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Spectacol de Cartea
Recordurilor

La Herghelia de lipiţani de
la Sâmbăta de Jos va fi or-
ganizat vineri, 15 august,
un spectacol ecvestru unic. 
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METEO

Siamezele născute vineri la Braşov au fost operate cu succes
de chirurgii de la Spitalul de Copii „Marie Curie” din Capitală 

Veşti bune pentru zărneşteni.
Autorităţile locale au decis
să demareze un amplu pro-
gram pentru reabilitarea şi
modernizarea clădirii fostei
Băi Comunale a oraşului.
Clădirea a fost preluată în
proprietatea publică a oraşu-
lui. Imobilul se află într-o

stare deplorabilă, dar va fi
reabilitat în totalitate şi va
primi o utilitate modernă,
respectiv „Centru multifunc-
ţional”, a precizat primarul
Dorel Bârlădeanu (foto).
Autorităţile locale vor ca la
acest centru să se organizeze
şi cursuri de înot.

Primăria Braşov se pregăteşte
să acceseze bani europeni
prin Programul Operaţional
Regional 2014–2020. O
echipa de experţi de la BERD
şi o firma de consultanţă din
Marea Britanie, împreună cu
instituţii publice braşovene
vor elabora un plan de mo-

bilitate urbană. Documentul
trebuie finalizat până în iulie
2015 şi va sta la baza proiec-
telor de dezvoltare a trans-
portului şi infrastructurii în
zona metropolitană. Munici-
palitatea vrea ca pentru aceste
componente să acceseze bani
europeni.

Proiect pentru Zona MetropolitanăCentru Multifuncţional în Zărneşti

Operaţie reuşită pag. 4

Începe să se
îngroaşe gluma

FC Braşov nu a reuşit decât
o remiză, scor 1-1 , în par-
tida disputată luni seara,
acasă, cu Oţelul Galaţi. 

Comemorare în
Scheii Braşovului 

În acest sfârşit de săptămâ-
nă la Muzeul Primei Şcoli
se va comemora martirajul
lui Brâncoveanu. 
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Soare
18°C /28°C

Euro
USD
Gram Aur Micuţele au ajuns la ora 11.00 pe

masa de operaţie, iar intervenţia a du-
rat mai puţin de două ore, desfăşu-
rându-se fără probleme. Fetiţele s-au

născut unite deasupra abdomenului
printr-o punte osoasă. „Micuţele noas-
tre, la scurt timp după operaţie, au
fost detubate, respiră singure şi vor să

mănânce. Dar înainte de a fi separate
au fost răsucite, astfel încât să ajungă
amândouă în aceeaşi poziţie, respectiv
capul şi membrele să ajungă în aceeaşi

poziţie. După ce au fost răsucite, s-au
luat în braţe”, a explicat după operaţie
doctorul Radu Spătaru, coordonatorul
echipei medicale. pag. 7
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Muncitorii sezonieri care
vin din UE în Marea Britanie
vor plăti un impozit de 20%
din venituri, conform unui
proiect de lege care va intra
rapid în vigoare. Până acum,
cei care câștigau sub 10.000
de lire anual nu erau supuși
taxării. Marea Britanie speră
să reducă afluxul de for�ă de
muncă străină  în Insulă.

Principalii viza�i de schim-
barea sistemului de taxare
sunt lucrătorii sezonieri din
agricultură sau din alimenta�ia
publică. Aceștia vor avea și
mai multe formulare de com-
pletat și un sistem mai strict
de monitorizare. Circa
400.000 de cetă�eni din statele
UE, în principal români, bul-
gari sau polonezi, vor fi

afecta�i de noul sistem de im-
pozitare.

Vor fi suspendate subsidii
pentru circa 110.000 de per-
soane care lucrează temporar
în Marea Britanie. Reducerea
veniturilor ob�inute de
angaja�ii sezonieri, prin taxare,
îi va împiedica pe aceștia să
mai ob�ină credite, sus�in
economiștii cita�i de The Te-
legraph.

Va fi redusă la jumătate pe-
rioada în care nou-veni�ii sunt
sus�inu�i pentru a-și căuta loc
de muncă, de la șase la trei
luni. Cei care solicită ajutor
de șomaj nu vor mai putea
primi ajutor de locuin�ă, a sta-
bilit guvernul britanic.

Măsurile restrictive fac par-
te din strategia guvernului Ca-
meron „put Britain first”, prin
care se încearcă reducerea
migra�iei din �ările UE.

Ebola face prima victimă în Europa
Misionarul spaniol în vâr-

stă de 75 de ani contaminat
cu virusul Ebola în Liberia și
repatriat recent la Madrid a
decedat ieri, a anun�at un pur-
tător de cuvânt al spitalului
din capitala Spaniei unde era
tratat bărbatul, transmite AFP

Preotul a fost repatriat în
Spania pe 7 august.

Bărbatului i s-a administrat
medicamentul experimental

ZMapp la spitalul din Ma-
drid, însă nu a răspuns la tra-
tament şi a decedat, au
precizat autorităţi sanitare
din Madrid.

Acelaşi medicament le-a
fost administrat şi celor doi
americani infectaţi cu Ebola
şi trataţi într-un spital din At-
lanta, în sud-estul Statelor
Unite, dar cu rezultate pozi-
tive până în prezent.

Misionarul spaniol a fost
primul bolnav care a contac-
tat virusul Ebola ce a fost re-
patriat în Europa. Acesta
fusese internat anterior la spi-
talul administrat de Ordinul
San Juan de Dios din capitala
Liberiei, Monrovia. Bărbatul
a contractat virusul după ce
l-a vizitat pe directorul insti-
tuţiei medicale, care a murit
şi el din cauza bolii.

Sfânta Maria, celebrată
de credincioși în fiecare
an pe 15 august, este de-
clarată zi nelucrătoare
pentru români. Potrivit
Codului muncii,  angaja-
torii sunt obligați să acor-
de liber salariaților, în caz
contrar ei riscând amenzi
de până la 10.000 lei.

Românii beneficiază luna
aceasta de încă o zi liberă. Sfân-
ta Maria sau Adormirea Maicii
Domnului cum mai este cunos-
cută, cade vineri, astfel că
angaja�ii vor beneficia de o
minivacan�ă de trei zile în plin
sezon estival.

Totuși, potrivit legislatiei,
există și categorii de salaria�i
care, în zilele de sărbătoare le-
gală, trebuie să se prezinte la
muncă, angajatorii nefiind
obliga�i să le acorde zilele libere
stabilite de stat din cauza carac-
terului procesului de produc�ie.

În aceste condi�ii,  salaria�ii
care lucrează în zilele de sărbă-
tori legale  au dreptul, conform

legisla�iei muncii, să își ia o zi
liberă în următoarele 30 de zile.

În situa�ia în care nu se acor-
dă zile libere în sărbătorile legale
„din motive justificate”, Codul
Muncii sta  bilește ca salaria�ii
vor bene ficia de un „spor la sa-
lariul de bază ce nu poate fi mai

mic de 100% din salariul de
bază corespunzator muncii pres-
tate în programul normal de lu-
cru”.

Angajatorii care nu oferă
compensarea cu timp liber
corespunzător în următoarele
30 de zile sau sporul indicat

de legisla�ia muncii pot fi
amenda�i cu o sumă cuprinsă
între 5.000 și 10.000 de lei.

Angajatorii care nu respec-
tă legisla�ia muncii pot fi da�i
în judecată de salaria�i sau
pot fi reclama�i la Inspec�ia
Muncii. 

Salariații nu merg vineri la serviciu

Sf. Maria, zi liberă. Ce riscă
angajatorii care ignoră legea 

Băsescu mai așteaptă propunerile de noi miniștri
Premierul Victor Ponta  a declarat că noile propuneri pen-
tru funcţiile de miniştri ai Culturii şi Bugetului vor fi făcute
la sfârşitul lunii august. El a precizat că se gândeşte să-
i facă "o surpriză plăcută" lui Traian Băsescu, întrucât
acesta nu mai poate refuza nominalizările. „La sfârşitul
lunii august o să discut şi cu cei de la UDMR dacă fac
o nouă propunere la Cultură. De asemenea, noi (PSD,
n.r.) vom face o nouă propunere la Buget până la sfârşitul
lunii august. Şi, de data aceasta, din fericire, domnul Bă-
sescu nu mai poate să refuze. Mă gândesc să-i fac o
surpriză plăcută”, a spus Victor Ponta, citat de Mediafax.
Preşedintele Traian Băsescu a respins săptămâna trecută
propunerea Rozaliei Biro pentru portofoliul Culturii, și pe
a lui Claudiu Manda pentru cel al Bugetului.

Ţările est-europene riscă să  fie distruse complet
Ţările est-europene riscă să fie distruse complet din vina
lor, deoarece Rusia nu poate accepta ca avioane şi ra-
chete să fie lansate de pe teritoriile lor împotriva Rusiei,
a declarat, liderul ultranaţionalist,  Vladimir Jirinovski.
„Toate chestiunile legate de război şi pace, în general,
şi în speciale cele referitoare la Ucraina vor fi rezolvate
de o singură persoană, liderul Federaţiei Ruse (...) Statele
baltice şi Polonia sunt condamnate. Vor fi şterse de pe
faţa pământului. Nu va rămâne nimic”, a afirmat liderul
ultranaţionalist.  În ceea ce priveşte apelul preşedintelui
polonez şi al celorlalţi lideri din Europa Centrală şi de
Est de consolidare a prezenţei NATO în regiune, vice-
preşedintele Dumei (Camera Inferioară a Parlamentului
rus) a precizat. „Desigur, nimic nu ameninţă America,
deoarece este departe, dar ţările est-europene riscă să
fie distruse complet. Este vina lor, deoarece noi (Rusia
- n.r.) nu putem accepta ca avioane şi rachete să fie lan-
sate de pe teritoriile lor împotriva Rusiei. Trebuie să le
distrugem cu 30 de minute înainte de lansare”, a adăugat
Jirinovski.

Anglia pune noi taxe pentru români și bulgari
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Braşovul e gata pentru 
elaborarea strategiei de 
transport metropolitan
2014- 2020

Trenurile au întârzieri 
din cauza caniculei
Trenurile de călători și de

marfă vor circula cu viteză re-
dusă și vor înregistra întârzieri
de 30-40 de minute, din cauza
caniculei din aer și de la ni-
velul solului, în perioada 12-
14 august, se precizează
într-un comunicat al CFR.

