesc cel puţin 
interesante şi la care se pre-
gătesc cu mai multă sârguin-
ţă decât la celelalte.  

Cine primeşte bursă?
În Timiş sunt 546 de elevi 

care au primit, anul şcolar 
precedent, burse de studiu. 
Aceştia au avut cel puţin me-
dia 9. Pe lângă ei, alţi 258 de 

elevi au primit burse de me-
rit. În cazul lor, media la fi-
nele semestrului sau anului 
precedent a fost de cel puţin 
9,80. Lor li se adaugă alţi 
67 de tineri care au primit 
burse de performanţă. Este 
cazul celor care au obţinut 
premii I, II sau III la concur-
suri internaţionale, la olim-
piade naţionale şi internaţi-
onale. Valoarea unei burse 
de studiu este de 50 de lei, a 
celei de merit de 60 de lei şi 
a bursei de performanţă de 
90 de lei pe lună de elev. Cei 
mai mulţi sunt timişoreni. 
Aproape 400 dintre elevii ce 
au primit burse de studiu şi 
aproape 200 dintre cei ce au 
beneficiat de burse de merit 
sunt din capitala Banatului.  

„Banii sunt asiguraţi de 
consiliile locale ale locali-
tăţilor unde este şcoala. In-
spectoratul Şcolar centrali-
zează propunerile unităţilor 
de învăţământ cu elevii care 
au medii de bursă şi desem-
nează beneficiarii alocaţiei”, 
ne spune Francisc Halasz, 
inspector general adjunct în 
cadrul ISJ Timiş. „Nouă ne 
vin în faţă nişte cifre şi niş-
te nume. Nu-i cunoaştem pe 
elevi. Alegem, cine primeşte 
bursă, în limita fondurilor 
pe care le avem potrivit le-
gislaţiei”, a adăugat inspec-
torul şcolar.

Astfel, numărul benefi-
ciarilor de burse de merit 
nu poate să depăşească 1%, 
iar numărul elevilor care 
primesc bursă de studiu nu 
poate să depăşească 1,5% din 

numărul total al elevilor din 
clasele IX-XII (XIII), la nivelul 
judeţului.

ComunitateComunitate12 

Deci, iată-ne ajunşi la vârsta 
de 49 de ani (crucea vieţii 7ani 
x 7 etape). Am trecut prin gre-
utăţi şi acum ne aşteptam la 
răsplată. Copiii ne pleacă din 
cuibul casei noastre la cuiburi-
le lor şi noi, părinţii ne simţim 
fie singuri, fie eliberaţi...! Mulţi 
dintre noi se simt deja bătrâni, 
sfârşiţi, ceea ce este o mare 
greşeală. Alţii, doresc să tră-
iască o” a doua tinereţe” ceea 
ce iarăşi este greşit. Bărbaţii 
la 50 de ani, îşi lasă părul cu 
codiţă, se urcă ’’rebeli’’ pe o 
motocicletă sforăitoare cu câte 
o blondă superbă, tinerică 
alături. Andropauza la bărbaţi, 
este la fel de severă câteodată 
ca şi menopauza la femei. 
Despre ele, doamnele noastre 
de... “jumătate de secol’’ ca 
şi vârstă, ce să mai spunem? 
Unele, încep să se îmbrace în 
culori stridente, se decoltează 
excesiv şi doresc să-şi trăiască 
şi ele o ”a doua tinereţe”, 
înainte de a deveni... bunicuţe 
ce vor croşeta ciorăpei de lână 
la nepoţei. Unele femei din 
ziua de azi, au un curaj nebun. 
Ele-şi propun să aibă familie, 
carieră, fericire, linişte, ritm 
rapid şi... tinereţe veşnică. 
Toate aceste comportamente, 
sunt oarecum...de înţeles. Dar, 
cramponarea de idealuri-
le tinereţii (profesionale, 
sociale, familiale, cuplu) duce 
la dificultăţi, câteodată insur-
montabile. Totuşi, viaţa nu se 
sfârşeşte la 50 de ani. Acum, 
după crucea vieţii, începe 
doar o altă etapă. Nerisipirea 
acestor forţe biologic-vitale 
şi transformarea lor în forţe 
spirituale poate duce la impul-
suri creatoare noi, pentru a 
realiza lucrări mature şi a da 
vieţii un sens şi o formă plină 
de înţelepciune. Sigur nu mai 
avem energia de la 20 de ani, 
dar nici atâtea îndatoriri şi 
obligaţii ca atunci. Acum, la 
50 de ani, în sfârşit avem timp 
pentru noi şi chiar ne putem 
ocupa în mod real şi corect de 
noi înşine! Acum, înţelepţiţi de 
experienţă, trecuţi prin ”ciurul 
vieţii”, ne putem consacra 
studiului şi autoeducaţiei 
spirituale. Dar, o problemă 
este serioasă. Pierderea facul-
tăţii procreării şi a reducerii 
activităţii sexuale, declanşează 
adesea o depresie severă. În 
jurul vârstei de 50 de ani, atât 
bărbaţii cât şi femeile trec prin 
schimbări la nivel sexual. La fel 
ca în cazul altor schimbări fi-
zice care se produc pe măsură 
ce organismul îmbătrâneşte, 
aceste modificări nu înseamnă 
neapărat că ne pierdem sexua-
litatea. O renumită doctoriță,  
terapeut, specializată în ana-
liza profundă a schimbărilor 
intervenite în viaţa sexuală a 
cuplurilor trecute de 50 de ani, 
spunea: „Există oare dezavan-
taje în a îmbătrâni? Bineînţeles 
că sunt! Însă daţi-mi voie să 
spun hotărât că în legătură cu 
acest subiect în care eu sunt 
expertă, SEXUL, am multe 
veşti bune. Multe persoane 
descoperă că după vârsta de 
50, 60 sau chiar  70 de ani tră-
iesc cele mai bune experienţe 
sexuale din viaţa lor. “Oare aşa 
o fi? Nu stiu exact, dar până 
vom afla, eu  mă duc să-mi 
pornesc ….motocicleta ca 
să-mi  iau ibovnica la plimbare 
prin ….padure!

