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Meseria de "primar etern",
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În lupta pentru preşedinţia Tribunalului Sălaj,

Patriţiu Dărăban, cu 0,42 mai bun
decât Monica Kende
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Primăria Jibou, "confiscată" de PSD
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Propunerea făcută de liberalii sălăjeni pentru ocupantul celui de-al doilea fotoliu
de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Sălaj naşte controverse în sânul USL.
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Eleva din Jibou, pe ultimul drum
Mihaela Oprea
O mare de lacrimi şi suferinţă a lăsat în urma sa
Alexandrina Marinela C., eleva de la Grupul Şcolar
"Octavian Goga" din Jibou care a decedat după ce a leşinat
la ora de sport. Părinţii fetei, bunica şi sora acesteia,
împreună cu colegii de clasă şi cadrele didactice, prietenii
şi rudele o vor conduce, astăzi, pe ultimul drum.
Familia îndoliată ţine la obiceiul creştin, ca
înmormântarea să se facă după tradiţie. Mama elevei,
Rodica Călugăru, ne-a spus că vrea ca fata ei să ﬁe îmbrăcată
în alb. "Fetiţa mea, îngeraşul meu! Dimineaţă am crezut că
doarme, dar când am ajuns lângă ea nu s-a mai trezit. Toată
lumea vine să o vadă, colegii şi prietenii, să ﬁe lângă ea, că
până mâine (n.r. vineri) o mai am lângă mine. I-am cumpărat
rochiţă de mireasă şi coroniţă, cu atâta se duce de la mine.
Vreau să ﬁe îmbrăcată în alb, cu atâta pleacă îngeraşul meu",
a aﬁrmat, printre lacrimi şi suspine, femeia.
De asemenea, Rodica Călugăru ne-a spus că vrea să se
facă dreptate, să ştie ce anume a dus la moartea ﬁicei sale.
"Dacă cineva este vinovat de ce i s-a întâmplat, vreau să
plătească. Vreau să aﬂu adevărul despre incident. A fost atât
de cald afară, fetiţa mea era obosită şi la efortul ăsta nu a
mai rezistat. Vreau să vorbesc cu colegii ei şi cu profesorul
de sport să văd ce s-a întâmplat", a spus mama adolescentei.
Ea nu este convinsă că medicii au descoperit cauza
reală a decesului fetei sale. "Nu s-a plâns niciodată de
nimic, că o doare ceva. Am dubii că medicii sau cei de la
ambulanţă au făcut îndeajuns. Nici de rezultatul medicolegal nu sunt sigură. Am vorbit şi cu doctoriţa de familie,
i s-au făcut analize medicale, dar nu s-a văzut nimic la
METEO:

Vineri - Posibil ploi trecătoare.
Max.: 35º C; Min.: 17º C.

Sâmbătă - Posibil ploaie.
Max.: 27º C; Min.: 12º C.

inimă. Cum aş ﬁ putut să-mi salvez fata?! Aş ﬁ făcut
orice!", a precizat mama.
Eleva Alexandrina Marinela urma să plece joi, împreună
cu tatăl şi sora ei în Italia, unde să-şi petreacă vacanţa de vară.
"Am fost plecată în Italia la muncă de vreo două luni, iar
acum câteva săptămâni i-am găsit şi soţului meu un loc
unde să muncească. Urma ca astăzi (n.r. joi) să vină soţul în
ţară şi să vină la mine în Italia toţi trei. Vorbeam des cu fetele
prin telefon. Alexandrina îmi spunea cât era de bucuroasă
că ne vedem, era bucuroasă că şi-a găsit prieten pe care
abia aştepta să i-l prezinte tatălui ei. Dar acum nu mai este",
a declarat Rodica Călugăru.
Autorităţile locale susţin că vor veni în sprĳinul familiei
îndurerate, că vor aloca resurse ﬁnanciare în vederea
acoperirii costurilor destul de ridicate cu înmormântarea.
Primarul oraşului Jibou, Eugen Bălănean, ne-a spus că
familia este una cu probleme ﬁnanciare, motiv pentru care
părinţii au fost nevoiţi să-şi lase fetele în grĳa bunicii şi să
ia drumul străinătăţii pentru creşterea lor. "Starea materială
a familiei nu este tocmai bună. Vom sprĳini astfel părinţii
fetei cu un ajutor ﬁnanciar nerambursabil. Este o tragedie
ce s-a întâmplat", a declarat edilul oraşului.
Directorul Grupului Şcolar "Octavian Goga" din Jibou,
Daniel Mureşan, ne-a spus că toate cadrele didactice s-au
mobilizat pentru a acorda un ajutor familiei. "Suntem alături
de familia îndurerată, dar am vrut să sprĳinim părinţii şi cu
un ajutor ﬁnanciar. S-a strâns o sumă considerabilă din
partea cadrelor didactice pe care urmează să o dăm
părinţilor fetei", ne-a declarat Daniel Mureşan.
Slujba de înmormântare va ﬁ oﬁciată astăzi, de la ora 13,
la Capela din Jibou.
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