”În perioada caniculară, cu-
prinsă în intervalul 12 — 14
august, din cauza temperatu-
rilor ridicate care se înregis-
trează în aer și implicit la
nivelul solului, vor fi introduse
limitări de viteză în circulația
trenurilor. Astfel, în data de
12 august, începând cu ora
11,30, viteza de circulație a
trenurilor de marfă și de că-
lători se reduce cu 10-50 km/h
față de viteza normală, pe
anumite secții de cale ferată.
Această măsură este necesară
în perioadele caniculare pen-

tru ca traficul feroviar să se
desfășoare în condiții de
siguranță”, se arată în comu-
nicatul citat. Reducerea vitezei
de circula�ie va atrage după
sine întârzieri la destina�ie, în
medie, de 30-40 de minute/
tren, func�ie de traseul trenu-
lui din graficul de circula�ie.
În cazul trenurilor de lung par-
curs, care tranzitează mai
multe jude�e aflate sub aver-
tizarea Administra�iei
Na�ionale de Meteorologie
ANM de caniculă, este posibil
să apară întârzieri mai mari,
de până la 50-60 de
minute/tren. Măsura de redu-
cere a vitezelor de circula�ie,
în anumite intervale de timp
în care temperaturile depășesc
limitele normale, este o mă-
sură obligatorie pentru
siguran�a traficului feroviar. 

Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administra-
ţiei Publice a stabilit
consultanţii BERD care,
începând cu luna sep-
tembrie a acestui an, vor
trebui să elaboreze, îm-
preună cu autorităţile
locale braşovene, Planul
de mobilitate urbană
durabilă pentru Polul de
Creştere Braşov.

Documentul va sta la baza
obţinerii finanţărilor pentru
proiecte ce se vor finanţa din
componenta de dezvoltare ur-
bană, în cadrul Programului
Operaţional Regional 2014 –
2020. 

„Acest plan se leagă de stra-
tegia noastră de transport, şi
noi am făcut deja câţiva paşi
în această direcţie, începând
cu constituirea Asociaţiei de
Transport Metropolitan, care
este operabilă de un an, şi
continuând cu proiectul de e-
ticketing şi de management in-
tegrat al traficului sau
modernizarea capetelor de li-
nii RAT. Noi am făcut deja o
serie de studii împreună cu
Universitatea Transilvania şi

toate aceste date vor fi puse
la dispoziţia experţilor, pentru
alcătuirea acestui plan. Este
un lucru bun această expertiză
şi acest plan, care trebuie fi-
nalizat până la 15 iulie 2015
şi care va sta la baza docu-
mentaţiei pentru accesarea
fondurilor europene necesare
modernizării RAT ca operator
regional, dar şi a altor proiecte
de mobilitate. Asta înseamnă
modernizarea parcului auto,
inclusiv mijloace de transport
electrice - pentru că eficienţa
energetică este o condiţie foar-
te importantă în perioada la
care ne referim - dar şi infras-
tructură de transport: trasee,
logistică, echipamente, ame-
najare de staţii, piste de bici-
clişti şi tot ceea ce ţine de acest
domeniu”, a declarat primarul
George Scripcaru, în cadrul
unei conferinţe de presă. 

Primarul a stabilit şi echipa
de lucru care va participa la
elaborarea planului. Din
aceasta vor face parte repre-
zentanţi ai Direcţiei Tehnice
din cadrul Primăriei Braşov,
ai Serviciului Informatic al
Primăriei, din reprezentanţi
ai Asociaţiei Metropolitane

Braşov şi ai Polului de Creş-
tere Braşov, ai ABMEE, pre-
cum şi ai primăriilor din zona
metropolitană. Echipa va fi
coordonată de unul dintre cei
doi viceprimari ai municipiu-
lui Braşov. 

Consultanţa BERD va fi
oferită de un consorţiu de fir-
me specializate, care provin
din Marea Britanie, Germa-
nia, Olanda şi România. 

Prima întâlnire în cadrul
grupului de lucru va avea loc
la Constanţa, spre sfârşitul
acestei luni, întâlnire la care
vor participa toţi reprezentan-
ţii implicaţi în cele opt planuri
strategice, urmând ca prima
întâlnire de lucru pentru Bra-

şov să aibă loc la începutul
lunii septembrie. 

Braşov face parte din cele
opt oraşe din România care
beneficiază de această con-
sultanţă specializată, alături
de Constanţa, Craiova, Iaşi,
Ploieşti, Cluj-Napoca, Timi-
şoara şi Bucureşti – Ilfov. În
afară de aglomerarea urbană
Bucureşti – Ilfov, toate cele-
lalte oraşe sunt POli de Creş-
tere, stabiliţi prin HG
998/2008.

Pregătirea celor opt Planuri
de Mobilitate Urbană Dura-
bilă se va derula pe o perioadă
de aproape un an, începând
din septembrie 2014 şi până
în iulie 2015.  A.P.

Primarul George Scripcaru a dat explicații despre proiectul urban

Plan de mobilitate
urbană 

Poşta caută investitori
Poşta Română va demara un itinerar de promovare la
nivel european, la finele lui august sau începutul lunii
septembrie, pentru continuarea discuţiilor cu potenţialii
investitori interesaţi de companie, spune directorul general
al Poştei Române, Alexandru Petrescu. În ceea ce pri-
veşte conversia datoriilor istorice ale Poştei Române în
acţiuni, Petrescu a afirmat că Bruxelles-ul a aprobat acest
demers pentru momentul în care se ajunge “pe o linie
de ireversibilitate a procesului de privatizare”. Datoriile
istorice ale Poştei către bugetul de stat care vor putea fi
convertite în acţiuni sunt în valoare de 242,5 milioane
lei. De asemenea, Poșta Română se află în negocieri
avansate cu o instituție bancară pentru furnizarea de ser-
vicii financiar-bancare la ghișeu, a afirmat Petrescu, citat
de Agerpres. O altă zonă interesantă pentru companie
este cea de brokeraj, precum și lansarea unui sistem de
francizare a serviciilor poștale.

Energia de la reactoarele 3 și 4, vândută înaintea obținerii licenței
Statul român analizează acordarea unor măsuri de sprijin
pentru proiectul reactoarelor 3 și 4, printre care și posi-
bilitatea de a vinde energia înainte ca unitățile să obțină
licența de producție, se arată în Strategia de continuare
a Proiectului Unităților 3 și 4 CNE Cernavodă, publicată
pe site-ul Nuclearelectrica. Documentul va fi supus spre
aprobare în cadrul Adunării Generale Extraordinare a
Nuclearelectrica din 22 august 2014, scrie Agerpres. Au-
torii Strategiei argumentează că au nevoie ca acest pro-
iect să primească sprijin din partea statului, având în
vedere valoarea ridicată a investiției și contextul actual
al pieței de energie, care nu este propice investițiilor în
proiecte mari. De asemenea, statul român va deține ma-
ximum 49% din compania ce va fi înființată pentru lucrările
la Unitățile 3 și 4 de la Cernavodă.

Românii cheltuie aproape jumătate din salariu pe mâncare 
Un român cheltuieşte 41% din venitul său lunar pe ali-
mente şi băuturi, cea mai mare pondere la nivelul Uniunii
Europene, în contextul în care veniturile reprezintă 25%
din media europeană, pe când preţurile la multe produse
sunt aliniate celor din statele din regiune şi chiar din Oc-
cident. Astfel, în timp ce un român cheltuie pe aceste
produse aproape jumătate din venitul său lunar, media
la nivelul UE este de sub 15%, ponderea scăzând chiar
sub acest prag pentru statele dezvoltate din vest precum
Germania, Suedia sau Luxemburg. Salariul mediu net
din România îţi permite să cumperi 15 coşuri de alimente
de bază într-o lună, pe când un polonez poate cumpăra
25, iar un german 50.  Preţurile alimentelor, ale hainelor
din magazinele din România sunt de multe ori aliniate
celor din alte state europene, salariile sunt cele care au
rămas în urmă.
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Asociaţia pentru Parteneriat
Comunitar Braşov şi Directia
Judeţeană Comunitară de Evi-
denţă a Persoanelor Braşov,
Serviciul Public comunitar
Local de Evidenţă a Persoa-
nelor Codlea, în parteneriat
cu Penitenciarul Codlea, au
desfăşurat o acţiune de punere
în legalitate a persoanelor de-
ţinute în cadrul Penitenciaru-
lui Codlea. Acţiunea de tip
„Caravana Identităţii” s-a des-
făşurat în cadrul proiectului
„Acces la servicii sociale de

bază pentru persoane vulne-
rabile din judeţul Braşov”,
Proiect finanţat prin granturile
SEE 2009 – 2014, în cadrul
Fondului ONG în România.
Proiectul beneficiază de o fi-
nanţare nerambursabilă de
25.826 euro.

În urma acestei acţiuni, au
beneficiat de suport în întoc-
mirea actelor de identitate
provizorii un număr de 230
de persoane private de liber-
tate aflate la penitenciarul
Codlea. 

„Sprijinul a constat în întoc-
mirea dosarelor pentru obţinerea
actelor de identitate provizorie
precum şi suportarea contrava-
lorii emiterii cărţii de identitate,
respectiv contravaloarea timbre-
lor fiscale de 5 lei pentru 190 de
deţinuți şi contravaloarea foto-
grafiilor tip pentru toţi cei 230
de deţinuţi înscrişi în acţiune. În
acest mod, beneficiarii acestei
acţiuni îşi pot exercita dreptul la
muncă şi alte drepturi civile”, a
precizat Mihaela Cârstea, ma-
nagerul proiectului.

Veşti bune pentru zăr-
neşteni. Autorităţile
 locale au decis să
 de ma reze un amplu
program pentru reabili -
tarea şi modernizarea
clădirii fostei Băi Comu-
nale a oraşului.

Clădirea a fost preluată în
proprietatea publică a oraşu-
lui. Imobilul se află într-o
stare deplorabilă, dar va fi
reabilitat în totalitate şi va
primi o utilitate modernă,
respectiv „Centru multifunc-
ţional”, a precizat primarul
Dorel Bârlădeanu (foto me-
dalion). 

„Mai mult, avem în vedere
ca la acest centru să se orga-
nizeze cursuri de înot, care
vor fi asigurate cu personal
specializat”, spune primarul
Zărneştiului.

În acest sens, au fost dema-
rate lucrările de reparaţii, iar
în cursul acestui an va fi rea-

lizat bazinul de înot cu insta-
laţiile şi accesoriile necesare,
respectiv sistemele de încăl-
zire şi filtrare a apei, instala-
ţiile de dezumidificare ale
încăperilor, precum şi insta-
laţiile sanitare necesare, va-
loarea investiţiei fiind de
387.339,37 de lei (fără TVA).

Edilii promit că această in-
vestiţie va fi finalizată anul

viitor, centrul urmând a dis-
pune de următoarele func-
ţiuni: la parter va fi bazinul
de înot, la etajul 1 – sala de
fitness şi servicii de întreţine-
re, iar la etajul 2 va fi o zonă
destinată exclusiv copiilor,
prin amenajarea unei săli
unde se pot organiza eveni-
mente şi petreceri pentru cei
mici.