Crucea Vieţii:  
49 de ani

Coriolan 
Gârboni

oPinie

Avem şi elevi buni! Aproape 900  
de elevi au primit burse anul trecut
n Dacă la Bacalaureat rezultatele au fost catastrofale, vârfurile reprezintă 
judeţul la concursuri şi olimpiade naţionale şi internaţionale

n În magazinele din centrul oraşului, vizitate zilnic de zeci de străini găseşti 
mai uşor o ie tradiţională românească decât un magnet cu Catedrala Mitropolitană!

Printre cei mai buni 4 elevi din judeţ se numără Valeriu ionuţ iocşa, Klaus Ludescher, Tomislav Slovenski şi bianca barbu

Suvenirurile legate de Timişoara sunt puţine şi greu de găsit în magazine

Suvenirurile din impresionanta colecţie de ministicluţe a directorului filarmonicii din Timişoara reprezintă simboluri din locurile din care provin

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Timişoara, oraşul de 5 
stele în care nu găşeşti 
suveniruri de nicio stea!

Nouă ne vin în faţă 
nişte cifre şi nişte 
nume. Nu-i cunoaş-
tem pe elevi. Alegem, 
cine primeşte bursă, 
în limita fondurilor pe 
care le avem potrivit 
legislaţiei. 

fRanciSc halaSz
inspector general adjunct ISj Timiş

Peste jumătate dintre 
elevi au medii anuale 
între 9.90 şi 10. E o 
clasă de cel mai înalt 
nivel. 

milin TihOmiR 
director C.D. loga

Aici vorbim despre 
principiul cauzalităţii. 
Dacă ne place mai 
mult la ore, învăţăm 
mai puţin acasă. Cau-
ză-efect. 

KlauS ludeScheR
elev

contează atenţia de la clasă

„E foarte important şi cât 
de atent eşti la clasă. Dacă 
eşti concentrat, pleci acasă 
cu lecţia aproape învăţată. 
Repeţi puţin şi nu trebuie să 
stai ore ca să înveţi ”, spune 
Tomislav.  
„Aici vorbim despre 
principiul cauzalităţii. Dacă 
ne place mai mult la ore, 

învăţăm mai puţin acasă. 
Cauză-efect”, explică Klaus.  
Tinerii au medii foarte 
bune la toate materiile, 
dar nici nu neglijează viaţa 
socială. În weekenduri se 
întâlnesc cu prietenii, merg 
în Piaţa Unirii la un suc, în 
parc sau la mall. Iar când 
este momentul să înveţe, 

atunci cartea are priori-
tate.
„Ei fac parte dintr-o genera-
ţie foarte bună. Au obţinut 
burse toţi. Cum toţi iau 10, 
au început mici conflicte 
copilăreşti între ei: zecele 
meu este mai bun decât al 
tău şi aşa mai departe”, ne 
spune directorul colegiului.

