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Un ziar altfel: f`r` ur` [i p`rtinire

Jurnal de Topolovăţu-Mare

gim de urgenţă ori stabilindu-i o scadenţă 
anume, în decursul anului.

Vreau să vă informez că vom înfiinţa 
şi noi o echipă de întreţinere şi interven-
ţii, spre a pune ordine, pentru început, în 
ceea ce priveşte alimentarea cu apă a po-
pulaţiei. Era şi cazul să intrăm în norma-
litate cu regimul de normare şi de plată a 
consumului de apă, ca apoi să extindem 
gama de prestaţii către cetăţeni şi cu alte 
activităţi gospodăreşti, cum ar fi lucrări 
de tuns iarba, curăţat pomii din faţa casei 
etc. De asemenea, doresc să mă dedic, 
cu precădere, studierii şi întocmirii docu-
mentaţiei pentru fonduri europene, astfel 
încât să dobândim şi alte beneficii ale 
unui trai civilizat: gaz, piaţă agro-alimen-
tară, asfaltări etc. Dar, pentru aceasta, 
mă adresez dvs., concetăţenilor mei, cu 
rugămintea să înţelegeţi că prezenţa mea 
este mult mai necesară la modul acesta, 
decât să ne pierdem în discuţii sterile, cu 
probleme care se pot soluţiona de către 
personalul tehnic sau administrativ al pri-
măriei. Fondurile ne vin dacă le merităm. 
Civilizaţia nu este obligatorie, dar este 
necesară. Fără bani nu putem accede la 
condiţii de viaţă mai bune, asta o ştiu şi 
copiii. Cu atât mai mult, cu cât acum este 
un moment propice, pe care e bine să 
nu-l irosim cu nimicuri. Fireşte, e impor-
tant să înlocuim becurile arse de la stâlpii 
de iluminat public, dar semnalul acesta îl 
puteţi face la serviciul nostru tehnic şi, de 
ce nu?, la ziarul local „Deşteptarea”. 

Cu încrederea că aţi înţeles mesajul 
meu de respect şi asumare a răspunderii 
în a fi primarul pe care vi-l doriţi cu toţii, 
vă mulţumesc şi vă asigur de întreaga 
mea preţuire. Eu doresc să fiu strategul 
care să asigure comunităţii noastre un 
parcurs ascendent, cu beneficii pe care 
chiar să le merităm. Vă mulţumesc pentru 
încredere şi pentru că îmi sunteţi alături. 
Vom fi comuna despre care se va vorbi 
la modul pozitiv, ca despre nişte oameni 
harnici şi responsabili.

acestui scop, încât să nu riscăm să pier-
dem banii comunităţii locale; ai noştri, ai 
tuturor, în fond. Un alt principiu după care 
se atribuie aceste fonduri este „primul ve-
nit, primul servit”. 

Aşadar, nu mai e nevoie să aştep-
tăm, cu anii, avizul spre a intra în posesia 
banilor. Investiţia se întinde pe trei ani, iar 
banii se primesc eşalonat, pe măsură că 
avansează lucrările.

Aşadar, comunitatea europeană ne-a 
acceptat în rândurile sale, ale acestui 
„club select” al Europei unite şi, iată, ne 
întinde o mână în a recupera decalajul 
dintre noi şi ţările dezvoltate, dar vor să 
ştie pentru ce dau banii, să nu-i arunce 
pe apa sâmbetei. Se vorbeşte la noi, fără 
temei, desigur, că birocraţia în Uniunea 
Europeană ar fi mai stufoasă decât la 
noi. Aţi reţinut câte criterii sunt necesare 
pentru aprobarea proiectelor „pe direct” 
şi câte ni se solicită de guvernul român? Ovidiu DOŢA

Vă aduc la cunoştinţă, dragi concetă-
ţeni, că avem şanse mari de a ne smulge 
din inerţie şi din comoditate, miza fiind, de 
data aceasta, atât de importantă încât mă 
voi bate cu toţi cei care nu ţin ritmul cu tim-
pul şi cu nevoia noastră de civilitate. Este 
vremea să înţelegem că nu mai e cazul să 
rostim discursuri pompoase privitor la bu-
nele intenţii pe care le clamăm la şedinţe 
şi nici să ne văicărim că e greu în a răzbi 
prin hachiţele birocraţiei, pentru că adevă-
rul este în cu totul în altă parte. Adevărul, 
dragii mei, este de partea celor care se 
mişcă, găsesc soluţii în a urca pe trepte de 
viaţă mai bună, nu jelindu-se că li se pun 
beţe în roate, că e nevoie să apeleze la tot 
felul de tertipuri pentru a rezolva anumite 
cerinţe în pas cu lumea civilizată. 