„Aceas-
tă investiţie, alături de
 reabilitarea generală a ştran -
dului orăşenesc, situat pe sta-
dionul Torpedo, va contribui
la dezvoltarea localităţii, res-
pectiv se vor crea noi opor-
tunităţi pentru petrecerea
timpului liber”, a declarat
Dorel Bârlădeanu. 

S.D.

Flash
Zărneştenii, pe scenele Europei
Consiliul Local Zărneşti a alocat suma de 11.000 lei,
din bugetul aprobat pentru anul 2014, pentru
 Ansamblul folcloric „Muguraşii Pietrei Craiului”. Fon-
durile sunt necesare pentru acoperirea cheltuielilor
necesare ansamblului la Festivalul Internaţional de
Folclor şi Tradiţii de la Paris, Franţa, în perioada
24–27 august 2014 şi la Festivalul Internaţional de
Folclor de la Berlin, care se desfăşoară în intervalul
28–31 august 2014.

Făgăraş: S-a stabilit firma de transport în comun
După mai multe licitaţii şi presiuni din partea firmelor
care au participat, după negocieri strânse, Făgăraşul
are, în sfârşit, un operator de transport local.
 Municipalitatea din Făgăraş a anunţat că este vorba
despre o firmă din judeţul Ifov, care va face curse
zilnice regulate în interiorul municipiului. Societatea
aduce trei microbuze noi în Făgăraş: unul în
 perioada următoare şi alte două în luna septembrie,
când vor începe copiii şcoala. Condiţia pentru a fi
acceptată de Primărie a fost ca maşinile să nu fie
rable, ci să fie nou achiziţionate. 
Fiecare microbuz, mărcile Mercedes şi Isuzu, costă
peste o sută de mii de euro. Traseul curselor este
următorul: Catedrală – Colegiul Radu Negru –
str. Teiului (Corso) – str. 13 Decembrie – str. Negoiu
(Multipol) – Gară – str. Ion Creangă – str. Ciocanului
(poarta 1) – Colegiul Aurel Vijoli – str. Trandafirilor
– Bulevardul Unirii – str. Tudor Vladimirescu – Ca-
tedrală.
Concesionarea activităţii de transport urban aduce
şi Primăriei economii la bugetul local, în sensul că
societatea va plăti municipalităţii o redevenţă anuală
de 3% din valoarea încasărilor de la călători.

Centru multifuncţional
la Baia Comunală

„Caravana identităţii”, la Penitenciar

La Herghelia de lipiţani
de la Sâmbăta de Jos va fi
organizat vineri, 15 august,
un spectacol ecvestru care
are toate şansele să intre în
Cartea Recordurilor.

Organizatorii spun că la
spectacolul de vineri nu pot
asista pentru omologarea
evenimentului  a rbi t r i i
Guinness Book, care sunt
foarte aglomeraţi în august.
De aceea, spectacolul ofi-
cial pentru a fi omologat
va avea loc în septembrie,
însă ceea ce vor vedea ar-
bitrii atunci este similar cu
spectacolul găzduit de Her-
ghelie de sărbătoarea Sfin-
tei Marii.

„Vizitatorii
care vin vineri
după-amiază
vor putea vedea
un tandem cu
zece armăsari
lipiţani negri,
care vor merge
unul în faţa ce-
luilalt la aceeaşi
trăsură. Câţiva
dintre armăsari
au fost născuţi
şi crescuţi în
trecut chiar în
herghelie. Astăzi, toţi cei zece
lipiţani negri au un alt pro-
prietar, pe Nica Şerban din
Poiana Braşov”, au anunţat
reprezentanţii hergheliei.

Spectacolul începe vineri
la ora 19.30. În aceeaşi seară
vor fi concerte de muzică po-
pulară şi alte show-uri cu cai
din patrimoniul hergheliei.

Lipiţanii de la Sâmbăta vor să intre 
în Cartea Recordurilor

DIN JUDEŢ



Reprezentanţii a trei aso-
ciaţii din municipiul Săcele
au propus plenului Consiliu-
lui Local acordarea titlului
de „Cetăţean de Onoare”
pentru Etelka Barko, renu-
mită pentru ouăle pe care le
încondeiază. 

Puţine localităţi se pot
lăuda că au în mijlocul lor
un om asemenea creatoarei
populare Barko Etelka.
Aceasta trăieşte în mijlocul
săcelenilor, fiind conside rată
un simbol al comunităţii
ceangăilor. Artistul popular
împărtăşeşte experienţa sa
privind încondeierea ouălor
şi celorlalţi, fiind consi -
derată drept îndrumător şi
model pentru locuitorii din
Săcele. 

Asociaţiile HMIK, Cean-
găilor „Bârsa” şi Asociaţia
Culturală Maghiară au
depus o cerere de acordare
a titlului la Primăria Săcele.
Prin această solicitare,
repre zentanţii asociaţiilor
 doresc să evidenţieze meri-
tele şi contribuţia artistei po-
pulare la promovarea loca-
lităţii, atât la nivel naţional
cât şi internaţional. 

Reamintim că Barko Etel-
ka este al doilea cetăţean din

judeţul Braşov care a primit
titlul „Tezaur uman viu”
acordat de Ministerul Cultu-
rii şi Patrimoniului Naţional.
Titlul reprezintă o recunoaş-
tere a meritelor în păstrarea
şi transmiterea către genera-
ţiile viitoare ale tradiţiilor.

„Personal, nu m-am aştep-
tat la acest premiu pentru
care vă mulţumesc. Am în-
văţat să încondeiez ouă de
la tatăl meu care era învăţă-
tor la Purcăreni. Până acum
am învăţat peste 100 de mo-
dele de încondeiat ouă prin
care transmit sentimentele
şi caracterele umane. În fa-
milia ceangăiască nu există

ca la sărbătoarea de Paşti
să nu fie pe masă ouă încon-
deiate. Din anul 1991, am
început această activitate în
şcolile din Săcele, iar atâta
timp cât ochii şi mâinile mă
vor ajuta, am să continui
această extraordinară acti-
vitate”, a spus Barko Etelka,
la  primirea ti tlu lui  de
 „Tezaur uman viu”. 

Această distincţie este ins -
tituită de UNESCO pentru
răsplătirea acelor persoane
care păstrează şi transmit
mai departe patrimoniul cul-
tural. Cei care obţin aceste
titluri sunt păstrători, purtă-
tori şi creatori de meşteşug. 

La sfârşitul acestei săp-
tămâni, drăguşenii vor
sărbători cu mic cu mare
„Buzduganul”, sărbă-
toare tradiţională în care
se marchează încetarea
unui ciclu agrar al anului
în curs şi pregătirea pen-
tru ciclul următor.

Pe vremuri, această sărbă-
toare marca încheierea mun-
cilor agricole şi bucuria recol-
telor bogate. Tinerii din sat fă-
ceau o cruce din spice, iar tot
alaiul mergea în sat la casa
unuia dintre gospodarii satului. 

Seara se încheia cu un bal
la care frumoasele satului îşi
prezentau cele mai frumoase
costume populare şi se încin-
geau la joc. Acum, drăguşenii
au reînviat acest obicei, fac
crucea de spice, o poartă prin
sat, iar petrecerea o organizea-
ză pe platoul de la „Drăguşel”
de lângă sat.

Seara vin la spectacol,
unde formaţii de muzică po-
pulară şi uşoară încing at-
mosfera. Anul acesta, capul

de afiş îl reprezintă trupa
Proconsul!

„Buzduganul” este un
 obicei popular vechi al locu-
lui, unul de mulţumire către
Dum nezeu: patru cununi îm-
pletite din spice de grâu re-
prezintă cele patru anotim-
puri, iar cele 12 spice îi re-

prezintă pe cei 12 apostoli.
Dimineaţa este dedicată

obiceiului „Sărbătoarea Buz-
duganului”. Din cele mai fru-
moase spice se face un Buz-
dugan, în formă de cruce du-
blă, care este împodobit cu
beţe. Buzduganul este purtat
până în sat, la casa stăpânului

clăcii. Acolo, alaiul este aş-
teptat de săteni, iar Buzduga-
nul şi purtătorii lui sunt stro-
piţi cu apă. La sărbătoare par-
ticipă fete şi băieţi, grupaţi
câte 12. O altă semnificaţie a
buzduganului spune că cele
12 fete reprezintă anul calen-
daristic, iar buchetul alcătuit

din patru spice de grâu repre-
zintă anotimpurile anului. Ti-
nerii se adună la biserică şi
apoi pornesc prin sat însoţiţi
de lăutari. 

La fiecare poartă, bă trâ -
nele, îmbrăcate în port popu-
lar, ies la porţi şi se alătură ti-
nerilor. Până la ieşirea din sat,

alaiul devine tot mare. Când
toată adunarea ajunge la casa
stăpânului clăcii, Buzduganul
este pus pe masă de seceră-
torul care l-a purtat, iar gazda
îl va pune la loc de cinste
pentru anul următor. Apoi se
dă semnalul începerii petre-
cerii, care ţine până în zori. 

513 august 2014

„Buzduganul” la Drăguş
DIN JUDEŢ

Săcele: Etelka Barko – 
„Cetăţean de onoare”



6 BRAȘOVUL ISTORIC Miercuri

În 1929, la o lună şi jumătate
după celebra călătorie în ju-
rul planetei, LZ 127 Graf
Zeppelin a fost urmărit de-
asupra României. Miercuri,
16 octombrie 1929, după ce
a trecut de Atena, Sofia şi
Bucureşti, la orele 4 şi 10 mi-
nute, după-amiaza, Graf
Zeppelinul a apărut deasu-
pra Braşovului.

Dirijabilul LZ 127 a fost bo-
tezat „Graf Zeppelin”, după
numele constructorului pri-
mului dirijabil modern
LZ 1 (1900), germanul Fer-
dinand Graf von Zeppelin
(1838-1917), de către fiica
inventatorului, contesa He-
lene von Brandenstein-Zep-
pelin, la 8 iulie 1928, când
se aniversau 90 de ani de la

naşterea tatălui său. LZ 127
a fost construit la fabricile
Luftschiffbau Zeppelin din
Friedrichshafen (Germa-
nia) şi specialiştii îl consi-
deră cel mai de succes
zeppelin construit vreodată.
„Graf Zeppelin” a zburat
pentru prima oară la 18
septembrie 1928. Nouă ani
mai târziu, când a zburat

pentru ultima oară, aero-
nava germană avea peste un
milion de mile de zbor
(1,6 milioane km), în 590
de voiaje (144 curse peste
Atlantic), transportând în
 siguranţă peste 13.000 pa-
sageri şi sute de mii de ki-
lograme de marfă şi poştă. 

(sursa: Revista Astra)

Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Zeppelin deasupra
Braşovului



Operaţia de separare a
siamezelor din Braşov,
efectuată ieri la Spitalul
„Marie Curie” din Capi-
tală, a durat aproape
două ore şi s-a încheiat
cu succes, „fetiţele fiind
norocoase, iar mama lor,
la fel”, a declarat coordo-
natorul echipei chirurgi-
cale, dr. Radu Spătaru.

