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 Concurs
Concursul La Dictée des Ameriques,
care presupune bune
cunoștinţe de limbă și
ortografie franceză,
este deschis tuturor
persoanelor de cetăţenie română. Prima etapă se desfășoară pe
două secţiuni: junior
(concurenţi care au
mai mult de 16 ani și
mai puţin de 19 ani la
31 martie 2009) și senior (concurenţi care
au 19 ani și mai mult
de 19 ani la 31 martie
2009). Concursul de
selecţie pentru zona
de vest a ţării va avea
loc în data de 13 decembrie, de la ora 11,
la sediul Centrului
Cultural Francez din
Timișoara (bd. C.D.
Loga nr. 46). Candidaţii se vor prezenta cu
o jumătate de oră înainte de începerea probei. (M. M. H.)

 Spectacol
Miercuri, 17 decembrie de la ora 16, la
Art Club Iulia din Timișoara vine Moș Crăciun. Copiii cuminţi care vor fi prezenţi la
acest spectacol care va
dura mai mult de o jumătate de oră vor avea
parte de numeroase
surprize din partea
Moșului, dar și a organizatorilor. Art Club Iulia se află în Piaţa Maria nr. 8 din Timișoara.
Acest spectacol este
oferit de către Asociaţia Puppet Mania. Organizatorii acestui eveniment mai pot fi văzuţi
în 16 decembrie la Centrul de Reeducare de la
Buziaș, unde vor prezenta un spectacol inedit pentru copiii care se
află în acest centru. Și
aceștia vor avea parte
de surprize din partea
trupei. (S. L.)

Foto: M. HOJDA

Unii timișeni care s-au internat în Ungaria au luat ţeapă

Performanţele echipei au fost prezentate de responsabilii ei

Tinerii s-au întors de la
hotel pe stradă

După ce se duc să se trateze în
Ungaria, tot mai mulţi timișeni sunt nemulţumiţi de sumele pe care trebuie să
le plătească, pentru că sunt mai mari
decât ar fi plătit un maghiar în aceeași
situaţie. La sediul CJAS Timiș au fost
depuse trei dosare în care timișenii au
dovedit că au plătit mai mult decât prevede statul maghiar pentru decont.
„Dacă o naștere este recunoscută de
statul maghiar fiind la 400 de euro, noi
am primit dosare în care românii au plătit 800-1 000 de euro, cu factură. Este
vorba despre spitale din Szeged”, ne-a
spus Horia Cristian, președintele Casei
Judeţene de Asigurări de Sănătate
Timiș. Bolnavii ar trebui să fie foarte

bine informaţi despre costul operaţiilor pe care urmează să le facă, pentru a
nu se trezi că li se cere mai mult decât
li trebuie să plătească un bolnav din
ţara respectivă. „Alt exemplu: un pacient care a apelat la formularul E 112
pentru decontarea unei operaţii. I-au
fost ceruţi bani în avans, în urma operaţiei acesta a murit, iar pentru a-i da
familiei cadavrul, s-a cerut 5 000 de
euro. Familia a dat banii că nu a avut
ce face. Noi trimitem toate aceste dosare la Ministerul Sănătăţii din Ungaria, pentru a ancheta cazul și a le da
banii înapoi. Avem trei dosare complete de pe care se pot începe anchete”, a
mai spus Horia Cristian. S. LUPEAN