M-am întors, de curând, de la un 
schimb de experienţă organizat de eu-
roparlamentarii români, la Bruxelles, pe 
tema accesării fondurilor europene. Mai 
precis, e vorba de lucrări de amploare, 
în valoare de cel puţin un milion de euro, 
care se atribuie în regim direct, fără să 
mai fie nevoie de întocmirea acelor for-
mulare complicate, ca până acum, având 
ca intermediar guvernul român. Atâta 
doar că documentaţia trebuie să fie co-
rect întocmită, altfel riscăm să pierdem 
bani din fonduri proprii, începând cu jus-
tificarea investiţiei, proiectarea şi redac-
tarea proiectului în întregul său. Pe „cale 
scurtă” avem de îndeplinit cinci criterii, pe 
când varianta de până acum conţine alte 
15 criterii „mari şi late”. Desigur, avem 
ocazia să obţinem bani mai mulţi, în timp 
scurt, dar ne şi asumăm un plus de res-
ponsabilitate. Am şi identificat o firmă cu 
un palmares impresionant de reuşite în a 
redacta impecabil documentaţia aferentă 

Vom accesa fonduri europene
în regim de finan]are direct`!

Ce aveţi pe agenda de lucru a comi-
siei de buget-finanţe a consiliului local, 
domnule Claudiu Bogdănescu?

Am adoptat o seamă de hotărâri cu 
privire la efectuarea unor lucrări de între-
ţinere şi modernizare a grădiniţei din To-
polovăţu-Mare. S-a montat un complex 
de joacă pentru copii în curtea din spatele 
clădirii şi sistem de supraveghere video, 
urmează să se efectueze lucrări de ame-
najare a căii de acces şi a curţii interioare 
a primăriei, staţii de autobuz pentru copii 
în localităţile Iosifalău, Ictar-Budinţ, To-
polovăţu-Mic şi Cralovăţ, modernizări de 
străzi. Consilierii locali vor urmări modul 
cum se desfăşoară lucrările, evitând să 
umplem găuri negre, suportând din bani 
publici proasta gospodărire şi nepăsarea 
celor pe care îi credităm să îndeplinească 
atribuţiile respective.

Sunt două parcuri aflate în mare sufe-
rinţă. Aveţi în vedere, cumva, să le scoa-
teţi din starea de abandon în care se află 
de câţiva ani? Aţi adoptat o hotărâre, în 
consiliul local, în sensul acesta?

Aţi anticipat răspunsul cu privire la 
aceste lucrări, care vor începe, într-ade-
văr, cât de curând. Se amenajează parcul 
din Ictar-Budinţ, în sensul că se nivelează 

Suntem pe un drum bun!
terenul, se tunde iarba, se taie crengile 
uscate ale arborilor. Din nefericire, atât 
clădirea cât şi parcul au fost lăsate în voia 
sorţii. De asemenea, primăria va planta 
pomi ornamentali şi flori în parcul recent 
amenajat, în vecinătatea consiliului local, 
va amplasa bănci, coşuri de gunoi, iar, 
în mijloc, un foişor. De îndată ce aceste 
lucrări se vor fi efectuat, imaginea locali-
tăţilor noastre va fi una mult îmbogăţită.

Care e soarta drumurilor comunale 
şi ce aveţi în plan pentru perioada urmă-
toare?

Am aprobat, pentru anul acesta, 
suma de 1.200.000 lei cu destinaţia mo-
dernizări de străzi, după cum urmează: 
asfaltarea a 4 km de străzi în localitatea 
Iosifalău, pietruiri de drumuri comunale 
(240.000 lei) în Şuştra, Topolovăţu-Mic, 
Ictar-Budinţ şi Cralovăţ, precum şi mo-
dernizarea drumului dintre gara Topolo-
văţu-Mare şi Ictar-Budinţ (306.000 lei). 
Procedura privind licitaţia a fost demara-
tă pe sistemul electronic de licitaţie publi-
că în Iosifalău, peste 40 de firme care şi-
au prezentat, deja, ofertele privind preţul, 
termenul de execuţie. Desigur, nu avem 
fonduri suficiente să asfaltăm drumurile 
în toate localităţile deodată. Pentru cele-

Ei ne vor parteneri egali, nu şchiopătând 
în urma celorlalţi, plângându-ne de milă, 
prizonieri ai vechilor metehne.