La operaţie au participat şap-
te medici, patru chirurgi, trei
anestezişti, dar şi studenţi şi ca-
dre medii, pentru că aceş tia din
urmă, probabil, „nu vor vedea
a doua oară o astfel de opera-
ţie”, a mai spus medicul Spă-
taru. „Fetiţele sunt norocoase,
iar mămica lor, la fel. Siamezele
erau unite prin partea inferioa-
ră a sternului, apendicele xifoid.
Operaţia a decurs fără inciden-
te, iar şeful clinicii de terapie
intensivă, dr. Radu  Tăbăcaru,
a recurs deja la detubarea mi-

cuţelor”, a precizat dr. Spătaru,
pentru Mediafax.ro..

Medicul a adăugat că „ră-
mâne un moment mai dificil,
respectiv cel post-operatoriu”,
însă evaluarea de după ope-
raţie arată că starea fetiţelor
este bună, iar parametrii bio-
logici, normali.

Întrebat dacă fetiţele au
fost răsucite pentru a ajunge

amândouă în aceeaşi poziţie,
dr. Radu Spătaru a răspuns
afirmativ. „Fetiţele au fost ră-
sucite ieri (luni – n. r.), astfel
încât să ajungă amândouă în
aceeaşi poziţie, respectiv capul
şi membrele să ajungă în
aceeaşi poziţie. După ce au
fost răsucite, s-au luat în bra-
ţe”, a spus medicul, citat de
Mediafax.ro.

Medicii nu au putut preciza
cât vor mai rămâne fetiţele in-
ternate, dar estimează că, în
condiţiile în care nu vor apă-
rea probleme speciale, ele ar
putea fi externate în 10 zile
sau două săptămâni.

La operaţia de separare a
siamezelor a fost prezent şi
medicul Dimassi Mohamad,
care a monitorizat-o pe mamă
pe durata sarcinii.

„Am vrut să văd un final
frumos, de aceea nu puteam
să nu fiu prezent la separarea
fetiţelor. Am mai fost în acest
spital acum 20 de ani, dar de
atunci s-a schimbat foarte
mult”, a spus acesta. 

Fetiţele se vor numi Maria
Sarah şi Elena Maia. Siamezele
au fost născute prin cezariană,
vineri dimineaţă, la Materni-
tatea Braşov, de o  femeie de
33 de ani. Ele cântăresc 4.820
de grame şi au fost unite în
zona abdomenului.

Siamezele au fost
operate cu succes

Partitura „Impressions en
style roumain” pentru vioară
solo, compusă de George Enes-
cu, va putea fi ascultată
pentru prima dată de
către public la cea de a
zecea ediţie a Festiva-
lului „Cetatea Muzicală
a Braşovului”, organizat
sub conducerea profe-
sorului şi violonistului
Şerban Lupu (foto),
care este şi director ar-
tistic al evenimentului.

Festivalul va începe
sâmbătă, 16 august, la
Sala Patria, iar în cele cinci zile
de spectacole din perioada
16–20 august, 13 artişti vor în-
cânta publicul cu lucrări clasice,
dar şi contemporane, sau cu
jazz, la Sala Patria şi Opera
Braşov. Toate concertele de
muzică clasică vor avea loc la
sala Patria, iar seara de jazz,
din data de 18 august, se va
desfăşura la sala Operei Braşov,
iar intrarea va fi liberă.

Pe 19 august, la Sala Patria,
organizatorii vor celebra ziua
compozitorului George Enes-
cu, cu un concert care va con-
ţine şi lucrări compuse de
marele muzicolog român, dar
şi de Leclair, Beethoven, Schu-
bert sau contemporanul Marijn
Simons. 

„Ediţia 2014 se bucură de
prezenţa pianiştilor din Olanda,

Rusia, China şi România, prin
prezenţa Ilincăi Dumitrescu, ar-
tistă care a fost alături de noi

încă de
la prima
e d i ţ i e .
Ne bucu-
răm să-i
a v e m
din nou
cu noi şi
pe Mis-
ha Quint
şi Caitlin
McCon-
nell, ală-

turi de care vom interpreta una
dintre cele mai celebre lucrări,
Cvintetul cu două violoncele de
Schubert. La rândul său, dina-
micul grup al Irinei Sârbu ne
va oferi o seară de jazz, iar pe
19 august – ca de obicei – vom
celebra împreună ziua lui Geor -
ge Enescu, iar pe 20 august veţi
putea asculta în premieră mon-
dială «Impressions en style rou-
main», compusă de acelaşi
George Enescu. Vă aşteptăm
cu drag la concerte, la Sala Pa-
tria, iar pe 18 august, la seara
de jazz, găzduită de Operă”, a
declarat directorul artistic al
festivalului, d-nul Şerban Lupu,
mulţumind totodată Primăriei
pentru sprijinul acordat în des-
făşurarea festivalului. 

Pentru al doilea an consecu-
tiv, Municipalitatea sprijină

 financiar acest eveniment cul-
tural, suma alocată anul acesta
fiind de 37.240 lei.

„Acest festival, în cei zece ani
de când se desfăşoară, şi-a do-
vedit valoarea în viaţa culturală
braşoveană şi naţională, deve-
nind o tradiţie pentru această
perioadă din an, când majori-
tatea instituţiilor de cultură sunt
între stagiuni. Îi mulţumesc
domnului Şerban Lupu pentru
efortul pe care îl face şi consi-
der că implicarea financiară a
Municipalităţii este o recu -
noaştere a importanţei acestui
festival pentru comunitatea
noastră. Îi invit pe braşoveni,
dar şi pe cei care vizitează ora-
şul nostru în această perioadă,
să se bucure de aceste zile
 minunate, în care domnul Lupu
ne va încânta nu doar cu modul
de organizare al acestui eve -
niment, ci şi cu vioara sa”, a
 declarat primarul George
Scripcaru.

De la prima ediţie a acestui
festival, în anul 2003, au avut
loc peste 60 de spectacole, în
cadrul cărora au evoluat peste
150 de artişti din toată lumea
(Europa, America de Nord,
Asia, Israel), iar locaţiile pro-
puse de-a lungul timpului au
fost dintre cele mai diverse:
Reduta, Bastionul Ţesătorilor,
Opera, Patria şi Biserica
 Catolică.AAAAAA A.P.

Festivalul Cetatea Muzicală
a Braşovului, la a zecea ediţie

LOCAL 713 august 2014

Sărbătoarea saşilor –
„Săptămâna Haferland”
Peste 5.000 de saşi sunt
 aşteptaţi la Săptămâna
 Haferland, cel mai mare eve-
niment cultural dedicat pro-
movării acestei regiuni din
România. 

Aflat la a doua ediţie, eveni-
mentul ce va avea loc în pe-
rioada 15 – 24 august 2014
include atât manifestări cul-
tural-artistice, cât şi celebra-
rea restaurării unor clădiri de
patrimoniu. 
Aproximativ 20.000 – 30.000
de saşi  vizitează anual „Ţara
Ovăzului”, traducerea în lim-
ba română pentru denumi-
rea dată regiunii Haferland,
iar mulţi dintre aceştia susţin
cu fonduri restaurarea patri-
moniului cultural existent. 
Regiunea a fost denumită
„Ţara Ovăzului” sau Hafer-
land, întrucât localnicii obiş-
nuiau să cultive cu pre cădere

ovăzul, din cauza climatului
aspru. 
Săptămâna Haferland urmă-
reşte promovarea mai multor
localităţi pitoreşti din Ţara
Ovăzului în rândul saşilor,
precum şi a turiştilor din
 România, şi nu numai. Pe
lângă localităţile bine-cunos-
cute deja, precum Viscri,
 Sighişoara şi Rupea, turiştii
vor avea ocazia să desco-
pere locuri de poveste din
Criţ, Saschiz, Buneşti, Me-
şendorf şi Roadeş. Mai mult,
aceştia vor putea participa,
pe parcursul celor 10 zile de
manifestări, la concerte în
aer liber, slujbe religioase,
concerte de orgă, picnicuri,
drumeţii prin pădure şi tra-
see cu bicicleta, precum şi
alte activităţi de petrecere a
timpului liber. 
Iniţiatorii evenimentului, Fun-
daţia Michael Schmidt, îm-
preună cu Fundaţia Peter
Maffay / Tabaluga, susţinute
de Fundaţia Adept, Mihai
Eminescu Trust şi Consiliul
Local Buneşti, îşi propun să
sprijine activ conservarea şi
restaurarea moştenirii cultu-
rale a saşilor, inclusiv promo-
varea turistică a acestei zone. 
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Cu ocazia împlinirii a trei
sute de ani de la martirajul
marelui Voievod și Sfânt
Costantin Brâncoveanu și
avantajat de prezen�a în ca-
drul complexului muzeal din
Șcheii Brașovului a nume-
roaselor mărturii
brâncovenești (căr�i și do-
cumente), colectivul Muzeu-
lui Bisericii Sf. Nicolae –
Prima Școală Românească
organizează următoarele
festivită�i:

Sâmbătă, 16 august 2014:
-orele 12 un miniconcert

de muzică bizantină în

spa�iul amenajat în Pia�a
Prundului (Unirii) sus�inut
de grupul vocal „Anatoli” și
un expozeu: „Constantin
Brâncoveanu și Brașovul“,
prezentat de pr. prof. dr. Va-
sile Oltean, directorul mu-
zeului.

- orele 13-17: vizitarea
expozi�iei documentare:
„Sfântul Constantin Brânco-
veanu și Brașovul”, amena-
jate în cadrul complexului
din Șcheii Brașovului. Intra-
rea este liberă

Duminică, 17 august 2014:
- 0rele 9 – 17: vizitarea

expozi�iei documentare:
„Sfântul Constantin Brânco-
veanu și Brașovul”, amen-
jate în cadrul complexului
din Șcheii Brașovului. Intra-
rea este liberă.

„Pe tot parcurusul vizitei,
colectivul muzeului va face
prezentări tematice cu rapor-
tare la documentele și cărțile
expuse și va oferi publicului
dornic de cunoaștere cele
două cărți editate recent în
memoria marelui voievod
Constantin Brâncoveanu”, a
precizat directorul muzeului,
pr. prof. dr Vasile Oltean.

Predealul a găzduit „Festivalul Muntelui”
Primăria Predeal în partene-

riat cu Ministerul Turismului şi
Centrul Cultural Reduta Braşov
au organizat în  week-endul tre-
cut  evenimentul „Festivalul
Muntelui”. 

Evenimentul a cuprins sur-
prize plăcute precum o expoziţie
de produse tradiţionale, ateliere
de artă tradiţională, expoziţie
fotografică, demonstraţii gas-
tronomice ale bucătarilor locali
şi un show canin. 