Echipa Naţională de Fotbal de Stradă a României
a participat la Homeless World Cup
Echipa Naţională de Fotbal de Stradă a României s-a întors zilele trecute
de la Melbourne, acolo unde au participat la Homeless World Cup (Campionatul Mondial de Fotbal al Oamenilor Străzii). Din 12 meciuri jucate, opt dintre ele
au fost victorii. Jucătorii antrenaţi de
Florin Bătrânu au terminat pe locul 26
din 48 de echipe participante. Pentru că
au ratat calificarea în prima grupă valorică, românii au trebuit să se lupte pentru locul I în cea de-a doua grupă și,
implicit, pentru locul 25. După o serie
de șapte victorii consecutive, echipa
noastră a pierdut finala în faţa Mexicului. Din cei opt jucători care formează

echipa, doi sunt din Timișoara. „Scopul
participării la competiţie n-a fost obţinerea unui loc, ci integrarea acestor tineri în societate prin intermediul fotbalului“, a declarat Mihai Rosuș, managerul echipei.
„Din păcate, după ce s-au întors din
Australia, de la condiţiile de hotel de
acolo, jucătorii au revenit în ţară, unde
se întorc pe străzi“, a spus acesta, care
a completat că jucătorii vor fi supravegheaţi și ajutaţi să fie integraţi în societate și în colectivitate. Românii au terminat turneul cu un golaveraj pozitiv:
85 de goluri marcate și 59 primite.
MIODRAG M. HOJDA

Operaţiile trebuie decontate la preţul din ţara respectivă

Cei mai buni studenţi au fost premiaţi
Târgul de Carte Orizonturi Universitare va avea loc astăzi
până la ora 14, la Universitatea de Vest

Foto: T. BĂLAN

Astă seară, între
orele 18,00 - 21,00 (la
fel mâine și poimâine),
în curtea bisericii baptiste Maranata (la liziera Parcului Pădurice
din Calea Martirilor),
copiii, părinţii și bunicii sunt așteptaţi să
trăiască bucuria apropiatei Nașteri a Domnului într-o atmosferă
asemănătoare celei din
Bethleem. Vizitatorii vor
putea face turul căsuţelor de lemn din incintă, vor vedea ieslea cu
Pruncul Isus, Iosif și
Maria, ţarcul cu animale (oi, capre, un măgar
și un ponei), iar cei mici
vor confecţiona steluţe de Crăciun. În capela bisericii, aflată în
construcţie, va fi un
program de colinde și
mesaje privind semnificaţia Sărbătorii Nașterii Domnului, susţinut
de tinerii de la Maranata. (C. D. T.)

Au plãtit mai mult
pe tratament

Studenţii au fost premiaţi pentru rezultatele bune obţinute
CABINET MOHGINEC
POLICLINICA ALGOMED
Dr. Mohamed Ahmed Str. Lucian Blaga nr. 4,
medic primar
etaj I, telefoane
432 664, 433 531
obstetricã-ginecologie
Dr. Saleh Ahmed
CONF
CONF.. DR.
medic specialist
GOLDIª A.
obstetricã-ginecologie
Nou!
- consultaþii de specialitate
VIDEOGASTROSCOPIE,
- ecografii, chiuretaje, sterilitate
VIDEOCOLONOSCOPIE,
HEPATOLOGIE,
- examen citobacteriologic
GASTROSCOPIE ȘI
- cauterizare
ORAR: Luni-Vineri: 8,30 - 12,30; 16,00 - 20,00
Sâmbãtã: 10,00 - 12,00; 16,00 - 18,00
Tel. 0356.451.778; 0724.824.951
Calea Martirilor nr. 70, ap. 2

Cei mai buni 39 de studenţi
din facultăţile universităţilor
timișorene au fost aseară premiaţi pentru performanţele obţinute pe parcursul anului universitar. Tinerii, care au obţinut medii între 9,12 și 10, sunt
de la cele patru universităţi de
stat din Timișoara și de la instituţiile particulare: Universitatea Tibiscus și Universitatea
Ioan Slavici. Nominalizările
pentru diploma și premiul Student Eminent au fost făcute

JMP CLINIC
ORTOPEDIE - TRAUMATOLOGIE
Dr. Jenel Pãtraºcu – medic primar
Dr. Sorin Florescu – medic primar
Dr. Pop Cosmin – medic specialist

Dr. Adela Gorun – medic primar
STOMATOLOGIE

Luni, miercuri, joi 17-19.