Al doilea obiectiv important al pre-
zenţei noastre la Parlamentul European 
şi la Comisia Europeană l-a reprezentat 
modul de organizare şi funcţionare a ad-
ministraţiei publice. În acest scop, am 
vizitat două localităţi – una având 12.000 
de locuitori, iar cea de-a doua, 4.000 de 
suflete, cum e cazul comunei noastre. 
Am rămas impresionat de faptul că ei 
au, la nivelul localităţii, o echipă de in-
tervenţii rapide, formată din 12 angajaţi: 
electrician, instalator, mecanic, lucrători 
la spaţii verzi etc şi prestează servicii 
atât pentru primărie, cât şi către popu-
laţie; contra cost, desigur. Bunăoară, ai 
o inundaţie, suni la dispecerat şi, în cel 
mai scurt timp, sosesc la faţa locului lu-
crători echipaţi cu tot ce e nevoie pentru 
a remedia defecţiunea. De asemenea, 
există în organigramă un administrator 
general, care coordonează activitatea la 
nivel gospodăresc şi administrativ, astfel 
ca primarul să fie degrevat de asemenea 
responsabilităţi care nu presupun o impli-
care la nivel strategic. El este omul care 
gândeşte şi întocmeşte studii privind im-
pactul unor transformări la nivel edilitar-
gospodăresc pe termen mediu şi lung; 
adică pentru următorii 1-20 de ani. Are, 
în schimb, un consilier personal, care îi 
preia activităţile de rutină, cum ar fi audi-
enţele, soluţionarea acelor cereri care nu 
implică responsabilităţi la nivel macro. În 
situaţii speciale, când este vizat un do-
meniu mai larg, cu investiţii ample, i se 
înaintează un raport, pe care îl analizea-
ză la nivelul conducerii primăriei, apoi îl 
supune aprobării consiliului local, în re-

lalte sate, vom accesa fonduri europene 
în anii următori. De altfel, în Topolovăţu-
Mare vor începe, cât de curând, lucrările 
de canalizare, aşa că nu ne putem permi-
te să asfaltăm drumurile şi apoi să venim 
cu săparea şanţurilor pentru conductele 
de preluare a apelor uzate din gospodă-
riile populaţiei. Ar fi absurd să comitem o 
asemenea eroare, întâlnită în multe alte 
localităţi, după cum aţi văzut şi dvs. su-
ficiente aemenea cazuri, prezentate în 
media. Ca să fiu mai concret, în cel mult 
şase ani, se va încheia lucrarea de intro-
ducere a canalizării în toată comuna. În 
toamna aceasta începem amenajarea 
staţiei de epurare, în vecinătatea firmei 
SANU, pe drumul ce duce spre Buziaş, 
pe partea dreaptă, nu departe de trece-
rea de cale ferată. 

De unde provin banii şi despre ce 
sumă e vorba?

Lucările se încadrează în Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), 
se derulează pe durata a trei ani (2016-
2019), pentru Topolovăţu-Mare, valoa-
rea investiţiei fiind de 4.747.607 lei, bani 
ce provin din fonduri guvernamentale 
(3.965.998 lei), iar diferenţa de 641.609 
lei e suportată din bugetul local. Pentru 
următorii trei ani, avem alte 25.000.000 
lei, fiind conectate la sistemul de canali-
zare localităţile Şuştra, Iosifalău şi Ictar-
Budinţ. Este un pas important pentru noi, 

împlinind nevoia de civilitate şi sub aspec-
tul acesta, al calităţii vieţii. Ceea ce până 
acum era un deziderat, iată, a sosit timpul 
să prindă viaţă. Mă bucur că sunt parte 
activă în derularea unui atât de important 
şi de aşteptat obiectiv edilitar-gospodă-
resc. Ne vom implica şi noi, consilierii 
locali, alături de primărie, în implemen-
tarea măsurilor adecvate, conştienţi de 
amploarea şi importanţa unei asemenea 
lucrări, ce deschide o etapă nouă în viaţa 
noastră.   

Constantin JICHIŢA
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necredinţă îl închisese în ospeţe, îl fă-
cuse orb şi surd la durerile lui Lazăr. Şi 
azi e plină lumea de asemenea oameni 
insensibili la suferinţele celor sărmani 
şi de aceea s-a răcit aşa de mult mila şi 
milostivirea dintre oameni. E plină lumea 
de ipochimeni care trăiesc de parcă aici, 
pe pământ, ar fi raiul şi iadul, de parcă în 

această viaţă se încheie conturile noastre 
ca muritori. De altfel, o istorie ne spune 
că un mare bogat, pe patul morţii, s-a 
simţit cu conştiinţa încărcată privitor la 
viaţa sa păcătoasă şi a oferit averile sale 
celui care îi va putea dovedi că nu exis-
tă iad; nimeni nu i-a putut face această 
dovadă.

Bogatul din evanghelia după Luca re-
prezintă expresia vie a faptului că Dum-
nezeu îi dăduse avere să îşi cumpere cu 
ea împărăţia Sa, spre a o transforma în 
fântână de milă şi ajutor pentru săraci. 

Dar el ce-a făcut? Şi-a pus averea în sluj-
ba desfrânării şi a poftelor satanice, ale 
căror efecte plăcute au fost de scurtă du-
rată, iar acum se chinuieşte o veşnicie. 

Izvorul milei şi al milostivirii este, iubi-
te creştin, Iisus Hristos şi Evanghelia Lui. 
Cine L-a primit cu credinţă pe Mântuitorul 
şi cine crede cu adevărat în El şi Îi urmea-

ză Lui în bună-cuviinţă şi rânduială creş-
tină are de partea sa marea învăţătură în 
a urma Calea, Adevărul şi Viaţa. Acela 

Cuvântul care zideşte

Bogatul milostiv [i Laz`r cel s`rac

Poţi dacă vrei!
Doamne, spune-mi până unde să merg! 
Dumnezeu, cu glas blând, i-a spus: Mergi până unde poţi! 
E prea puţin, Doamne! Cere-mi mai mult!, s-a îndârjit omul. 
Mergi până unde nu mai poţi!