Cei prezenţi au fost delectaţi
cu pictură pe sticlă realizată de
Cornel Sculean, cu păpuşile

create de Doina Nistor , au ad-
mirat picturi realizate pe lemn
şi mobilier săsesc în creaţia Ste-
lei Onut, au învăţat misterele
ouălor încondeiate cu talent de
Gabriela Manailescu au desco-
perit ţesături şi împletituri ui-
mitoare, realizate de Izabela
Czimbor şi au învăţat artă de-
corativă împreună cu Avram
Petre. 

Pe tot parcursul evenimentu-
lui localnicii şi turiştii au parti-
cipat la jocuri în aer liber şi
concursuri de biciclete, demons-
traţii de escalada, tir cu arcul şi

cros. 
Momentele artistice au fost

susţinute de artişti în vogă pre-
cum Sonny Flame, Arando
Marquez, Dean&Alaila dar şi
de ansambluri de muzică popu-
lară din Ungaria, Serbia, Grecia
precum şi îndrăgitul ansamblu
Poieniţa din Braşov. 

În cadrul evenimentului au
fost acordate de către primarul
oraşului Predeal Liviu Cocoş
premiile „Oameni de Valoare
ai Muntelui”celor care au avut
o contribuţie importantă în dez-
voltarea turismului montan. 

,,Poate să socotească
fieștecine, precum au fost
sașii către ticăloșii (n.n. să-
racii) Șcheai, avându-i la
cinste și dragoste pentru
multe lucruri ce aveau de
la Șcheai, că unde era ca
să trimiță cu vreo solie, tot
din Șcheai trimitea și când
avea Sfatul neiscaiva
greutăți, trimitea de adu-
cea pe pro topopul și cu
doi jurați la Sfat și se sfă-
tuia”(Croniacul Radu
Duma)

Am putea spune că apogeul
rela�iilor Brașovului cu �ara Ro-
mânească îl găsim în vremea
domniei voievodului Constantin
Brâncoveanu, care în 30 ianua-
rie 1695 primea diploma de
principe al imperiului, în 1701
autoriza�ia imperială, care pre-
vedea ca atunci când din cauza
politicii otomane nu va mai pu-
tea rămâne în �ara Românească

să fie primit în Transilvania cu
to�i ai săi, ob�inând și posibili-
tatea de a cumpăra case aici  și
în 22 ianuarie 1707, după ce
recunoaște ajutorul dat impe-
rialilor pe timpul luptelor cu
curu�ii, primește o a doua di-
plomă, emisă de Consiliul de
război austriac, prin care i se
asigura refugiu în Transilvania
(Minerva Nistor, Brâncoveanu
și Brașovul, în ,,Cumidava”,
XII-1, p. 103). 

Primul popas brașovean al lui
Constantin Brâncoveanu a avut
loc cu mult înainte de a fi domn,
căci la 1674 este trimis de vo-
ievodul Gheorghe Duca să de-
termine pe boierii refugia�i aici,
printre care mul�i Cantacuzini,
să se înapoieze în �ară. Brânco-
veanu era înso�it de mama sa
Stanca și bunica Ilinca.

Bogata coresponden�ă cu ju-
zii Brașovului confirmă bunele
rela�ii pe care personal voievo-
dul muntean le avea cu Cetatea

Brașovului. În 14 octombrie
1697 voievodul Constantin
mul�umește judelui brașovean
Hanăș Mancăș (Johann Man-
kesch) pentru ,,ploconul” trimis,
asigurându-l că e gata să-l ajuite
în orice problemă ar avea în
�ara Românească, anun�ându-
l totodată că i-a înnoit cartea de
oierit. În scrisoarea din 26 fe-
bruarie 1704 adresată noului
jude Andreaș Reltel (Andreas
Rether) Brâncoveanu îi
mul�umește pentru ,,plocon” și-
i promite că pe cât îi va sta în
putin�ă va ușura pe ,,șcheii
brașoveni, care se hrănesc în
�ară,... măcar că și aici la noi
destul de grele sânt” vremurile. 

De la Brașov voievodul mun-
tean comanda postavul necesar
pentru darurile ce le făcea slu-
jitorilor și ostașilor. La sfârșitul
anului 1704 trimite la curtea ju-
delui brașovean un dregător
pentru a face comanda și o ar-
vună pentru postavul ce urma

să fie gata în februarie anul vii-
tor. Astfel, în fiecare an postă-
varii brașoveni erau angaja�i ca
în lunile de iarnă să satisfacă
comanda voievodului muntea.
În ianuarie 1705 voievodul dă-
duse poruncă să i se execute
130 de bucă�i de postav verde
cu două pece�i, 20 de postav
roșu cu două pece�i și 120 de
postav albastru fără pece�i, mar-
fă în caloare de 3.300 taleri. Pri-
vilegiul de a transporta marfa
apar�inea breslașilor brașoveni.
La rândul său voievodul atrăgea
aten�ia transportorilor ,,să învă-
lească postavul bine, să-l gri-
jească cum trebuiaște, ca să nu
se strice pe cale”( Ștefan Iones-
cu, Panait I. Panait, Costantin
vodă Brâncoveanu, Editura
știin�ifică, București, 1969,
p.97.). (Va urma)  

Pr. Vasile Oltean,
directorul Muzeului 

„Prima Școală 
Românească” 
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Sfântul 
Constantin Brâncoveanu 
va fi comemorat în Șcheii Brașovului

Tricentenar – Sf.Constantin
Brâncoveanu și Brașovul (III)



FC Brașov  nu a reușit decât
o remiză, scor 1-1 (0-1), în par-
tida disputată luni seara pe teren
propriu cu O�elul Gala�i, în etapa
a treia a Ligii I. Meciul a fost decis
practic de eroarea căpitanului Că-
tălin Muteanu care l-a faultat în
careu pe Advic, iar Zaharia a des-
chis scorul în minutul 11.
Brașovenii au dominat copios în-
tâlnirea dar nu au reușit să revină
în joc decât în minutul 76, când
Marian Constantinescu a reluat
cu capul în poartă o minge cen-
trată de Georgian Păun, restabi-
lind egalitatea. Buga și compania
s-au năpustit în atac dar nu au
reușit să marcheze golul victoriei.
În finalul meciului, arbitrul Istvan
Kovacs a închis ochii la un fault
în careu asupra lui Ștefan Grigo-
rie și partida s-a încheiat nedecis,
scor 1-1. În urma acestui rezultat
cele două forma�ii ocupă ultimele
pozi�ii din clasamentul Ligii I. 

„Meritam mai mult!” Ne -
mul�umit de rezultatul final, teh-
nicianul galben-negrilor, Cornel
�ălnar a  declarat imediat după
joc, că echipa sa merita mai mult.
„Meritam să câştigăm, am avut
cel puţin şase, şapte ocazii mari.
Am luat gol dintr-o greşeală, sin-
gura lor ocazie din meci. Ratările
s-au ţinut lanţ şi din păcate s-a
terminat la egalitate. Fiecare ju-
cător mai greşeşte, nu doar Mun-
teanu. Nu ştiu dacă a fost penalty
în prelungiri, dar oricum, meri-
tam victoria. Am dominat meciul
de la un capăt la celălalt. Aştep-
tăm să se refacă toţi jucătorii, să
avem un prim 11 care să câştige
meciul. Au primit banii jucătorii,
s-a văzut o schimbare în joc, ghi-
nionul ne-a oprit să luăm toate
cele trei puncte”, a declarat Ţalnar
la Look TV. „E păcat că nu am
reușit să câștigăm. Băieții au avut
atitudine, am avut ocazii de gol,
dar mingea nu a intrat în poartă.
Sunt convins că putem redresa

situația. În astfel de momente tre-
buie să fim uniți. Așa cum în re-
turul campionatului trecut am
fost împreună, jucători, antrenori,
conducere administrativă și pa-
tron, așa trebuie să fim și acum.
Noi vrem să jucăm un fotbal ofen-
siv, asta ne place, nu o să putem
juca niciodată așa cum a jucat
Oțelul astăzi”, a spus și secundul
Flo rentin Petre la conferin�a de
presă de după meci. 

„Atât poate oferi fotbalul româ-
nesc”. Fără să arate absolut nimic,
O�elul a plecat de sub Tâmpa cu
un punct. „Sunt bucuros că am
reușit să obținem primul punct
din acest sezon. Suntem o echipă
tânără, în formare și era impor-
tant să câștigăm un punct astăzi.
S-a văzut o îmbunătățire a jocului
nostru. Am venit să câștigăm un
punct și sunt foarte fericit că am
reușit acest lucru. Nici mie nu mi-
a plăcut fotbalul care s-a jucat în
seara aceasta, dar atât putem
oferi la momentul acesta. În afară
de patru, cinci echipe care au ju-
cători de valoare și care sunt cu
mult peste media campionatului,
restul se vor bate la retrogradare.
Tocmai din acest motiv, fiecare
punct e foarte important”, a de-

clarat la finalul jocului, antrenorul
O�elului, Michael Weiss. 

Jocul greșeala așteaptă... Golul
din care Gala�iul a deschis scorul
sub Tâmpa, a venit după ce că-
pitanul stegarilor, Cătălin Mun-
teanu, a făcut un fault stupid în
suprafa�a de pedeapsă, după o
repunee de la margine a
oaspe�ilor!„Greşeala mea ne-a
costat. Acum am greşit eu, altă-
dată greşeşte altul. Nu m-a certat
nimeni, nu e vorba de certat aici.
Am fost peste ei după pauză, s-
a şi văzut acest lucru, consider
că meritam victoria. Vom merge
la Cluj şi dacă vom juca aşa, pu-

tem lua puncte” a spus la finalul
jocului, Cătălin Munteanu. Ste-
garii au ob�inut primul punct al
stagiunii, după golul egalizator
al lui Marian Constantinescu.
„Suntem ne mul țumiți de rezultat,
dar acesta e fotbalul, trebuie să
mergem mai departe. După pă-
rerea mea, am pierdut două punc-
te nemeritat. Am dominat jocul
de la un capăt la altul, am avut
posesie, ne-am creat ocazii, Oțelul
a venit doar să se apere. Cred că
am avut și noi un penalty. Nu
vreau să comentez prea mult ar-
bitrajul, alții trebuie să o facă” a
declarat Constantinescu.