Informaþii ºi programãri
la tel. 491 920.

Str. Arieº nr. 3
NOU!

REZONANÞÃ
MAGNETICÃ NUCLEARÃ
- radiografii digitale
- mamografii
- echografii generale, sân
- teleradiologie
ORAR: Luni - Vineri: 8 00 -20 00
Sâmbãtã: 8 00-14 00.
Telefon: 0356 108 733.

(fragmentarea și eliminarea pietrelor renale fără
operaţie)
Program consultaţii:
8-19
Calea Aradului nr. 25,
sc. B, ap. 1
Programări la
tel./fax: 44 24 54
și 0724 22 17 33.

BALNEOFIZIOTERAPIE ªI
RECUPERARE MEDICALÃ

Dr. Ioana Silvãºan
Dr. Hari Silvãºan

GROSU DERMATOLOGY
- PEELING CU LASER, PROFRACÞIONAL
- LIFTING FACIAL, BLEFAROPLASTIE
cu LASER
z riduri, pistrui, keratoze, pete
- MICROINJECÞII cu TOXINA BOTULINICÃ
- VARICE, VERGETURI, ACNEE
NOU!

LIPOSUCÞIE
CU LASER

NOU

dania minţii și prin voinţă, au
obţinut rezultate deosebite în
domeniile pe care le studiază“,
a spus Vladimir Creţu, președintele Asociaţiei Orizonturi
Universitare, organizatoarea
evenimentului. În holul din
faţa Aulei Magna a UVT, ieri a
avut loc deschiderea celei dea IV-a ediţii a Târgului de Carte Orizonturi Universitare, care
va continua și astăzi până la
ora 14.
MIODRAG M. HOJDA

UROLOGICA-TIM
LITOTRIPSIA
EXTRACORPOREALÃ

Centrul de Chirurgie Ortopedicã ºi
Recuperare Medicalã

COLONOSCOPIE,
PROCTOLOGIE, ECOGRAFIE

CENTRUL DE
RADIODIAGNOSTIC
DR. BÂRSÃªTEANU

de conducerile celor șase instituţii de învăţământ superior. Pe lângă cele 39 de diplome, a mai fost acordată și distincţia de Cercetător eminent
2008 și premiul special al
Academiei Române, Filiala Timișoara, lui Mihai V. Putz,
conferenţiar la Facultatea de
Chimie, Biologie și Geografie
din cadrul Universităţii de
Vest. „Fără îndoială, tinerii pot
fi consideraţi adevăraţi performeri, fiind cei care, prin stră-

!

(TOPIREA GRÃSIMII CU LASERUL
FÃRÃ INTERNARE)

Str. Romulus nr. 34A
Tel. 0256.220047; 0730603360.

bioEXPLOMED
- Laborator complex
de analize
- Hematologie,
Biochimie,
Parazitologie, Imunologie
Diagnosticul sterilităţii
masculine
Citologie vaginală
Str. Lugojului nr. 39/A
Tel: 0256- 246 264
ORAR: L-V : 8-19

Cabinet Cardiologie
Dr. Pogorevici A.

Centrul Medical
Dr. Grigoraº

z consultaţii de specialitate
z ecografii cardiace cu
aparatură performantă
z ecografii abdominale

Consultaţii medicale toate
specialităţile
z Laborator clinic z Optică
medicală z Protezare auditivă
z Medicina muncii
z Ecografie abdominală,
ginecologică, tiroidiană, mamară
z Echo Doppler color
z Ecografie de șold la nounăscuţi și sugari (până la un an).

Orar: Luni-Vineri:
14.00-18.00
Tel: 0770.203.973
0745.351.366
Calea Bogdăneștilor nr. 4
www.doctorpogorevici.ro

Nou! Tratamentul incontinenţei
urinare fără operaţie
Calea Șagului nr. 20.
Tel. 455 770. Orar: 8-20,30