Însoţit de dl. viceprimar Dorin Olariu, 
am bătut comuna Topolovăţu-Mare în 
lung şi-n lat, iar ce ne-a fost dat să vedem 
este de domeniul absurdului. O mare ru-
şine. Priviţi şi vă minunaţi! Însă nu rămâ-
neţi prea mult cufundaţi în uimire pentru 
că aceste gunoaie nu au căzut din cer. 
Ele au fost „depozitate” la modul acesta 
de concetăţeni ai noştri. La vremea în-
tunericului, probabil. Că, deh, hoţul ne-
prins... În spiritul respectului pentru ade-
văr, vă facem cunoscut că ruşinea este a 
tuturor. Fiecare se uită în altă parte, niciu-
nul nu-şi asumă răspunderea unor ase-
menea murdării. Nimeni nu s-a sinchisit 
să-i atragă atenţia celui certat cu spiritul 
civic şi cu bunul simţ că nu suntem cetă-
ţeni de mâna a cincea. Că şi localităţile 
noastre fac parte din Uniunea Europea-
nă. Sau, cumva, doar fondurile care ne 
vin de acolo ne interesează? 

„Vom lua măsuri de depistare a celor 
mânjiţi cu nesimţire şi îi vom face buni de 

Fa]` în fa]` cu realitatea
plată. Pentru că, altfel, vom fi părtaşi la 
mizeria lor morală. Se vor monta camere 
de luat vederi în infraroşu (înregistrează 
imagini şi la vreme de noapte) şi se vor 
da amenzi usturătoare celor care conti-
nuă să urâţească, prin asemenea ges-
turi, faţa comunei”, ne-a spus viceprima-
rul Dorin Olariu. 

Aviz amatorilor! Vă îndemn să-i daţi 
în vileag, să nu fiţi indiferenţi la gesturile 
lor aflate în afara spaţiului de normalitate. 
Este comuna noastră şi ne deranjează 
murdăria de pe spaţiul public. S-ar putea 
întâmpla asta în Germania? Categoric, 
nu! Dar la noi de ce se poate? Vă vom 
ţine la curent cu măsurile întreprinse, 
arătându-i cu degetul pe făptaşii prinşi cu 
mâţa-n sac, comunicând şi ce sancţiuni 
vor fi primit. Îi veţi regăsi, dacă va fi cazul, 
în „Deşteptarea”, la rubrica „Insectar”.

Am mai întâlnit iarbă netunsă, bălării 
de-a binelea, în faţa casei multora dintre 
săteni, în localităţile prin care am colindat, 

nu va orbecăi pe căi strâmbe şi nu va 
căuta în altă parte învăţătura potrivită cu 
nevoia de viaţă curată, plăcută lui Dum-
nezeu. Prin milostivire şi fapte bune, el se 
va întâlni cu Domnul nostru Iisus Hristos. 
Este mare tristeţe că oamenii umblă pe 
căi strâmbe cu ochii închişi şi cu urechile 
înfundate, fapt datorat îndepărtării lor de 
credinţa adevărată, generatoare de mi-
lostenie şi fapte bune.

Dragi creştini! Evanghelia după Luca 
reprezintă o pildă şi un îndrumar de viaţă, 
pe viaţă. Dacă vreţi să o vedeţi oglindită 
în realitatea de astăzi, de la noi şi de ori-
unde în lume, deschideţi larg ochii şi veţi 
zări prăpastia dintre oamenii avuţi, tră-
ind în palate, îmbrăcaţi în haine scumpe, 
benchetuind, comiţând adultere şi alte 
destrăbălări, în vreme ce mulţi se ofilesc 
în locuinţe sordide, cu hrană sărăcăcioa-
să, le intră frigul şi bolile în trup, îşi duc 
viaţa de azi pe mâine.

Poate că niciodată nu au fost lipsuri şi 
suferinţe atât de mari şi semeni precum 
Lazăr atât de mulţi şi de necăjiţi ca azi. 
Voi, cei care aveţi casă şi masă îmbelşu-
gate, gândiţi-vă că afară zace un Lazăr, 
suferind de frig şi boli, chinuit de spec-
trul foamei, chiar la intrare, strigând după 
ajutor! De-acum, ştiţi ce aveţi de făcut. 
Dumnezeu să fie cu voi, să vă îndrume 
paşii pe calea cea bună, plină de lumina 
curăţiei şi a smereniei! Acum şi în ceasul 
morţii voastre. Amin.