Când întrebi 
de suveniruri 
cu Timişoara ţi 
se recomandă 
să cumperi o 
ie sau un port 
tradiţional 
românesc.
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Derbiul ultimei etapei 
dintre Dinamo şi Rapid 
a fost unul fad pe un 
stadion prea puţin populat 
faţă de antecedentele 
acestor dueluri de tradiţie. 
Meciul în sine a fost unul 
plicticos pentru un specta-
tor neutru. Până la urmă 
este vorba de valoarea 
de ansamblu a fotbalului 
românesc care de ani buni 
se zbate în mediocritate 
din motive care ţin de 
felul în care este conce-
put şi condus acest sport 
devenit, iată, din ce mai 
mioritic.
Mai palpitantă a fost însă 
„lupta“ din tribune, unde 
aşa-zişii suporteri dina-
movişti s-au dat din nou 
în stambă cu arsenalul 
pirotehnic de rigoare. Un 
oficial al câinilor a afirmat 
chiar că unii dintre ultraşi 
au montat această teva-
tură ca echipa din Ştefan 
cel Mare să piardă meciul 
la masa verde. Nu ştiu 
dacă această declaraţie 
are acoperire în fapte sau 
este vorba de nişte ima-
turi, ca să nu le zic altfel, 
care vin la stadion ca la 
război. Aud că s-a lăsat cu 
amenzi de 60.000 de euro 
şi dosare penale pentru 
„suporteri” asta doar din 
partea jamdarmeriei. Ur-
mează alţi bani şi probabil 
suspendarea terenului. 
Comisiile trebuie să îşi 
facă şi ele treaba... nu? 
Chiar nu înţeleg ce este 
în capul indivizilor ăstora 
care, până la urmă, îşi sa-
botează propria echipă. Să 
nu uităm că Dinamo e pe 
primul loc. Ce se întâmpla 
dacă era pe zece? 
În partea cealaltă Rapid şi 
mai ales Steaua schimbă  
stadioanele mai des decât 
schimbă jucătorii jambi-
erele. Becaliotul era gata 
să dea sute de mii de euro 
ca să schimbe gazonul 
de pe noul stadion dar se 
încăpăţânează să nu cadă 
la înţelegere cu ministerul 
cătanelor pentru a rea-
duce echipa acolo unde îi 
este locul. Ciudat, nu?
Pe „Naţional Arena“ olan-
dezii au montat iarba. Să 
vedem cât va ţine şi asta 
pentru că la noi chestia cu 
suflatul în iaurt pare că nu 
mai este de actualitate. În-
tre timp Clujul şi Ploieştiul 
se pregătesc de inaugu-
rarea propiilor stadioane. 
Stau şi mă întreb pe acolo 
ce nu va funcţiona? Poate 
nu merge lumina, nu cur-
ge apă la duşuri sau chiar 
mai rău au pus porţi de 
rugby pe teren. Dar să nu 
fim cârcotaşi!

Stadioane  
şi suporteri

Viorel  
Screciu

oPinie

15 

Timiş 
Pinguinii domnului Popper: Joi – Mier-
curi - 16:00, 18:00, 20:00

STuDio-EuRimagES
o lume albă, albă: Joi – Miercuri - 16:00, 
18:00, 20:00

cinEma ciTy
a naibii dragoste: Joi – Miercuri - 13:10, 
15:30, 17:50, 20:10    
ştrumpfii: Joi – Miercuri - 13:10, 15:20, 17:30  
Prietenie cu folos: Joi – Miercuri - 13:10, 
15:20, 17:30, 19:50     
columbiana: Joi – Miercuri - 13:30, 18:10  
conan 3D: Joi – Miercuri - 14:30  
oare cum o reuşi?: Joi – Miercuri - 14:40, 
16:40, 18:40,  20:40  
cursa: Joi – Miercuri - 15:00, 17:10, 19:20, 
21:30    
cowboys&Extratereştri: Joi – Miercuri - 15:50 
Destinaţie finală 5: Joi – Miercuri - 17:10,  
21:20  
Johnny English... se întoarce!: Joi – 
Miercuri - 19:10  
Răpirea: Joi – Miercuri - 19:40  
miezul nopţii în Paris: Joi – Miercuri - 
20:20  

Joi, 22 SEPTEmbRiE
Elche: Party@eL che with Dj Armin
al-kimia: Beat Bang Live
Pantheon: Latin Fever Party
Lemon club: Concert Zvezda Granda Darko Filipovic

VinERi 23 SEPTEmbRiE
River Deck: Taraful de la Marsa!
Pantheon: Akcent
no name biergarten: Concert Live Exiled Band
fratelli: Horia Brenciu
The factory Pub: Romanian Factory Night
club 30: Girls Weekend’s

SâmbăTă 24 SEPTEmbRiE
Pantheon: Exotic Night, Free flavoured shots!
Daos: Good Vibrations 15
Setup: Nu:Step #1 – Kolapsys, Delision, CRS, Disco Bears
Life!Pub: Retro Party
club art 700: Saturday Night Madness
club 30: Girls Weekend’s
Jaxx Pub: Tequila Party

Duminică 25 SEPTEmbRiE
no name: No Name Biergarten
Life!Pub: Relax Music
art club 700: Retro Fever
Van graph K’fe: Babilonia

spectacole
Teatrul naţional Timişoara: joi 22 septem-
brie, ora 16.00, Studio 5, Alergătorul, de Matti-
as Andersson, un spectacol de Olivia Grecea.

Teatrul german de Stat Timişoara: joi 
22 septembrie, ora 20.00, în sala Teatrului 
German, „Sunetul muzicii”, regia: Simona 
Vintilã.

Teatrul naţional Timişoara: joi 22 septem-
brie, ora 19.00, Sala Mare, O scrisoare pier-
dută, de Ion Luca Caragiale, un spectacol de 
Ada Lupu.

Teatrul merlin Timisoara: vineri 23 sep-
tembrie, ora 17 în sala mare a teatrului de 
păpuşi Merlin, spectacolul Vioara fermecată. 
Teatrul Merlin şi Incanto Quartetto lansează 
Cutiuţa muzicală, proiect de educaţie mu-
zicală pentru copii şi tineret, menit să lupte 
împotriva muzicii de plastic.

