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Sute de cabane și căsuțe identice la Băile Figa

Proiect unic în România
Patru sute de căsuțe și
cabane construite după un
proiect unic în România își
așteaptă vizitatorii la Băile Figa. Numărul turiștilor
a ajuns, în cei șase ani de
funcționare a complexului,
la un milion de persoane.

Primăria orașului Beclean
a gândit un proiect inedit,
unic în România, de a dezvolta turismul, dar și comunitatea din zona Băilor Figa,
până acum un milion de turiști
trecând prin acest complex.
Autoritățile pun mare accent
pe micii întreprinzători, pe
care îi ajută să dezvolte afaceri
în zona Băilor Figa și să crească odată cu băile și calitatea
vieții localnicilor.
„Am reușit să atragem cu
Băile Figa, cu investițiile realizate aici în bazine, piscine, în
lacul sărat și râul leneș dar și în
lacul de nămol, cu proprietăți
unice în România, un milion
de turiști. Pentru că a existat o
mare problemă cu locurile de
cazare, Primăria orașului Beclean a concesionat câteva sute
de parcele de teren persoanelor
interesate să amenajeze, din
resurse proprii, după un proiect dat de Primăria orașului
Beclean, vile sau căsuțe pentru
cazarea turiștilor”, a declarat pentru Mediafax, primarul orașului Beclean, Nicolae
Moldovan.
În doar doi ani, lângă complexul de agrement au apărut
sute de vile și căsuțe, aproape
identice, care sunt pline întreaga vară.

„Am concesionat 220 de locuri de loturi de teren pentru
cei care construiesc vile, cu
două nivele și șase camere și
180 de loturi pentru căsuță de
tip camping, dotate și utilate
corespunzător, cu baie proprie
și zonă pentru pregătit masa.
Majoritatea dintre acestea au
fost concesionate de localnicii
din această zonă întrucât vrem
ca și ei să se implice în viața
comunității și Băile Figa să
ﬁe o resursă ﬁnanciară pentru
oamenii care locuiesc aici, pe
care să îi ajutăm să se dezvolte și să creștem împreună. Nu
avem terenuri concesionate
pentru complexe hoteliere,
preferam să punem accent pe
micul întreprinzător local, care
să ofere cazare, masă și alte
servicii locale pentru a dezvol-

ta alături de Băile Figa și comunitatea”, a spus Moldovan.
Pentru anii următori proiectele de modernizare și de
extindere a Băilor Figa, devenite neîncăpătoare, sunt mari.
În perioadele de vară, la ﬁnal
de săptămână, porțile complexului sunt trecute de 8.000 –
10.000 de turiști zilnic.
Pentru acest an Primăria
orașului Beclean a început
deja lucrările de igienizare și
de reparații necesare punerii
în funcțiune pe perioada de
vară a complexului, iar pentru anii următori autorităţile intenționează să acceseze
fonduri pentru realizarea unui
complex SPA, cu bază de tratament, gândită la la ultimele
standarde în materie.
Studiile
efectuate
de

specialiști au arătat că apa sărată de la Figa și nămolul din
această zonă au proprietăți
curative deosebite, ﬁind mai
bun decât nămolul de la Techirghiol.
Construcția viitorului SPA
va ﬁ realizată după un proiect
cu care România a câștigat
anul trecut locul VI la cel mai
important concurs de arhitectură din lume - World Architecture Festival desfășurat la
Singapore, concurs la care au
participat 700 de proiecte.
Amenajarea viitoarei baze
de tratament de la Figa, estimată la 10 milioane de euro, a
atras deja numeroase persoane
interesate, chiar și Guvernul
exprimându-și intenția de a
susține această construcție,
unică în România. 