Preot Marinel PITĂU
Parohia Şuştra

„Era un bogat oarecare, ce trăia în 
mare belşug. Şi era un sărac oarecare, 
Lazăr, ce zăcea în faţa uşii sale, plin de 
bube, poftind la firimiturile de la masa lui; 
câinii îi lingeau bubele. Săracul a murit 
şi s-a dus la îngeri. A murit bogatul şi a 
ajuns în iad. Fiind la munci grele, a ridi-
cat privirea, l-a văzut pe Lazăr în sânul 
lui Avraam şi a strigat: Părinte Avraame, 
miluieşte-mă şi trimite-l pe Lazăr să-şi în-
moaie degetul în apă ca să-mi răcoreas-
că limba! Iar Avraam a zis: Adu-ţi aminte 
că ai avut din toate cele bune în viaţă, 
iar Lazăr, doar din cele rele; acum el se 
mângâie şi tu te chinui. E prăpastie mare 
între noi şi voi, ca niciunul să nu poată 
trece în partea cealaltă. Totuşi, te rog să-l 
trimiţi în casa tatălui meu să spună celor 
cinci fraţi ai mei să fie atenţi, să nu ajungă 
şi ei în acest loc al chinului. Să asculte 
cuvântul Domnului, i-a spus Avraam şi e 
destul atât. Iar de nu vor asculta, măcar 
de ar şi învia cineva din morţi, ei tot nu vor 
crede.” (Luca, cap. 17; 19-31)

Ce ne învaţă evaghelia aceasta? Nu 
cumva să credeţi că toţi bogaţii merg în 
iad şi toţi săracii dobândesc raiul. Nu avu-
ţia l-a trecut pe bogatul din evanghelie în 
iad, ci inima lui rea şi împietrită. Bogăţia 
– aşa cum reiese din pilda aceasta – dacă 
pune stăpânire pe noi devine piedică 
pentru împărăţia lui Dumnezeu. „Pe unii 
avuţia îi trage în spinii grijilor şi ai aler-
gărilor trecătoare, (Luca, 18-30), pe alţii îi 
aruncă şi îi îneacă în valurile desfătărilor 
şi ale plăcerilor scăpate de sub control. 
Pentru acestea, zicea Iisus că „anevoie 
vor intra bogaţii în împărăţia lui Dumne-
zeu”. (Marcu 1, 22)

Dragi credincioşi, nu averea l-a trecut 
pe bogatul din evanghelie în iad, ci necre-
dinţa lui. El nu credea că mai este şi din-
colo de mormânt o viaţă care răsplăteşte 
sau pedepseşte faptele omului. Această 

dar şi case abandonate, în stare avansa-
tă de degradare. Există hotărâre a consi-
liului local cu privire la curăţarea spaţiului 
verde din faţa casei şi obligativitatea de a 
întreţine locuinţa, spre a nu urâţi aspectul 
localităţii, precum şi sancţiunile aferente. 
Dincolo de ruşinea de ne-gospodar. 

În privinţa bălăriilor ce „ornamentea-
ză” pajiştile, aşa după cum puteţi vedea 
în imaginile de mai jos, le vom face cu-
noscute celor de la A.P.I.A., pentru că 
s-au încasat bani buni pe considerent că 
se fac lucrări de întreţinere. Cei care vor 
fi găsiţi vinovaţi vor fi obligaţi să restituie 
sumele încasate pe ultimii cinci ani şi vor 
primi amenzi substanţiale. 

Iată şi lista celor care au luat în con-
cesiune terenuri de păşunat. O bună par-
te din ei întârzie să achite contravaloarea 
concesiunii. O bună parte din ei „uită” să 
taie spinii, să împrăştie muşuroaiele; cu 
alte cuvinte, nici gând nu au să întreţină 
păşunea în contul faptului că încasează 
130-150 de euro, pentru fiecare hectar, 
de la Uniunea Europeană. Topolovăţu-
Mare: Valerica Seculi (30 ha), Nastasia 

Sîrbu (25 ha), C-tin Cornea (95 ha); To-
polovăţu-Mic: Ioan Vonica (31 ha); Şuş-
tra: C-tin Marius Uza (55 ha), Gheorghe 
Beschiu (94 ha), Sorin Bolgea (22 ha), 
Ioan Cojocari (19 ha), Cătălin Nerodea 
(48 ha), Paul Heinrich (44 ha); Ictar-Bu-
dinţ: Viorel Sabou (20 ha), Nicolae Usca-
tu (54 ha), Ioan Gh. Pepa (48 ha), Viorica 
Drăgoi (30 ha), Ioan Farcaş (11 ha); Iosi-
falău: Asoc. Cresc. de Anim. Jurj (71 ha), 
Daniel Muntele (11 ha), Sebastian Disca 
(18 ha), C-tin Cazmir (75 ha); Cralovăţ: 
Jivco Suici (50 ha), Jivca Suici (30 ha), 
Radivoi Pelici (11 ha), Ioan Clapa (5 ha). 