Teatrul german de Stat Timişoara: 
sâmbătă 24 septembrie, ora 20.00, în sala 
Teatrului German, „Sunetul muzicii”, regia: 
Simona Vintilã.

Teatrul maghiar de Stat „csiky gergely”, 
sala Studio: duminică, 25 septembrie, ora 
20:00, «Omul invizibil» de Bearbeitung 

nach Herbert George Wells von Alex Halka, 
prelucrare după Herbert George Wells de 
Alex Halka, in regia lui Alex Halka.

Teatrul merlin Timisoara: duminică 25 
septembrie, ora 11 în sala mare a teatrului 
de păpuşi Merlin, spectacolul Scufiţa Roşie. 
Spectacol de animaţie cu păpuşi, recoman-
dat copiilor preşcolari, dar şi celor din ciclul 
întâi gimnazial.

opera naţională Română Timişoara: 
duminică 25 septembrie, ora 18, Opera 
în trei acte: Adriana Lecouvreur. Muzica: 
Francesco Cilea. 

Teatrul german de Stat Timişoara: luni 
26 septembrie, ora 20.00, în sala Teatrului 
German, „Sunetul muzicii”, regia: Simona 
Vintilã.

Scârţ Loc Lejer: marţi, 27 septembrie, şi 
miercuri, 28 septembrie, ora 20.30, Ferma 
Animalelor – spectacol cu cântec – adaptare 
după romanul lui George Orwell.

opera naţională Română Timişoara: 
miercuri, 28 septembrie, ora 18, sala Mare, 
My Fair Lady, musical în trei acte. Muzica: 
Frederick Loewe. Libretul Alan Jay Lerner.

dan duţu
dan.dutu@opiniatimisoarei.ro

După ce în primul episod 
am văzut cam ce a însem-
nat susţinerea echipei de pe 
Bega de la începuturi adică 
imediat după cel de-al doi-
lea război mondial şi apoi 
am simţit fiorul tribunelor 
citind rândurile despre în-
fiinţarea adevăratei galerii 
a lui Poli, în episodul de azi 
vom traversa anii de glorie 
ai suporterilor.

1973 - primul mare meci: 
„decisivul” cu fC bihor 

Politehnica a dominat 
campionatul, dar meciul 
cel mai important a fost 
cel din etapa a 27-a, cel cu 
FC Bihor. Duminica, 3 iunie 
1973, Poli, sub conducerea 
tehnicienilor Ion V. Iones-
cu şi Nicolae Godeanu, a 
făcut pasul decisiv către 
prima ligă, trecand cu 1-0 
de orădenii care erau prin-
cipalii contracandidaţi la 
promovare. Atmosfera a 
fost una memorabilă, cei 
care au fost prezenţi pe sta-
dion atunci amintindu-şi 
mereu de ce s-a întâmplat.  
În primul rand, trebuie spus 
că presa vremii estimase 
asistenţa la aproximativ 
50.000 de privitori. Noi in-
formaţii, primite de la per-
soana care s-a ocupat la vre-
mea respectivă de vânzarea 
biletelor şi care a insistat să 
nu-i apară numele-n ziar, au 
relevat faptul că s-au vândut 
nu mai puţin de 61.300 de 
tichete! Practic, martorii po-
vestesc cum s-a stat inclusiv 

pe fâşia de iarbă de langă 
pista de atletism! Observa-
torul meciului n-a vrut ini-
ţial să dea drumul partidei, 
dar a renunţat la intenţie 
după ce prim-secretarul Te-
lescu şi-a asumat personal 
responsabilitatea pentru 
eventualele violenţe sau in-
cidente grave. “Am stat la 
peluza dinspre sala Olim-
pia, prinzând locul cu patru 
ore înainte!”, povesteşte 
Molnár László, unul dintre 
fanii alb-violeţi prezenţi la 
acel duel de poveste. S-a fă-
cut o adevărată sărbătoare 
înaintea acestui meci, un 
băieţel de cinci ani făcând 
un tur al arenei cu un steag 
alb-violet, pe pista de atle-
tism. Atmosfera pasionantă 
de pe arenă se compara cu 
ce se petrece începând din 
1973. Trebuie menţionat că 
galeria se afla la tribuna a 
doua, deasupra tunelului de 
la vestiare. Amplasamentul 
nu era întâmplător, fiindcă 
în acest fel, având în vede-
re controlul ce exista asu-
pra galeriei, era asigurată 
protecţia adversarilor şi a 
arbitrilor. Când echipele in-
trau pe gazon, toată galeria 
cânta unit, ca şi cum ar fi 
fost un singur glas, imnul 
studenţesc “Gaudeamus igi-
tur”. Şi toate versurile erau 
pronunţate, nu doar prima 
strofă, cum se face acum cu 
“Deşteaptă-te, române!”, la 
meciurile echipei naţionale. 
Apoi, urmau cântecele gale-
riei, în special “Zi cu soare, 
fără soare”, fredonat uneori 
şi astăzi. Civilizaţia era la ea 
acasă. Nici nu este de mira-

re că în anii 1974 şi 1975 
publicul timişorean a pri-
mit Trofeul “Petschovschi”, 
decernat de ziarul “Sportul” 
celui mai sportiv public din 
Divizia A. Cu media 9,60, 
respectiv 9,20, rezultată în 
urma notelor date la meciu-
rile de acasă de cronicarii 
amintitului jurnal, publicul 
alb-violet era respectat în 
toată ţara. Incidente n-au 
fost. O singură dată, la un 

meci cu CFR Cluj, un specta-
tor nervos a aruncat cu o sti-
clă spre arbitru şi a fost ime-
diat înhăţat de miliţieni! 