Golul reușit de Marian Constantinescu aduce stegarilor primul punct al sezonului

Începe să se
îngroașe gluma

Au marcat: M.Constantinescu '76 / Zaharia '11 (11 metri)
FC Braşov: Fl. Iacob - Străuţ, R. Machado, Diogo Santos,
Serginho- Enceanu (Păun '65), Aganovici (Leko '84), C. Mun-
teanu, M. Constantinescu - C. Cristea (Buga '34) – Grigorie
Antrenor: Cornel Ţălnar
Oţelul Galaţi: Plopeanu - Mişelăricu, Sipovici (Miron '46),
Pecha, Murgoci - D. Popescu (Stoian '67), V.Gheorghe (Ciftici
'61), Advici, S. Cucu, Zaharia – Tudorie
Antrenor: Michael Weiss
Cartonaşe galbene: Zaharia '40, Murgoci '65, '82, Plo-
peanu '86
Cartonaşe roşu: Murgoci '82

FC Brașov – Oțelul Galați 1-1 (0-1)
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Primul amical, prima victorie!
Corona Wolves Brașov a disputat primul joc amical din
acest sezon. Hocheiștii brașoveni au întâlnit luni formația
Dunărea Galați și s-au impus cu scorul de 7-2 (1-0, 3-
1, 3-1). În patinoarul din Parcul Tractorul au venit aproape
1.000 de oameni să vadă la lucru „noua haită a lupilor”.
Pentru trupa condusă de Miroslav Ihnacak au marcat Ar-
pad Mihaly de două ori, Hietamaki, Csaba Nagy, Petres,
Balint și Pisarenko.  „Am muncit mult în acest meci. Este
primul meci al acestui sezon și a arătat ca un prim meci.
Ne-am mișcat mai greu, nu am avut ritm, dar după a
doua repriză ne-am relaxat, am început să patinăm mai
bine, să jucăm mai bine și în final am reușit să oferim
un spectacol frumos publicului care a venit să ne vadă”,
a declarat tehnicianul Coronei, Miroslav Ihnacak. „ A fost
un meci amical foarte util pentru ambele echipe. Am avut
un început bun, cred că am controlat prima repriză și am
avut șanse bune de a puncta. Am încercat să folosim în
principal jucătorii pe care ne vom baza mai mult în se-
zonul viitor și am stat cu primele două linii mai mult pe
gheață. Acest lucru s-a văzut, hocheiștii mei au dat semne
de oboseală și echipa și-a pierdut din suflu. Cred că ne-
am ridicat la nivelul adversarilor și am încredere că vom
face un sezon bun. A fost o partidă frumoasă pentru pu-
blicul venit la meci”, a spus tehnicianul celor de la Du-
nărea Galați, finlandezul Kari Rauhanen. Pentru Corona
Brașov urmează începând de joi, turneul amical din Slo-
vacia, „Pavel Zabojnik Memorial”, unde se va duela cu
Banska Bystrica, Sapa Fehervar și Pirati Chomutov.

Viitorul sună bine pe semicerc!
Echipa de junioare IV de la CSŞ Dinamo Braşov a par-
ticipat, săptămâna trecută, la Tîrgu Mureş, la ediţia a
patra a Taberei Minihand. Tinerele jucătoare brașovene,
pregătite de antrenoarea Mariana Peţa, au avut un par-
curs excelent, cu trei victorii: 14-9 cu Arena Târgu Mureş,
25-4 cu CS Diniasanca Peciu Nou, 18-2 cu CSŞ Tulcea
şi o înfrângere 16-21 cu CSŞ Slobozia. Fetele de la CSŞ
Dinamo Braşov au terminat competiţia pe locul doi, dar
au şi luat o mulțime de premii individuale. Briana Berbece
a fost desemnată cel mai bun centru de perspectivă, Re-
beca Necula - cea mai tehnică jucătoare, Bianca Marica
a primit titlul de cea mai bună extremă stîngă, iar Andreea
Căldare şi Alexandra Comşa - cei mai buni portari.
Micuțele handbaliste au fost premiate de fostul mare por-
tar al României, Luminița Huțupan Dinu.

Tecău și Rojer avansează la Cincinnati
Perechea formată din tenismanul român Horia Tecău și
olandezul Jean-Julien Rojer s-a calificat în optimile de fi-
nală ale probei de dublu din cadrul turneului ATP World
Tour Masters 1000 de la Cincinnati (Ohio/SUA), dotat
cu premii totale de 3.079.555 dolari, în urma victoriei cu
7-6 (3), 7-6 (6) în fața cuplului Max Mirnîi (Belarus)/Mihail
Iujnîi (Rusia). Pentru Tecău a fost primul meci contra
partenerului său de anul trecut, Max Mirnîi. Horia și Rojer
și-au asigurat prin acest succes un cec de 12.890 dolari
și 90 de puncte ATP, iar în optimile de finală vor da piept
cu spaniolii Marcel Granollers/Marc Lopez (N. 7), care
nu au jucat în primul tur.

Gata cu runda a treia 
Universitatea Cluj a reușit să plece cu toate punctele
de pe terenul Chiajnei. „Șepcile roșii” au trecut de Con-
crodia cu 2-0, prin golurile semnate de Nuno Viveiros
în minutul 64 și Costin în minutul 86. 
Rezultatele complete înregistrate în etapa a treia din
Liga I, sunt următoarele: CS Universitatea Craiova - FC
Viitorul 2-2
Rapid Bucureşti - Gaz Metan Mediaş 1-1
Pandurii Târgu Jiu - Ceahlăul Piatra Neamţ 0-1
Dinamo Bucureşti - ASA Târgu Mureş 1-1
FC Botoşani - Astra Giurgiu 1-0
CSM Iaşi - Petrolul Ploieşti 1-5
CFR Cluj – Steaua București 0-1
Concordia Chiajna - Universitatea Cluj 0-2 și 
FC Braşov - Oţelul Galaţi 1-1
În clasament pe primul loc este Petrolul Ploiești cu 9
puncte, pe doi este Steaua tot cu 9 puncte, podiumul
fiind completat cu Dinamo care a acumulat 7 puncte.
FC Brașov este pe poziția a 18-a cu un singur punct în
trei etape. 

FC Brașov rămâne fără victorie după trei etape

Dani Coman e la Brașov Junior’s Cup
Brașov Junior’s Cup a con-

tinuat ieri cu ultimele meciuri
din faza grupelor. Micu�ii au
arătat ce pot pe stadioanele
din Brașov, Tărlungeni, Săcele
și Ghimbav, iar ingredientul
principal a fost fotbalul.
Participan�ii la Brașov Junior’s
Cup i-au impresionat  pe cei
prezen�i cu calită�ile lor, dar
mai ales cu emo�iile pe care
le-au transmis, trecând foarte

repede de la agonie la extaz.
Fostul goalkeeper al na�ionalei
României și al echipei FC
Brașov, Dani Coman, este și
el prezent la Brașov Junior's
Cup 2014. Portarul Astrei a
venit împreună cu elevii de la
Școala de Fotbal Dani Coman
care participă la cel mai mare
turneu de copii și juniori or-
ganizat în România. „Este un
turneu foarte bun pentru copii

și juniori. Este important ca
la această vârstă copiii să aibă
parte de cât mai multe jocuri.
Competiția de la Brașov este
cea mai puternică din Româ-
nia și ar fi foarte bine dacă s-
ar organiza mai multe astfel
de turnee. La Brașov sunt pre-
zente cele mai bune echipe din
România și au venit și formații
din străinătate. Este important
să vedem la ce nivel ne aflăm.

Nu cred că la această vârstă
sunt importante rezultatele. Ar
fi foarte bine dacă s-ar investi
mai mult în copii. Este frumos
să poți să ajuți micuții să-și
îndeplinească un vis”, a decla-
rat Dani Coman. Ieri s-a în-
cheiat faza grupelor la Brașov
Junior’s Cup, iar de astăzi vor
începe meciurile eliminatorii.
Joi sunt programate finalele
competi�iei.
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„Aramza”, „Trei lămâi”, „Coase şi
chindiseşte”, „Povestea lui Dum-
nezeu”, „Trei fraţi”, „Ţugui al Ba-
bii” sunt doar câteva dintre
personajele  legendare care au bu-
curat copiii Braşovului în urmă cu
sute de ani, iar acum le vor fi din
nou descoperite micuţilor din ora-
şul de la Poalele Tâmpei. 

Este vorba despre un proiect premieră
la nivel naţional, iniţiat de Biblioteca Ju-
deţeană Braşov şi Uniunea Junilor.

Cartea „Legende, basme şi poveşti din
Şcheii Braşovului şi alte plaiuri româ-
neşti” va cuprinde 19 poveşti ilustrate
din Scheii Braşovului, dar şi de pe alte
meleaguri româneşti, care de-a lungul

timpului au fost date uitării.
Iniţiatorii proiectului îşi do-
resc ca astfel să prezinte co-
piilor tradiţii şi legende
despre oameni, locuri şi eve-
nimente marcante din zona
Scheiului.

Pentru a da farmec cărţii,
fiecare poveste va fi ilustrată
grafic cu lucrările artistei
Liana Stănescu. Ea va aduce
în faţa cititorilor personaje,
costume şi locuri simbol din
vechea cetate a Braşovului.

Proiectul este
finanţat cu fon-
duri nerambursa-
bile în valoare de
47.000 lei, care
p r o v i n  d e  l a
 A d m in i s t r a ţ i a
Fondului Cultural
Naţional. 

„C â ş t ig a r e a
acestui proiect re-
prezintă pentru Bi-
blioteca Judeţeană
«George Bariţiu»
Braşov un motiv
de bucurie, mai
ales în contexul în
care suntem prima

bibliotecă publică din Romania ce a
reuşit să obţină o astfel de finanţare
nerambursabilă, pe un proiect editorial.
Au fost atraşi 47.000 de lei, una dintre
sumele cele mai mari acordate de către
Administraţia Fondului Cultural Na-
ţional, pe baza unui punctaj foarte
apropiat de cel maxim, în urma unei
jurizări la care s-au prezentat concu-
renţi redutabili – edituri, ins titute de
cercetare, Academia Română, univer-
sităţi – din toată Romania.” a declarat
Daniel Nazare, directorul Bibliotecii
Judeţene „George Bariţiu” Braşov.