Promitem că vom reveni. Data viitoa-
re, vom identifica parcelele fiecărui conce-
sionar şi vom  consemna ceea ce găsim 
la faţa locului. De asemenea, îi vom arăta 
cu degetul pe rău-platnici. Să conştienti-
zăm că neplata contribuţiei la bugetul lo-
cal înseamnă bani mai puţini, condiţii de 
trai precare. Vă e clar, acum, de ce vă 
cerem să ne respectaţi şi să vă respectaţi 
condiţia de oameni cinstiţi şi responsabili? 
Avem drepturi, dar şi îndatoriri!   

Fotoreportaj de C. JURJA

Topolovăţu-Mare. La marginea comunei, “delături”, gunoaie şi spini până la genunchi. Imaginea “vie” a unei crase nepăsări. Revoltător!
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Cralovăţ. Spini, buruieni şi mărăcinişuri cât vezi cu ochii: pe pajişti, pe marginea drumurilor, în faţa caselor. Unde ne sunt gospodarii?!

Ictar-Budinţ. Te simţi rătăcit în necunoscut. Gunoaiele şi bălăriile fac casă bună împreună. Clădirea cooperaţiei, încă o victimă a nepăsării. 

Iosifalău. Pajiştea este invadată de spini. În groapa din spatele cimitirului cresc, nestingherite, bălării, iar sătenii aruncă gunoaie.

Topolovăţu-Mic. De cum intri în sat, te întâmpină pâlcuri de spini care, pe ici, pe colo, “adăpostesc” deşeuri menajere. Curat-murdar, coane!

Şuştra. Pajişti sufocate de spini, buruieni de un stat de om în faţa caselor şi de-a lungul grădinilor, gunoaie aruncate pe te miri unde.



Sănătatea este o comoară pe care puţini ştiu 
să o preţuiască, deşi aproape toţi se nasc 

cu ea. (Hipocrat, părintele medicinii)

să studieze tehnici noi de rezis-
tenţă şi atac.

Mezinul echipei, Raul Jur-
jescu, de 16 ani, elev la Liceul 
Alimentar din Timişoara, practi-
că acest sport al forţei mâinilor 
doar de un an. Are o privire pă-
trunzătoare, de parcă m-ar stu-
dia, precum o face atunci când 
se aşază la masă şi îşi fixează 
corpul, atitudinea spre a câştiga 

partida. Mărturisesc că am vă-
zut în privirea lui o scânteie ce 
va genera izbânda de mâine. 
De altfel, anul acesta, a ocupat 
locurile II şi III la campionatul 
naţional, categoria 55 kg, tine-
ret, la Codlea. 

 Îmi declar satisfacţia de 
a fi întâlnit un colectiv de tineri 
care sunt croiţi să devină cam-
pioni. Şi-au dotat, cum au putut, 
cu pricepe şi pasiune, sala de 
antrenament cu un minimum 
necesar, pe care mi le-am no-
tat cu sârg şi le-am văzut la faţa 
locului: haltere, gantere, banca 
de piept, bara de tracţiuni, ban-
ca Scott (pentru antrenamentul 
braţelor), masa pentru skan-
denberg. Reţin că, în traducere, 
skandenberg înseamnă „lupta 
braţelor”. 

Îl rog pe Mihai Sabou, omul 
cu braţul gros cât piciorul meu, 
cu zâmbetul deschis şi cu vorba 
domoală, de ardelean sadea, 
să-mi sugereze un final pe cin-
ste acestui reportaj, care să ex-
prime calitatea lor de tineri entu-
ziaşti şi frumoşi. Se uită cu drag 
la coechipierii lui, care îl privesc 
şi ei cu admiraţie, îi trece mâna 
prin păr mezinului şi, privindu-l 
ţintă pe Sergiu, îmi spune aşa: 
“De-aţi şti câte dureri de braţe 
le-am dat. Au suferit mult din 
cauza mea. I-am provocat me-
reu: Hai, că poţi! De-acum, poţi 
mai mult! Pentru azi e bine, dar 
mâine vreau mai mult de la voi, 
de la fiecare! Victoria se dobân-
deşte greu şi se pierde într-o 
clipită!”

Din inimă, pentru inima 
voastră de învingători: Succes, 
campionilor!