Cea mai mare medie, 
după Craiova! 

Cât de înnebunită era Ti-
mişoara după fotbal se vede 
în media spectatorilor. Acest 
oraş se afla pe locul doi în 
ţară, după Craiova, adunând 
în medie 20.000 de oameni 
/ partidă. De-a lungul cam-
pionatului 1973-74, o serie 
de confruntări au fost urmă-
rite cu tribunele pline. De 
exemplu: cu ASA Tg. Mureş 
şi Rapid (25.000), Universita-
tea Craiova, Steaua, Rapid, 
Dinamo (40.000), iar la der-
by-ul vestic cu CSM Reşiţa 
au venit peste 40.000 de per-
soane! De asemenea, timişo-
renii bifau aproape toate de-
plasările. La Craiova, echipa 
care în acel sezon a devenit 
campioană, au mers 400 de 
bănăţeni, care au savurat un 
1-1 mare, la capătul căruia 
regretatul Dan Păltinişanu, 
datorită mingilor respinse, 
s-a ales cu o serie de cucuie 
pe cap! Totodată, la meciul 
de la Arad, pierdut cu 0-3, au 
fost, conform presei vremii, 
câteva mii de bănăţeni. Însă 
spiritul alb-violet s-a mani-
festat în toată splendoarea 
sa în finala Cupei României, 
cu Jiul Petroşani. 

1974 - “e revoluţie? Îl dau 
ăştia jos pe Ceauşescu?” 

Poli a ajuns, după 16 ani, 
în finala Cupei României, 
trecând în semifinală cu 3-1 
de Steaua, pe terenul ne-

utru din Sibiu. Emoţia era 
intensă la Timişoara. După 
un an de “A”, alb-violeţii au 
terminat pe locul 7, singura 
tristeţe fiind dublul eşec (0-3 
şi 1-3) cu rivala UTA. Ar fi 
fost ceva nemaipomenit ca 
studenţii să ajungă în cupe-
le europene prin izbânda în 
finala competiţiei K.O. care 
era programată duminica, 
23 iunie 1974, pe stadionul 
“Republicii” din Capitala 
(astăzi dispărut). Pentru de-
plasarea la finală, s-au în-
scris prin intermediul gale-
riei peste 800 de persoane. 
Numai că, pe arenă au ajuns 
mai mult de 2500 de timi-
şoreni! De notat că un grup 
de ciclişti amatori a plecat 
pe două roţi spre Bucureşti 
cu o săptămână înainte. O 
mare alb-violetă a invadat 
Bucureştiul. Unul dintre cei 
mai longevivi fani polişti, 
Nicu Mursa, povesteşte de 
fiecare dată perplexitatea 
ce-i domina pe locuitorii 
Capitalei. “Ieşeau oamenii 
din frizerii, cu spuma de 
ras pe faţă şi întrebau: “Ce 
se-ntâmplă? E Revoluţie? 
Îl dau ăştia jos pe Ceauşes-
cu?”. În cele din urmă, Poli 
a pierdut cu 2-4, dar galeria 
timişoreană a oferit o lecţie 
de neuitat, de dragoste faţă 
de culorile alb-violete. În pa-
uza încleştării, Eugen Sera-
cin, liderul galeriei, a primit 
din partea redactorului de 
la “Sportul”, Aurel Neagu, 
trofeul “Petschovschi”.

(continuare in numărul viitor)

Cei mai cei mai, 
dintotdeauna! (2)

galeria Triade: prezentare de proiecte: 
Marius Jurca şi Corina Nani, doi tineri 
artişti ce vor prezenta cercetări artistice. 
Evenimentul are loc miercuri, 28 septem-
brie, ora 18.

atelierul de urbanism: sâmbătă, 
24 septem,brie ora 17.00, conferinţa 
Alchimie sau evoluţie spirituală; prelegeri 
filosofice.  

galeria calina - Spaţiu de artă con-
temporană: expoziţia de pictură Forever 
a artistului Köteles Róbert. Expoziţia poate 
fi vizitată zilnic până în 27 octombrie.

galeria Triade: Sorin Nicodim, pictor 
al unei tinereţi mereu împrospatate 
prezintă expoziţia de pictură Evanescente. 
Expoziţia poate fi vizitată în perioada 19 
septembrie – 15 octombrie 2011, prin 
programare telefonică la numerele 0256 
482056, 0744 774724.

Timisoara - muzeul de artă - Palatul 
baroc: Colecţia de artă plastică înteme-
iată de Anna Körmendi şi arhitectul Máté 
Csák. Expoziţia poate fi vizitată până în 
30 octombrie zilnic de marţi până vineri 
până la ora 16.

