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EDITORIALEDITORIAL

Mai bineMai bineMai bineMai bineMai bine
creºtini decâtcreºtini decâtcreºtini decâtcreºtini decâtcreºtini decât
democraþi!democraþi!democraþi!democraþi!democraþi!

CURSUL VALUTARCURSUL VALUTARCURSUL VALUTARCURSUL VALUTARCURSUL VALUTAR
€ 4,4290€ 4,4290€ 4,4290€ 4,4290€ 4,4290
$  3,2891$  3,2891$  3,2891$  3,2891$  3,2891

CHF  3,6447CHF  3,6447CHF  3,6447CHF  3,6447CHF  3,6447
GBP 5,6060GBP 5,6060GBP 5,6060GBP 5,6060GBP 5,6060

DrumulDrumulDrumulDrumulDrumul
judeþean 1judeþean 1judeþean 1judeþean 1judeþean 105P05P05P05P05P
a ieºit în lume!a ieºit în lume!a ieºit în lume!a ieºit în lume!a ieºit în lume!
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Rupere de noriRupere de noriRupere de noriRupere de noriRupere de nori
în Vurpãr:în Vurpãr:în Vurpãr:în Vurpãr:în Vurpãr:
20 de locuinþe20 de locuinþe20 de locuinþe20 de locuinþe20 de locuinþe
inundateinundateinundateinundateinundate
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Jinarii încingJinarii încingJinarii încingJinarii încingJinarii încing
jocul sus, pejocul sus, pejocul sus, pejocul sus, pejocul sus, pe
muntemuntemuntemuntemunte
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ReþeauaReþeauaReþeauaReþeauaReþeaua
electricã aelectricã aelectricã aelectricã aelectricã a
Meditur Mediaº,Meditur Mediaº,Meditur Mediaº,Meditur Mediaº,Meditur Mediaº,
distrusã de odistrusã de odistrusã de odistrusã de odistrusã de o
basculantãbasculantãbasculantãbasculantãbasculantã
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De treci în Valea Târna-
velor, nu ai cum să nu fii
parte din povestea vinului,
să mergi pe drumul destinat
lui şi să descoperi terenurile
de mii de hectare care duc
la crame şi loturile de viţă-
de-vie. TRIBUNA vă va pre-
zenta în ediţiile ce urmează
câteva dintre renumitele
vinuri ce alcătuiesc brandul
Jidvei de aproape două

Masa desãvârºitã
cu vin de Jidvei se þine

O petrecere, fie ea nuntã, botez sau aniversare, nu se poate þine pe... "uscat". ªi cum la
îndemânã sunt multe soluþii, trebuie sã o alegem pe cea mai bunã. Aceasta nu este alta decât

Jidvei, o companie ce prezintã o gamã variatã de sortimente de vinuri.
decenii. Primul dintre ele
este chiar alegerea pro-
prietarului, după cum su-
gerează numele gamei de
vinuri: "Owner's Choice -
Ana şi Maria". Numele nu
este întâmplător, el fiind
inspirat chiar de numele
celor două nepoate ale pro-
prietarului SC Jidvei SRL,
Liviu Necşulescu, fiicele lui
Claudiu Necşulescu, fiul

seniorului. Despre Ana -
Chardonnay se pot spune
multe, încă de la prima
înghiţitură. Vinul adună
arome de miere şi piersică
galbenă, dar şi un gust
puternic şi o persistenţă
aromatică perfectă. Maria-
Fetească Albă este, în
schimb, o băutură mai
echilibrată, cu o aciditate
optimă.

Cele două vinuri sunt pri-
mele produse dezvoltate
sub colecţ ia "Owner's
Choice". Pe lângă numele
celor două nepoate ale pa-
tronului, nici cele două cas-
tele din imagine nu sunt
întâmplătoare. Locurile sunt
celebre şi des vizitate de
turişti, fiind vechi de sute de
ani: Cetatea de Baltă şi
Sân Miclăuş.

Cei care vor să petreacă
momente deosebite alături
de cei dragi, familie şi prie-
teni, în compania unui pa-
har de vin de calitate, pot
lua legătura cu Cosmin
Lisenchi, distribuitor în ju-
deţul Sibiu, la numărul de
telefon 0746. 236. 361 sau
la cosmin.lisenchi@jidvei.ro.

Mai multe detalii puteţi afla
şi pe www.jidvei.ro . (A. M.)

Adolescentã înAdolescentã înAdolescentã înAdolescentã înAdolescentã în
spital, ºoferiþãspital, ºoferiþãspital, ºoferiþãspital, ºoferiþãspital, ºoferiþã
prinsã dupãprinsã dupãprinsã dupãprinsã dupãprinsã dupã
accidentaccidentaccidentaccidentaccident
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