Corin JIANU
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Refac traseul documentar 
la Ictar-Budinţ, mânat de dorinţa 
unei cuvenite reparaţii. Din mo-
tive care-mi scapă, echipa mare 
de skandenberg s-a scindat. 
Întâlnesc, la antrenament, un 
nucleu alcătuit din tineri inimoşi, 
hotărâţi să ia taurul de coarne şi 
să-l răstoarne în ţărână, cum se 
spune în basmele populare. La 
ora sosirii mele acolo, în clădi-
rea şcolii din localitate, se au-
zeau doar foşnetul respiraţiei şi, 
din când în când, câte un şuier, 
la un efort mai mare, cum ar fi 
ridicarea unor haltere cu gre-
utăţi care mă umplu de uimire. 
Mihai Sabou este liderul echipei 
şi performerul ei. Practică spor-
tul de la vârsta de 14 ani. Este 
prieten cu Alin Iovănescu, lide-
rul celuilalt grup, de la vârsta 
de trei ani. Au fost, împreună, 
la sala de sport din Timişoa-
ra, unde cineva îi provocase la 
sportul care pune în evidenţă cel 
mai bine forţa braţelor. Acesta 
este skandenbergul. I s-a părut 
potrivit pentru a-şi încerca pute-
rile. Dar a pierdut „din prima”, 
cum se spune. Era şi normal. 
Abia aflase despre sportul care 
pune în evidenţă forţa mâinilor, 
dar sămânţa, odată aruncată, 
a prins rădăcini şi a încolţit în 
dorinţa de a persevera, de a 
obţine rezultate care să-l mul-
ţumească. Simţea că poate. 
Era determinat să investească 
elan, sârguinţă şi perseverenţă. 
Mergea în Iosifalău, la anumite 
întâlniri cu tineri de vârsta lui şi 
de îndată ce vedea pe câte unul 
mai bine clădit, îl provoca la a-şi 
încerca forţa mâinii. Îi „ducea” 
pe toţi, fără excepţie. Asta îi dă-
dea curaj şi încredere. Înţelegea 
că, de-acum, era nevoie să iasă 

din sfera diletantismului şi să 
se antreneze la modul cultivat 
şi disciplinat. Fără abateri de 
la programul stabilit: trei antre-
namente pe săptămână, a câte 
două ore fiecare. 

La vârsta de 16 ani, a de-
venit campion la nivelul a două 
licee din Timişoara: Energetic 

Victoria se dobânde[te greu 
[i se pierde într-o clipit`!

şi U.M.T. Dar în 2.009 a înce-
put, de fapt, skandenbergul de 
competiţie. A obţinut locul I la 
un concurs zonal, pe partea de 
vest a ţării, la Oradea. Un an 
mai târziu, la Deva, în cadrul 
unui concurs naţional, a obţinut 
locul II. A plecat, apoi, pentru 
trei ani, în Spania. Dar nu a în-
trerupt antrenamentele. Dimpo-
trivă, a dobândit trei locuri IV şi 

patru locuri III la nivel de Spania. 
Întors în ţară a obţinut, în casca-
dă, locuri onorabile în competiţii 
„strânse”, cum ar fi: locul II la ca-
tegoria +90 kg, la Piatra Neamţ, 
de trei ori locul II la zonalul de la 
Oradea, în anul 2.015 şi locul III 
la Cupa „Olimpia”, zonal, Lugoj. 
Obiectivul apropiat este să-şi 
doboare propriul record la Cupa 
Codlea, ediţia a III-a, cu partici-
pare internaţională. 

L-am rugat să-şi prezine 
echipa. Iată-i pe competitori: 

Sergiu Paven, 20 de ani, 
de trei ani face skandenberg. 
A obţinut câteva medalii, după 
cum urmează: locul IV la cam-

pionatul naţional de la Codlea, 
în anul 2.014, locul III la zona-
lul de la Oradea, iar un an mai 
târziu, locurile II şi III (tineret) la 
campionatul naţional, categoria 
+90 kg. Este hotărât să urce pe 
podiumul celor mai buni, chiar 
de-ar fi să-şi dedice mult mai 
multe ore pentru antrenament şi 

Sc`pa]i de r`ceal` 
în mod natural!