Comentează pe 
www.fortaviola.ro

n Istoria celei mai tari galerii din România se întinde pe parcursul a aproape 40 de ani

transformers 3

Adaptarea cinematogra-
fică a ro

horoscop
BerBec   
Faceţi-vă timp 
pentru prieteni. 
Unii dintre ei s-ar 
putea să vă ceară 
ajutorul. Nu ezi-
taţi să-l acordaţi. 
Este important 
să-i aveţi aproape 
cei din jurul Dvs. 
Sunt singurii pe 
care vă puteţi 
baza. 
    
taur   
Nu vă neglijaţi 
sănătatea. A 
venit toamna şi 
credeţi că încă 
mai e vară. 
Îmbrăcaţi-vă 
mai gros. Nu 
lăsaţi la voia 
întâmplării 
nici finanţele. 
Cheltuieli mari 
se anunţă în 
perioada urmă-
toare.  

Gemeni   
Cupidon v-a săge-
tat, iar aşteptarea 
s-a sfârşit. A sosit 
timpul să faceţi 
prima mişcare. 
În urmă cu puţin 
timp aţi întâlnit o 
persoană care v-a 
fascinat. Acum e 
cazul să vă luaţi 
inima în dinţi şi să 
o invitaţi în oraş. 
       
rac   
După o vară în 
care banii au 
venit şi au dispă-
rut imediat şi nu 
aţi avut timp să 
ţineţi prea mult 
de ei, iată că 
lucrurile încep să 
se stabilizeze. În 
sfârşit, priorităţi-
le s-au terminat 
şi puteţi să aveţi 
grijă de tabieturi-
le Dvs.  

leu   
Nu lăsaţi lucrurile 
la voia întâmplă-
rii. Aveţi ocazia 
să intraţi într-o 
afacere. Nu staţi 
prea mult pe gân-
duri, s-ar putea să 
nu vă mai întâlniţi 
cu o asemenea 
ocazie. Începutul 
se anunţă de bun 
augur. 
    
Fecioară
Veţi avea câte-
va zile agitate 
la serviciu. E 
indicat să nu 
mai fiţi atât de 
orgolioşi şi să fiţi 
mai deschişi la 
compromisuri, 
altfel provocaţi 
tensiuni pe care 
apoi le duceţi 
acasă şi nu vă 
fac deloc bine. 
Temperaţi-vă! 

Balanţă   
Luaţi deciziile 
împreună cu par-
tenerul de viaţă. 
Altfel riscaţi să 
vă certaţi rău de 
tot şi să aveţi mai 
multe neplăceri 
decât credeţi. 
Totul poate porni 
de la o decizie 
impulsivă pe care 
o luaţi în grabă. 
      
scorpion   
Fortuna are 
gânduri mari 
cu dumnea-
voastră în peri-
oada următoa-
re. Acest lucru 
înseamnă că 
aveţi şansa să 
luaţi câteva de-
cizii care vă vor 
propulsa fie în 
carieră, fie pe 
plan personal. 
Riscaţi! 

Săgetător   
Căutaţi liber-
tatea. Nativii 
singuri se pot 
izola de prieteni, 
iar cei din cuplu 
riscă să se izole-
ze de persoana 
iubită. Rezolvaţi-
vă problemele 
mai întâi şi cereţi 
ajutorul celor din 
jur. 
      
capricorn   
Nu uitaţi să 
gândiţi pozitiv. 
Lucrurile vor 
începe să se 
îndrepte, iar 
detaliile pe care 
nu le-aţi sesizat 
până acum scot 
în evidenţă mai 
multe oportu-
nităţi de care 
puteţi profita. 
Încep să vină 
banii... 

VărSător  
Prietenul la ne-
voie se cunoaş-
te. Nu vă lăsaţi 
influenţat de 
părerile celor din 
jur, ba dimpotri-
vă, sfătuiţi-i pe 
cei care au nevo-
ie de îndrumare. 
Sunteţi inspirat 
în perioada ur-
mătoare. 
      
Peşti   
Rămâneţi în 
continuare 
calm. Dragos-
tea şi sănă-
tatea sunt la 
cote maxime în 
această săptă-
mână. Totuşi, 
în această 
perioadă aveţi 
de alergat în 
interesul unui 
membru mai tâ-
năr al familiei. 

Pentru prima dată, Aero-
portul Internaţional „Tra-
ian Vuia” din Timişoara 
găzduieşte o competiţie 
sportivă automobilistică în 
zona platformei  de parcare 
a aeronavelor. S-au înscris 
deja 58 de concurenţi, iar 
timişorenii sunt aşteptaţi să 
participe în număr cât mai 
mare. Aşadar, două concur-
suri nocturne vor avea loc în 
acest sfârşit de săptămâna 
pe Aeroportul din Timişoa-
ra. Este vorba de etapele 5 şi 
6 din Campionatul Naţional 
de Circuit Viteză Urban. 

„Vor fi două concursuri 
de referinţă, iar genul este 
de tip circuit nu de tip lini-
uţă aşa cum s-ar fi înţeles 

iniţial. Concursul solicită la 
maximum maşinile de con-
curs şi tehnica pilotajului”, 
a explicat Ladislau Giurisici, 
unul dintre organizatorii 
evenimentului. 