Zboruri cu baloane la Timișoara

Cereri în căsătorie printre nori
Aproximativ 30 de zboruri
sunt realizate, în ﬁecare an,
peste județul Timiș, cu două
baloane cu aer cald deținute
de o ﬁrmă din Timișoara.
Unii clienți preferă să-și ceară iubitele de soție printre
nori, băieții ﬁind emoționați
înainte de zbor, iar fetele
după ce acceptă cererea.
Cele două baloane cu
aer cald, singurele de altfel din zona de vest a țării,
sunt deținute de o ﬁrmă din
Timișoara care se adresează
iubitorilor zborurilor de agrement.
Andreea Apetrei, reprezentant al companiei, a declarat,
corespondentului Mediafax,
că în ﬁecare an sunt realizate
aproximativ 30 de zboruri cu
balonul cu aer. Capacitatea
nacelei este de patru pasageri,
iar zborurile cu balonul se
fac doar deasupra satelor din
județul Timiș, nu și deasupra
Timișoarei. Asta pentru că
aterizarea depinde de direcția
vântului.

„Zborurile cu balonul cu aer
cald se pot efectua dimineața
la răsărit sau seara la apus,
în funcție de dorința ﬁecărui
pasager, și costă 100 de euro,
plus TVA, de persoană. Zborurile cu balonul nu se fac peste
Timișoara, ﬁind interzise astfel de zboruri. De obicei, decolarea se face între localitățile
Șandra și Biled, balonul ﬁind
un aparat nedirijabil, aterizarea depinde de direcția vântului din ziua respectivă. Se pot
face zboruri cu balonul în orice
anotimp. Suntem condiționați
doar de prognoza meteo, trebuie să ﬁe cer senin, să nu
plouă, să nu ﬁe instabilitate
atmosferică și vântul să ﬁe între anumiți parametri”, a spus
Andreea Apetrei.
Potrivit
reprezentantului
ﬁrmei care organizează zboruri de agrement, majoritatea
clienților sunt turiști străini
care vin să viziteze Timișoara,
dar și tineri care doresc să-și
ceară iubitele de soție printre
nori.

„Sunt persoane străine care
vin în vizită în Timișoara și
vor altceva, mai sunt tinerii
însurăței care primesc ca și cadou de nuntă un astfel de zbor
sau își fac singuri un astfel de
cadou. Mai sunt și persoanele
care vor o cerere în căsătorie ieșită din comun, altceva
decât o masă la un restaurant
sau o plimbare în parc. Avem
cam cinci, șase cereri în căsătorie pe an în balon. Băieții

sunt foarte emoționați înainte
de zbor, până zice domnișoara
«da», iar fetele sunt emoționate
după ce acceptă”, a aﬁrmat
Andreea Apetrei.
Balonul cu aer cald zboară la
o înălțime de aproximativ 300
de metri, pentru ca pasagerii
să poată admira peisajul. După
aterizare, are loc și o ceremonie de „botez” inedită, astfel că
ﬁecare pasager devine „conte”
sau „contesă”. 