Reiau îndemnul de a preveni boala, spre a nu fi nevoiţi să o tra-
taţi. Evitaţi-o! Din varii motive, însă, atunci când răcesc, mult prea 
mulţi şi prea adesea apelează la antibiotice. Puteţi folosi remedii 
naturale, uzând de practici simple, ce au proba timpului, fără bani şi 
cu folos în planul sănătăţii. 1. Pe cât posibil, nu ieşiţi din casă timp 
de trei zile. 2. Dimineaţa, beţi cel puţin o jumătate de litru apă caldă 
(la temperatura corpului, aproximativ 37 de grade) şi mestecaţi în-
delung, apoi înghiţiţi 2-3 căţei de usturoi. După 10-15 minute, luaţi o 
linguriţă de miere cu propolis, să alunece pe gât „cu încetinitorul”. 3. 
Beţi, cu înghiţituri rare, un ceai de ghimbir, căruia îi adăugaţi o lingu-
riţă de miere şi 50 picături tinctură de propolis. 4. La ora 8, mâncaţi 
o porţie de cereale integrale cu lapte de soia. Puteţi adăuga fructe 
de goji, stafide, caju, sâmburi de nucă mărunţită. 5. După două ore, 
beţi un ceai de tătăneasă, cu 25 de picături tinctură de propolis 
şi, opţional, o linguriţă de miere. 6. În timp ce beţi ceaiul, staţi cu 
picioarele în apă fierbinte, până ce vă trec sudorile, apoi intraţi în 
pat şi forţaţi transpiraţia. 7. Schimbaţi pijamaua şi beţi o altă cană 
cu ceai de tătăneasă, fără vreun ingredient inclus. 8. La ora 12, beţi 
un ceai de măceşe, în care stoarceţi o jumătate de lămâie. 9. Este 
ora 13. Stoarceţi o jumătate de ţelină, o sfeclă roşie mică, o ceapă 
mică, 100 g varză (preferabil roşie), 2-3 cm rădăcină de ghimbir. Îl 
beţi mestecându-l înainte de a-l înghiţi. 10. Este ora 13, 30, vremea 
prânzului. Vă faceţi o salată din varză, roşii (de grădină, nestropi-
te), tulpini de ţelină tocate mărunt, ceapă, usturoi, piper, turmeric, 
sâmburi de floarea-soarelui, dovleac şi nucă, brânză tofu, o lingură 
ulei de cocos, zeama de la o lămâie. Mestecaţi îndelung fiecare îm-
bucătură. Consumaţi, apoi, o ciorbă de legume, în care aţi adăugat 
puţin ardei iute. 11. Staţi cu picioarele în ligheanul cu apă fierbinte, 
apoi completaţi cu o cană, până ce simţiţi că v-aţi încins. De îndată, 
intraţi în pat, vă acoperiţi bine şi forţaţi, din nou, transpiraţia. 12. 
După două ore, adică la ora 16, beţi o cană cu ceai de muşeţel fier-
binte, cu înghiţituri rare. 13. Peste o oră, stoarceţi o cană de citrice 
şi o beţi de îndată. 14. La ora 17, mâncaţi 3-4 fructe, la alegere, dar 
mestecaţi îndelung înainte de a le înghiţi. 15. Este ora 18 şi asta 
înseamnă că veţi cina. Vă sugerez să savuraţi o cană cu lapte de 
soia pe care vi-l preparaţi în casă, cu mămăligă, puţină scorţişoară 
şi/sau vanilie. 16. Este ora 19 şi vă pregătiţi de o baie fierbinte. 
Adăugaţi în vană 3-4 mâini bune cu sare grunjoasă. Când corpul dă 
semne că e bine înfierbântat, intraţi degrabă în pat şi staţi acoperit 
până ce transpiraţia abundentă vă cere să schimbaţi pijamaua. 17. 
Ceasul arată ora 21, iar dvs. tocmai beţi un ceai de tei, cu adaos 
de miere şi zeamă de lămâie proaspăt stoarsă. 18. Vă pregătiţi de 
culcare. Ascultaţi muzică relaxantă, nu deschideţi televizorul că vă 
asaltează ştirile de la ora 17 şi vă perturbă liniştea. 19. Tăiaţi în 
două o ceapă şi o puneţi pe noptieră. Presaţi o măciulie de usturoi, 
îl împărţiţi în două porţii egale, apoi le fixaţi pe tălpi cu leucoplast şi 
trageţi ciorapi în picioare. 20. Noapte bună!

Este un program de combatere a răcelii, pe fondul stimulării 
imunitare; vă induce o stare de linişte şi de bună dispoziţie. Pre-
gătind fiecare produs şi procedurile aferente, veţi fi uimiţi de câtă 
plăcere vă va face să vă aveţi singuri de grijă. Pentru eventuale 
neclarităţi, întrebaţi şi vă răspundem. Cine vrea să se simtă bine 
face toate astea cu plăcere, cu încredere, chiar cu bucurie. Cine nu, 
găseşte jusfitificări de tipul: „nu pot”, „n-am timp”, „nu ştiu” şi alte 
câteva zeci de „nu”.  Fiecare alege pentru sine calea pe care o con-
sideră potrivită. Dar este ea, cu adevărat, cea bine aleasă? Răs-
punsul ne vine de la modul cum se simţim, cât de sănătoşi suntem. 
Se întâmplă, adesea, ca, până pe la vârsta de 50 de ani, să dăm 
sănătatea pentru bani; după 50 de ani, dăm banii pentru sănătate. 
Să luăm aminte la nevoia noastră de cumpătare! 

C. TOPOLEANU

Mica publicitate
Vând pământ: 0, 43 ha, cu 6.110 lei şi 0, 59 ha, cu 8.390 lei, 

în Topolovăţu-Mare. (Păun Lucian)
Vând pământ: 0, 5 ha, cu 5.562 lei, în Topolovăţu-Mare. 

(Chihaia Maria, str. Sofocle nr. 19, Timişoara)
Vând pământ: 0, 91 ha, cu 8.100 lei, în Topolovăţu-Mic. (Ro-

mânu Păun, Racoviţa nr. 241)
Vând pământ: 0, 76 ha, cu 11.900 lei şi 0, 30 ha, cu 2.500 lei, 

în Topolovăţu-Mare. (Sima Gheorghe, Ghiroda, str. Cimbrului nr. 
1/A)

Vând coniac obţinut după o reţetă tradiţională, pentru cele 
mai rafinate gusturi. (tel. 0770.348.056)
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