 Acesta a mai explicat că 
vor fi câte două manşe pe 
etapă, iar la acest campionat 
participă doar concurenţi li-
cenţiaţi. Fiecare manşă are o 
distanţă parcursă de circa 4 

kilometri. Etapa a 5-a a cam-
pionatului are loc vineri, 
în 23 septembrie, iar etapa 
a 6-a are loc în data de 24 
septembrie, iar printre con-
curenţi s-a înscris la start şi 
echipa Opinia Timişoarei 
Rally Team. Concursul va 
avea loc între orele 1.30 şi 
5 dimineaţa, iar spectacolul 
va fi unul deosebit pentru 
că, promit organizatorii, vor 
fi aprinse balizele pe pistă. 

Premierea concurenţilor 
va avea loc în perimetrul 
destinat publicului şi se va 
desfăşura duminică dimi-
neaţă, la ora 5.

Curse de maşini pe Aeroportul Timişoara!Johnny enGlish... se întoarce!

rowan atkinson se întoarce la 
rolul de agent secret. care nu 
cunoaşte frica şi nu are simţul 
pericolului în comedia thriller 
cu spioni Johnny english 
reborn. În acest nou capitol, 
cel mai puţin credibil agent 
secret aflat în slujba majestăţii 
sale trebuie să oprească un 
grup internaţional de asasini 
înainte ca aceştia să ucidă un 
lider mondial şi să declanşe-
ze, astfel, haosul global.
Când se află că s-a pus la cale 
un atentat la viaţa premieru-
lui Chinei, şefii săi din agenţie 
trebuie să dea de urma 
acestui agent foarte special. 
acum, când lumea are din 
nou nevoie de el, Johhny 
english trebuie să intre din 

nou în acţiune. având o sin-
gură şansă să se reabiliteze, 
acesta trebuie să facă uz de 
cele mai avansate gadgeturi 
pentru a scoate la iveală o 
conspiraţie ale cărei tentacu-
le se întind până în KgB, Cia, 
ajungând până şi la mi-7. Citeşte mai multe pe 

opiniatimisoarei.ro

Joi 22 septembrie
Cerul va fi mai  
mult însorit. 
Minima: 13˚
Maxima: 28˚

Vineri 23 septembrie 
Cerul va fi  
parţial înnorat.
Minima: 13˚
Maxima: 27˚

Sâmbătă 24 Septembrie
Cerul va fi mai  
mult însorit. 
Minima: 13˚
Maxima: 27˚

Duminică 25 Septembrie
Cerul va fi mai  
mult însorit.
Minima:  13˚
Maxima:  27˚

Luni 26 septembrie
Cerul va fi mai  
mult însorit.
Minima: 13˚
Maxima: 29˚

marţi 27 Septembrie
Cerul va fi senin. 
Minima: 13˚
Maxima: 29˚

miercuri 28 septembrie
Cerul va fi însorit. 
Minima:  12˚
Maxima:  27˚

meteo

cântec  
din anii ‘70

Poli e echipă mare
Darla dirladada,
Noi o ştim de ce-i în 
stare,
Darla dirladada
Să strigăm cu toţi în cor,
Darla dirladada
Poli să mai dea un gol,
Darla dirladada
Şi la bine şi la rău,
Darla dirladada
Poli vom cânta mereu,
Darla dirladada
...............
Ce a fost la Făgăraş,
Darla dirladada
Poa’să facă orice laş,
Darla dirladada
Manole cu trupa lui
Darla dirladada
Sunt pe drumul C-ului
Darla dirladada

(La Făgăraş s-a pierdut 
cu 1-3 printr-un mare jaf, 
iar Manole era Cicerone 
Manolache, antrenorul 
CFR-ului de la Gara Mare)

Stadionul „1 mai“, la meciul cu fc bihor, în anul 1973, când Poli a promovat în Divizia a
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Am furat adeseori! 
Recunosc! Brâncuşi 
avea o vorbă...“cu 
penele altuia te poţi 
împodobi dar nu 
poţi zbura“…De-a 
lungul anilor în me-
seria mea am furat 
adeseori, mi-am luat 
repere care m-au 
fascinat şi pe care 
apoi le-am imitat, 
le-am furat, le-am 
copiat…
Paolo Bonolis e una 
din victimele mele, 
l-am prădat adese-
ori, i-am jefuit ges-
turi, intonaţii … Încă 
de pe vremea când 
el modera „Ciao Dar-
win“ în Italia şi eu o 
făceam în România.  
Bonolis e unul din 
marii moderatori 
de divertisment din 
lume…Acum câţi-
va ani a semnat 
un contract cu RAI 
UNO dupa ce însuşi 
Berlusconi, boss-ul 
de la MediaSet a 
încercat să-l con-
vingă să rămână în 
trustul lui…Apoi s-a 
reîntors la Mediaset, 
după ce paparazzi 
i-au surprins pe cei 
doi discutând aprins 
la un restaurant din 
Milano…NICIODATĂ, 
NIMENI din Româ-
nia nu mi-a spus 
că-i urmez gesturi, 
intonaţii, doar vreo 
doi consultanţi stră-
ini mi-au sugerat 
zâmbind că sunt un 
fan de-al lui Bonolis, 
asta pentru că cei 
doi îl cunoşteau…
Din septembrie, 
Bonolis revine cu un 
nou show, „AVANTI 
UN ALTRO“ se nu-
meşte şi va intra în 
grila de programe a 
lui Canale 5…Mi-aş 
dori colegi de tele-
viziune care să-mi 
spună…“Negruleeee, 
gata, nu-l mai fura 
pe Bonolis“, adica 
mi-aş dori mai mulţi 
pasionaţi  care mă-
car să fi auzit de Pa-
olo Bonolis…Nu doar 
doi-trei consultanţi 
de televiziune rătă-
ciţi prin România…