Horoscopul zilei
Berbec. Ceva mic se va transforma în ceva mare şi asta
 înseamnă că ceva este în neregulă. Chiar dacă totul pare ok
la suprafaţă, trebuie să sapi pentru a vedea adevărul.
Taur. Un prieten te va căuta astăzi, însă nu eşti sigur că vrei
să fii găsit. Are nevoie de ajutorul tău şi ai dubii dacă să îi
întinzi o mână sau nu. 
Gemeni. Este timpul să te concentrezi pe cariera ta astăzi,
şi să analizezi bine dacă ai ajuns unde îţi doreai. Toate
 întrebările care te macină îşi vor găsi astăzi răspunsul.
Rac. Eşti foarte energic şi optimist astăzi şi ar trebui să fii
capabil  de progrese umitoare. Trebuie să începi să faci
primii paşi către o schimbare a stilului tău de viaţă.
Leu. Nu băga în seamă toate ofertele care ţi se fac astăzi,
mai ales pe cele care implică bani. Nu investi şi nu împrumuta
pe nimeni, altfel rişti să pierzi tot!
Fecioară. Este vital ca astăzi să ţii critica doar pentru tine,
altfel vei avea parte de lecţia vieţii tale. O anumită persoană
nu îţi va tolera stilul nici la început, nici pe parcurs. 
Balanţă. Ceva distractiv se va transforma în ceva tensionat
astăzi, aşa că nu face nimic fără să te gândeşti la consecinţe!
Amână-ţi programările dacă apare ceva mai important!
Scorpion. Astăzi ai ocazia să flirtezi cu o persoană necunoscută
sau să reîmprospătezi relaţia pe care o ai deja. Energia pe
care o ai te face mai atractiv/ă ca oricând. 
Săgetător. Este una dintre acele zile care începe lent, dar
care se desfăşoară într-un ritm alert. Încearcă să eviţi călă-
toriile sau graba de a face cât mai multe lucruri!
Capricorn. Este timpul să îţi schimbi puţin planurile şi să iei
mai mult în considerare latura financiară. O soluţie creativă
este tot ce ai nevoie pentru a-ţi rezolva nemulţumirile. 
Vărsător. Este tentant să te bagi în belele astăzi, dar tu ai ne-
voie ca această tentaţie să dispară. Este una dintre acele zile
în care poţi să ai multe de pierdut dacă gândeşti impulsiv.
Peşti. Iubitul tău/iubita ta te stresează astăzi pentru a obţine
puţină atenţie din partea ta, dar asta nu înseamnă că îţi
creează probleme. Fii mai relaxat/ă. 

Poveşti din Şchei,
scoase la lumină 
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Sudoku

9 5 4 2 8 1 3 6 7
6 1 8 4 3 7 9 5 2
7 2 3 5 6 9 1 8 4
5 6 2 1 7 4 8 3 9
4 8 9 3 5 6 2 7 1
1 3 7 9 2 8 5 4 6
3 9 1 7 4 5 6 2 8
8 4 5 6 9 2 7 1 3
2 7 6 8 1 3 4 9 5

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Cinema
Cityplex Braşov 
Str. Bazaltului nr. 2, 
în incinta Eliana Mall

GARDIENII GALAXIEI 
-3D- -PREMIERĂ-
(GUARDIANS OF THE GALAXY)
(AP-12), 122 minute, Acţiune,
Aventuri, SF
orele: 19:30

CUM SĂ EVADEZI DE PE PĂMÂNT
-3D- -PREMIERĂ-
(ESCAPE FROM PLANET EARTH)
(AG), 89 minute, 
Animaţie, Aventuri, SF
orele: 13:15, 17:30

LUCY -digital-
(N-15), 90 minute, Acţiune, SF
orele: 14:00, 16:00, 18:00, 20:00,
22:00

HERCULES -3D-
(AP-12), 98 minute, Acţiune, Aventuri
orele: 15:15, 17:15, 19:15, 21:15

AVIOANE: ECHIPA DE INTERVENŢII
-3D- şi -2D-
(PLANES: FIRE AND RESCUE)
(AG), 83 minute, Animaţie, Aventuri, dublat
orele: 13:30

SEX TAPE -digital-
(N-15), 90 minute, Comedie
orele: 21:45

PLANETA MAIMUŢELOR: REVOLUŢIE -3D-
(DAWN OF THE PLANET OF THE APES)
(AP-12), 130 minute, Acţiune, SF, Thriller
orele: 15:00

Expoziţii 
◾ Expoziţie de sculptură – Mihail Nicolae
Bohăţel – Oameni şi păsări la Kronart
Gallery (Str. Postăvarului, nr. 18)
◾ Friederich Miess 1854–1935 – Expo -
ziţie retrospectivă la Muzeul de Artă Braşov
(Bd. Eroilor nr. 21)
◾ Marile cărţi mici la Casa „Ştefan Baciu”
(Str. Dr. Gh. Baiulescu nr. 9). Vizitatorii sunt
invitaţi să descopere o colecţie de 38 de cărţi
în miniatură, din patrimoniul Muzeului „Casa
Mureşenilor” Braşov.

Astăzi în Braşov

◾ – Ce face un scoţian când îi arde casa?
– Dă bip la pompieri.
◾ Un romancier la modă primeşte următoarele
rânduri de la un admirator scoţian: „Ultima dv.

carte mi-a plăcut atât de mult, încât eram gata
– gata s-o cumpăr!”
◾ – De ce spuneţi tuturor că sunteţi Napoleon,
iar mie ca sunteţi Cezar?
– Pe dumneavoastră nu pot să vă mint, doctore.

◾ Î. – Ce face un bărbat care se gândeşte la
 viitor?
R. – Cumpără două lăzi de bere în loc de una.
◾ Î. – Cum poţi împărţi 4 mere la 5 copii? 
R. – Făcându-le compot.

Bancuri

5 1 8 6 7 2 4 9 3
3 2 9 4 1 8 6 7 5
6 4 7 5 3 9 1 2 8
9 7 5 1 8 6 2 3 4
4 3 1 9 2 7 5 8 6
2 8 6 3 5 4 9 1 7
8 9 3 2 6 5 7 4 1
1 6 2 7 4 3 8 5 9
7 5 4 8 9 1 3 6 2
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Din presa maghiară
Devierea circulaţiei pe perioada concursului de automobilism
În perioada 11 – 13 august va avea loc Marele premiu al
Braşovului în cursa de automobile şi motociclete. Legat
de concursul organizat de Motoclubul Român, filiala Bra-
şov, Primăria a dat un comunicat referitor la reorganizarea
circulaţiei pe perioada concursului. Astfel în 11 şi 12 august
între 5.00 şi 7.00 dimineaţa, respectiv duminică, 13 august,
între orele 5 dimineaţa şi 2 după masa circulaţia va fi in-
terzisă pe bulevardul Ferdinand, în faţa Camerei de Co-
merţ şi Industrie, pe Promenadă, pe str. Lungă – până la
restaurantul Gambrinus, pe şirul Iorga, pe str. Iuliu Maniu
– începând de la garajul Leonida şi pe Calea Victoriei pe
porţiunea unde începe str. Învăţătorilor.

Locuitorii din centrul oraşului şi din Şchei pot ajunge în
Braşovul Vechi pe traseul: Str. Lungă, str. Ţintaşilor (Cri-
şan), Aleea Principesei Elena din Livada Poştei, Aleea
Trauschenfels, Turnul Alb, Graft, Liceul Honterus şi Liceul
Bariţiu. Pentru a ajunge în Blumăna se va circula pe
aleea Regina Maria de sub Tâmpa, str. Regina Maria,
str. Castelului.
Automobilele personale şi mijloacele de transport în co-
mun vor putea circula pe traseul: str. Regina Maria, str.
Brătianu (Spitalului), str. Castelului, Calea Victoriei (Fân-
tânei), în spatele penitenciarului, str. Învăţătorilor (Vlad
Ţepeş), str. Cuza Vodă (Furcilor), str. Bisericii Române,
str. De Mijloc, str. Lungă sau str. Fabricii. 
Vehiculele care circulă spre localităţile din jurul Braşovului
şi au opriri prevăzute în zonele unde circulaţia va fi închisă,
în zilele mai sus menţionate se vor aduna lângă Turnul
pompierilor. Cei care locuiesc în zona închisă circulaţiei
vor primi adeverinţe de la organizatori şi le pot ridica de
la sediul Primăriei. Publicul care vrea să urmărească
concursul poate cumpăra bilete pentru a avea acces în
zona dintre bulevardul Ferdinand şi şirul Iorga. Biletele
se pot cumpăra la intersecţiile bulevardului Ferdinand
cu străzile Voevod Mihai (str. Vămii), Regele Carol
(str. Porţii), Calea Victoriei (str. Fântânei) şi Iuliu Maniu
(Calea Mihai Viteazul).
Pentru evitarea accidentelor, Primăria roagă insistent po-
pulaţia să respecte aceste prevederi. Este interzisă sta-
ţionarea în spatele gardurilor de protecţie ridicate de-a
lungul traseului de concurs.
(Új közlekedési rend a brassói háromnapos gépkocsiversenyek

tartamára. În: Brassói Lapok, nr. 178, 6 august 1939)

Se împlinesc trei decenii
de când, de pe poarta În-
treprinderii de Autoca-
mioane Braşov, au ieşit
primele autocamioane
fabricate în ţara noastră,
S.R.101 – „O importantă
realizare a industriei so-
cialiste”. 

Aşa titra ziarul „Scânteia”
din 3 septembrie 1954, care
dovedea „vocaţia constructivă
a oamenilor muncii braşoveni,
perspectivele largi pe care le
deschidea politica de indus-
trializare socialistă a ţării pro-
movată de partid”, scria Şt.
Banaru. 

De atunci – şi mai cu seamă
după Congresul al IX-lea al
partidului – producţia de au-
tocamioane a cunoscut „un
drum ascendent, fiind fabri-
cate, în cadrul a trei generaţii
distincte de autovehicule, de
o complexitate mereu mai ri-
dicată, peste 615.000 bucăţi,
a patra generaţie, în întregime
de concepţie românească, vă-

zând lumina zilei chiar în
acest an jubiliar”. Cu acest
prilej, în cursul săptămânii, la
Întreprinderea de Autoca-

mioane a avut loc o sesiune
de comunicări, în cadrul că-
reia cadre de conducere şi
specialişti de la C.I.A.T.,

I.A.Bv. şi C.C.S.I.T.A. au
marcat „realizările deosebite
obţinute, în aceşti ani, în ac-
ţiunea de modernizare a pro-
ducţiei de autovehicule,
urmare a traducerii în viaţă a
sarcinilor şi indicaţiilor de o
inestimabilă valoare date de
tovarăşul Nicolae Ceauşescu
cu prilejul numeroaselor vizite
făcute în marea unitate bra-
şoveană”. 

În cursul zilei de 10 august
1984, conducerea unităţii s-
a întâlnit cu veteranii, după
care formaţiile artistice ale
clubului muncitoresc le-au
dedicat un „frumos spectacol
cultural-artistic”. În ziua de
11 august 1984, sărbătorirea
acestui eveniment remarcabil
în viaţa colectivului uzinei,
s-a încheiat printr-o „adunare
festivă”. Cu acelaşi prilej, în
sala clubului muncitoresc a
fost deschisă o „interesantă
expoziţie”. 
(„Drum Nou” – 11 august 1984)
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Într’o noapte de Noembrie,
în faţa vilei Monovici, la ca-
pătul şoselei, farurile puter-
nice ale unui automobil ce
aşteaptă în fundul aleei, lumi-
nează ca ziua întreg rondoul...
în acest cerc de lumină, trec
în goană maşini după maşini,
în sus şi în josul şoselei, adu-
când şi ducând lumea Bucu-
reştiului.

O maşină elegantă, cu ală-
muri nichelate, cu lumini roze
şi cristaluri albe, trece în mers
elegant şi liniştit; în dosul cris-
talului se profilează unul din
cele mai delicate profiluri a
Bucureştiului; blănurile scum-
pe lasă să se zărească un chip
drăgălaş şi delicat, un cap de
femee aşa cum numai Carlo

Dolci l’a zugrăvit vreo-
dată.