Independent,
inteligent, impertinent
urmare din pagina 1
...cardurilor de sănătate, autorităţile române
vin cu o altă idee. Cardul va ﬁ integrat în noile
buletine electronice. Ca economia capitalistă
să funcţioneze, banii trebuie să circule sau,
cum zice românul: „Alţi bani, altă distracţie”...
tichie de mărgăritar. Un peşcheş, ceva parandărăt?! Curat murdar! * Deputatul „mitralieră”,
Cătălin Rădulescu, s-a autosuspendat din PSD
şi s-a dus, evident în străinătate, să-şi vadă de
sănătate. De ce s-a autosuspendat? Pentru că
ştie că aşa n-o să-l dea afară şi, după ce se mai
liniştesc apele, se va putea întoarce. De ce în
străinătate? Fiindcă în România niciun doctor
nu l-ar ﬁ declarat normal. * Când îi mai ia gura
pe dinainte, miniştrii lui Grindeanu recunosc
că Guvernul e tot mai pe sponci. Luna de miere
s-a terminat. Ferice de cei care au apucat.
Ceilalţi să mai rabde. * Dacă e adevărat că nu
mai sunt bani pentru coﬁnanţări, înseamnă
că executivul ăsta are toate şansele să ajungă „Guvernul Zero”, cum, ce ironie!, tocmai
pesediştii i-au spus echipei lui Cioloş. „Cine
zice, ăla e!”. * PNL e un partid de milioane,
de euro, minus! După calculele AEP, liberalii
vor rămâne cu o gaură de 18 milioane de euro,
pentru că nu au putut produce acte doveditoare
la cheltuielile din campania electorală. Vorba
lui Nea Nae: „Până când să n-avem şi noi faliţii
noştri?!”. * Deputatul PSD Valentin Boboc
compară activitatea DNA cu cea a Securităţii
din anii „luptei împotriva burghezo-moşierimii”. Cu alte cuvinte, corupţii de azi ar ﬁ un
fel de apostoli ai democraţiei şi capitalismului,
deveniţi victimele unui sistem totalitar. Cum
dracu’ se face că, până în ’89, cam tot ei erau
şi în fruntea luptei de clasă?! * În urma unei
hotărâri a instanţei, Băsescu e iar cetăţean al
Republicii Moldova. De supărare, Igor Dodon
ar ﬁ zis că ori desﬁinţează tribunalele, ori pleacă deﬁnitiv în... Congo. * E vremea rutului.
Cât a fost săptămâna de lungă, USR şi Dacian
Cioloş au executat un foarte soﬁsticat dans
nupţial, rămas până la urmă fără ﬁnal(izare).
Nicuşor Dan a spus că fostul premier nu e dorit
în partidul său. Unii USR-işti s-au revoltat.
A doua zi, Cioloş a fost chemat în USR, prin
SMS. După toate astea, „catindatul” a cerut
ca Uniunea să nu-i mai folosească numele. A
spus şi el un fel de „nu”, însă nu unul deﬁnitiv... Dacă toate astea nu ţin de un stupid joc
de imagine, ai putea să juri că n-au nimic de
lucru! * Dumitru Zmău, fost şef de poliţie, liderul ALDE Botoşani, s-a fotograﬁat numai în
chiloţi şi având în picioare un ciorap negru şi
unul alb, chiar cu dosul către Parlament. Mesajul, adresat copreşedintelui Daniel Constantin,
făcea trimitere la ce are politicianul în chiloţi.
Interesant e că, până la urmă, acest Superman
în neglijeu s-a dovedit a ﬁ pesedist. Trăim
ca-n Kusturica: „Şoseta albă, şoseta neagră”.
* Nicolae Bacalbaşa, deputat PSD, a luat-o pe
urmele colegului „Mitralieră”. Devenit celebru,
pe vremea când era medic, pentru comentariile
lui, pe cât de ilare, pe atât de nepotrivite, la tot
soiul de situaţii dramatice, Bacalbaşa spune că,
dacă ar ﬁ avut o armă, când ţărăniştii au venit
la putere, ar ﬁ ieşit şi el să tragă, pentru a apăra
regimul Iliescu.* Bogdan Diaconu, preşedintele PRU, a fost repudiat public de fosta soţie,
gimnasta Maria Olaru. E clar, nici măcar ea nu
l-a votat! Şi te mai miri de rezultat? Lasă că,
dacă toate se leagă, nu va mai curge multă apă
pe Dâmboviţa şi Bogdan va putea să plângă pe
umărul colegului său Victor Ponta. * Fiul preşedintelui PSD a cumpărat o fermă de porci,
una care poate creşte 40.000 de animale!, pe
110 euro! Mai mult, Dragnea jr. ar ﬁ primit,
în ultimii ani, subvenţii în valoare de trei sute
de milioane de euro. Başca, recent, a apărut
un HG care cică vine să-i sprijine pe crescătorii de porcine. E ca-n Orwell, porcii votează,
porcii guvernează! * În acest timp, pus în faţa
evidenţelor, ministrul Agriculturii, Petre Daea,
cel căruia, conform propriilor declaraţii, „i s-a
blocat mintea”, a dat fuguţa să-l felicite pe tânărul întreprinzător. * Elena Udrea a închiriat
un local de ﬁţe pentru a organiza o petrecere
la care a fost invitat, nu se putea altfel, şi fostul
preşedinte Traian Băsescu. Orice comentarii,
cum ar ﬁ de exemplu cele privitoare la ţinuta
extrem de îndrăzneaţă a fostei „blonde de la
Cotroceni”, pălesc în faţa realităţii. Ar putea
ﬁ ultima ei petrecere în libertate. Procurorii
au cerut, pentru Elena, 14 ani de puşcărie,
în dosarul „Gala Bute”. Deci pare să ﬁ fost o
petrecere de adio?!
 Cetăţeanul Surmenat