Am furat  
şi încă fur!

Dan  
Negru

oPinie
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Preoţii timişeni 
au intrat în 
silenzio stampa!

Dracul şi-a băgat coada 
până şi în Mitropolia Bana-
tul! Toate hainele preoţeşti 
nu mai au dreptul să scoată 
vreun cuvânt pe gură decât în 
slujbe, parastase, împărtăşanii 
sau nunţi. În faţa camerei de 
luat vederi sau a unui repor-
tofon, considerate în multe 
confesiuni religioase unelte 
ale diavolului nici măcar nu se 
poate pune problema. Singu-
rul părinte din gura căruia se 
va auzi Vocea Domnului este 
ce a purtătorului de cuvânt al 
Mitropoliei, Marius Florescu. 
Decizia a fost luată în urmă cu 
câteva luni când a fost declan-
şat scandalul cu încercarea de 
îndepărtarea a Mitropolitului 
Banatului, Înalt Prea Sfinţitul 
Nicolae, când feţele bisericeşti 
s-au împărţit în două parţi: cei 
care îl susţin pe actualul Mitro-
polit Nicolae şi cei care-l susţin 
pe viitorul, Paisie Lugojanul. 
Jurnliştii au aflat de silenzio 
stampa preoţilor la praznicul 
Sfântului Ierarh Iosif cel Nou 
de la Partoş, când la slujba de 
la Catedrală niciun părinte nu 
a dorit să explice la microfon 
ce reprezintă pentru timişeni 
Sfântul Iosif de la Partoş.  

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

marius florescu

Deşi este an preelec-
toral, iar pretendenţii la 
demnităţile publice încep 
să se adune pe la sediile 
partidelor, demisionând 
strategic de la locurile de 
muncă, candidatul con-
stant al Uniunii Pensiona-
rilor şi Solidarităţii Socia-
le la Primăria Timişoara, 
Claudiu Butuza, proce-
dează taman pe dos. Po-
tenţialul contracandidat 
al primarului Gheorghe 
Ciuhandu nu numai că 
nu s-a suspendat din 

calitatea de avocat deţi-
nută în Baroul Timiş, ci 
chiar intenţionează să-şi 
mărească volumul de lu-
cru cu justiţiabilii. Prima 
măsură luată în perspec-
tiva dezvoltării activităţii 
prin sălile de judecată a 
fost lansarea pe internet 
a anunţului că angajează 
secretară. Mirajul unui 
job pe lângă un avocat-
politician a atras candida-
turile ca un magnet, până 
în prezent depunându-şi 
cv-ul online peste 750 de 

fete. Observatorii vieţii 
publice spun că finul se-

cretarului Ioan Cojocari 
intenţionează să-şi ia la 
cabinet o divă capabilă 
să-i rezolve agenda zilni-
că, în condiţiile în care 
alegerile bat la uşă, iar 
electoratul trebuie să afle 
oferta candidatului pen-
sionarilor, care promite 
că, dacă va fi ales primar, 
Telpark-ul va deveni o ba-
nală amintire… 

Finul lui Cojocari vrea să desfiinţeze Telpark-ul?

Claudiu butuza

Lepa Brena  
revine la  
Timişoara
Unul 
dintre 
cele 
mai 
impor-
tante evenimente 
culturale cu care se poate 
mândri Timişoara înainte 
de 1990, a fost concertul 
celei mai în vogă artiste 
din Serbia, Lepa Brena. 
Cântăreaţa a susţinut în 
1984 un concert pe actu-
alul stadion Dan Păltini-
şanu. Atmosfera din acea 
vreme a fost una extrem 
de impresionantă atât 
pentru cei prezenţi, cât 
şi pentru artista din ţara 
vecină. Acum, la mai bine 
de 27 de ani de ani, Lepa 
Brena este tot mai intere-
sată să refacă atmosfera 

de 
atunci 
şi se 
gândeşte la 
un nou spectacol 
în Timişoara. Locaţia va 
fi tot pe stadionul Dan Păl-
tinişanu. Artista ar fi cerut 
pentru concert în jur de 
40.000 de euro, bani ce 
ar urma să fie scoşi cu 
uşurinţă din vânzarea 
biletelor, în condiţiile în 
care la Timişoara este cea 
mai mare comunitate de 
sârbi din România.