Maşina stopează, şi de
pe pernele de mătase gris
se desprinde molatec, de-
licioasa şi eleganta Bucureş-
teancă, lăsând în urma ei dâra
orului Cotty.

Înfrigurat, cu emoţiunea li-
ceanului la prima întâlnire, el
aşteaptă acest minut rezimat
de teiul florilor de Mai, când
departe de gura lumei, de
ochii răutăcioşi, şi de invidii
dureroase, îi va putea vorbi,
îi va putea spune dorinţa su-
fletului lui.

Şi la întors, pe aceleaşi perne
de mătase gris, amândoi cân-
tăreau, intrând iarăşi în oraşul
luminei şi a uşurinţelor, nebu-

nia şi cuminţe-
nia gestului

lor...
Bucure-

ştii, oraşul
ciorapilor
de mătase,

a inimilor
deşarte, a

senzaţiilor fără
preţ, oraş al bucu-

riilor mediocre, de ai şti tu că
în lumea ta uşuratică sunt şi
inimi care bat, suflete curate,
pe care nimic nu le întinează,
şi care în urletul orgiilor su-
feră şi îşi plâng în elegii du-
ioase cântecul lebedei
murinde...

Era prima seară în care el
călca în casa ei...

Casa ei, ... covoare, vase, ta-
blouri, perne, fantezii, tot ce
gustul şi o mână delicată de
femee a putut aranja mai cald

şi mai artistic şi dintr’un vas
de aramă, câteva crisanteme
îşi cerneau petalele albe pe co-
vorul moale, cum Noembrie
îşi cerne fulgii de zăpadă pe
pământ înegrit de toamnă... 

Focul pâlpăie în sobă...
Pe divanul din colţ amândoi

îşi şoptesc povestea vieţei lor,
o viaţă de muncă, o viaţă de
continuă agitare, o viaţă de
aşteptări, poveşti triste.

Când s’au despărţit era târziu.
Bucureştiul îşi amorţise ve-

selia. Ici colo un întârziat.
Crisantemele îşi cerneau

petalele. – Focul mai sclipea
în sobă, iar ea fixând flutura-
şul fileului din colţul unei per-
ne, nu ştia dacă trebue să râdă
sau să plângă...

(Carpaţii, Anul II, Nr. 1,
Duminecă 1 Ianuarie 1922)

Iulian Cătălui

Cristina Baciu
Dinu Eva

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

„30 de ani de la fabricarea
primului autocamion românesc”

Dintr’un carnet

13 august 2014

Unde găsiţi ziarul nostru
◾ Consiliul Judeţean Braşov 
◾ Primăria Braşov – Centrul de Informaţii

pentru Cetăţeni
◾ Casa Judeţeană de Pensii 
◾ AJOFM Braşov 
◾ Direcţia Finanţelor Publice Braşov
◾ Casa de Asigurări de Sănătate 
◾ Spitalul Judeţean Braşov 
◾ Maternitatea Braşov 
◾ Spitalul CFR 
◾ Magazinele: Elit – Rost Com, Rapid, 

Prodlacta, Vel Pitar, Carmolimp
◾ Chioşcurile „Rodipet” şi „Z-KIOSK”

Autocamioane SR 101 (foto: volganeagra.blogspot.ro)

Fluturi zdrobiţi...
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Dacă în
Evul Mediu locul acestor
oameni era la circ, acum
ei sunt admiraţi şi recom-
pensaţi pentru calităţile
lor surprinzătoare. Re-
cordurile lor continuă să
fascineze, iar
televiziunea
şi Internetul i-
au făcut celebri în întrea-
ga lume.

Un exemplu demn de a fi
menţionat este Iona Oyunge-
rel Luvsandorj, o tânără con-

torsionistă din Mongo-
lia, care a stabilit

un record ui-
mitor.

Pe 18
aprilie 2009,
ea a devenit persoa-
na care a stat cel mai mult
timp în dificila poziţie Ma-
rinelli Bend, care presupune
plierea corpului astfel încât
fesele să fie sprijinite pe
cap, iar picioarele înclinate
peste cap. Totul în timp ce

întreaga greu-
tate a corpului
este susţinută

doar în dinţi, cu ajutorul unui
suport special.

Melvin Boothe, din Pontiac,
Statele Unite, a decis să nu-şi
mai taie niciodată unghiile.
Când a murit, în decembrie

2009, el era
persoana carea
avea cele mai lungi unghii din
lume. Puse cap la cap, unghii-
le de la mâinile lui Melvin
atingeau aproape 10 metri, iar
din cauza lor bărbatul nu a

mai putut ieşi din casă în
ultima vreme.

C a t h i e
J u n g ,
din Sta-

tele Unite, pore-
clită Regina Corsetului, este
considerată persoana cu
 talia cea mai subţire din
lume, măsurând doar
53 cm fără  corset  şi
38,1 cm în corset. Deşi
recordul ei este impre-
sionant, medicii averti-
zează că obsesia pentru
corset poate duce la gra-
ve probleme de sănătate.
Cathie are 1,72 cm înăl-
ţime, iar circumferinţa pes-

te şolduri şi peste sâni este de
90 cm, idealul standard pentru
manechine. Astfel, talia sare
şi mai mult în evidenţă, prin
contrastul mare cu restul cor-

pului, care
are dimen-
siuni nor-
male.

Franţa, cea mai vizitată ţară din lume 
Franţa a fost în 2013 cea

mai vizitată ţară din lume, cu
84,7 milioane de turişti stră-
ini, în creştere cu 2% faţă de
2012, potrivit unui studiu
anual publicat luni şi citat de
AFP.

Statele Unite şi Spania, care
se clasează după Franţa, au
înregistrat respectiv 69,8 şi
60,7 milioane de sosiri de tu-
rişti străini.

Franţa a fost vizitată mai
ales de turişti europeni
(+1,2%), începând cu germa-
nii (13 milioane, +6,5%) şi

urmaţi de britanici. Cu toate
acestea, turiştii belgieni, lu-
xemburghezi, italieni şi spa-
nioli au fost mai
puţin numeroşi de-
cât în 2012.

America de
Nord constituie
prima clientelă
non-europeană
a  F r a n ţ e i .
Această poziţie
are o creştere
de 5,8% la nu-
mărul de turişti sosiţi, după
un declin de 7,8% în 2012.

Turiştii din Asia sunt de
asemenea mai numeroşi:
4,5 milioane au vizitat Franţa,
în creştere cu aproape 13%

faţă de 2012.
Creşterea este

determinată în
special de afluxul
de turişti chinezi
( 1 , 7  m i l i o a n e,
+23,4%). 

În schimb, cliente-
la japoneză este în
scădere cu 6,7%, pe
fondul deprecierii

 yenului faţă de euro.

Artişti din lumea filmului deplâng
moartea lui Robin Williams

Celebrităţi din lumea filmu-
lui sau a sportului, precum
Steven Spielberg, Alfonso Cu-
aron, Mia Farrow, Danny De-
Vito, Lance Armstrong, alături
de preşedintele SUA, Barack
Obama, deplâng moartea lui
Robin Williams, comic genial
şi actor de mare talent.

„Robin Williams putea să
fie om de radio, medic, geniu,
dădacă, preşedinte, profesor,
un incredibil Peter Pan şi orice
altceva. Dar, mai presus de
toate, era unic”, a spus Barack
Obama.

„Sunt şocat de moartea lui
Robin Williams, un mare ta-
lent, un partener pe ecran, un

suflet adevărat”, notează ac-
torul Steve Martin.

„Robin era sclipirea geniu-
lui comic, iar râsul nostru era
fulgerul care îl făcea să înain-
teze”, a afirmat regizorul Ste-
ven Spielberg.

„Vei rămâne întipărit în me-
moria mea ca un prieten foar-
te drag”, a spus şi fostul
campion de ciclism Lance
Armstrong.

Actorul Kevin Spacey arată
că „Robin Williams i-a făcut
pe oameni să râdă şi să re-
flecteze. Vreau să îmi amintesc
şi să onorez acest lucru. Un
mare om, artist şi prieten. Îmi
va lipsi peste măsură”. 

Actorul american Robin
Williams (63 de ani), unul
dintre cei mai străluciţi ai ge-
neraţiei sale, laureat al unui
Oscar pentru „Good Will
Hunting”, a decedat luni la
domiciliul său şi probabil s-a
sinucis. El suferea de mai mult
timp de depresie. 

Recorduri
incredibile 

Ioana Ginghină, îngrozită de divorţ
Într-un interviu pentru wowbiz.ro, actriţa Ioana Ginghină
a recunoscut că ea şi Alexandru Papadopol mai au
discuţii în familie, ca orice cuplu, însă întotdeauna au
grijă să aplaneze orice conflict. „Nu avem o căsnicie
perfectă. Noi nu ne certăm, dar ne mai supărăm, avem
şi noi  neajunsurile noastre, frustrările noastre care nu
ţin  neapărat de căsnicie, dar după aceea ţi le răsfrângi
asupra căsniciei. Niciunul dintre noi nu e vulcanic”, a
spus ea. „Există o înţelegere între noi. Plus că mie îmi
place foarte mult să fiu măritată. Pe mine simt că aceas-
tă căsătorie mă înfrumuseţează. Îmi dă o stabilitate in-
terioară, o relaxare care mă face şi mai frumoasă şi
mai sexy şi mai tot ce vreau. Am fost şi măritată şi ne-
măritată. Mie îmi place foarte mult să fiu măritată. Sunt
aşa fericită, relaxată, am soţul meu acasă, nu trebuie
să mă mai stresez să arăt bine, să sug burta. Doamne,
dacă mi s-ar  întâmpla să mă părăsească Alexandru şi
să încep să pierd vremea să bat cluburile sau să mă
duc să agăţ sau să încep să mai sug burta, cred că aş
lua-o razna”, a adăugat Ioana.

Pepe a dus-o pe fiica lui 
la mormântul părintelui Arsenie Boca
Între două concerte, emisiuni şi alte evenimente mon-
dene, Pepe îşi face timp şi pentru fetiţa lui, Maria.
Astfel, în weekendul trecut, Pepe a dus-o pe cea mică
la mormântul părintelui Arsenie Boca, la mănăstirea
Prislop, cu ocazia zilei de nume a celei mici, de pe
15 august, respectiv ziua Sfintei Maria Mare sau
Adormirea Maicii Domnului.
„Se apropie ziua Mariei şi am vrut neapărat ca înainte
să împlinească doi ani să mergem la mormântul pă-
rintelui Arsenie Boca. Eu am mai fost acolo şi ştiu că
este un loc special, motiv pentru care am decis să
facem această excursie înainte de aniversarea fetiţei”,
povesteşte Pepe.


