Ziar Gratuit
Obiectivele noului
primar de la Apaţa
pag. 5

Noul primar Bölöni László
şi-a propus, în cei doi ani
de mandat, să termine cât
mai multe proiecte.

Cele mai tari
echipe U17
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Un milion de euro
de la Consiliul Judeţean
pentru aeroport

pag. 9

De astăzi şi până duminică, 8 iunie, oraşul Braşovul
va fi capitala baschetului
juvenil.

Filme de Oscar
la Patria
pag. 10

Şi în această săptămână, cinefilii braşovenii pot vedea
filme celebre la Cinemateca
de la Sala Patria.

VALUTĂ

Euro
4,3968
USD
3,2301
Gram Aur 129,2626

METEO

Ploaie
9°C /19°C

Banii provin din fondul de rezervă,
aflat la dispoziţia şefului instituţiei.
Este exact suma pe care Primăria din
Ghimbav ar fi trebuit să o aloce pentru proiect, dar pe care nu şi-o per-

mite, drept pentru care a cerut sprijin
financiar de la Consiliul Judeţean.
„Noi mai avem plăţi de făcut pentru
pista aeroportului. În cont mai avem
800.000 de euro, bani care au fost

însă blocaţi de Primăria Ghimbav,
pentru un litigiu pe care îl are această
instituţie, pentru un teren unde se află
o balastieră. De asemenea, am alocat
o sumă de un milion de euro, bani

cu care sperăm să finalizăm pista
aeroportului” a declarat Aristotel
Căncescu, preşedintele Consiliului
Judeţean Braşov.
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Donaţie pentru Biserica Sf. Ioan

Centru de recuperare la Brădet

50 de mii de lei este primul
ajutor financiar pe care îl obţin călugării franciscani pentru renovarea şi consolidarea
bisericii de pe stradă Sfântul
Ioan. La începutul săptămânii, reprezentanţii acestui ordin religios au lansat un apel
către comunitate pentru că

Consilierii judeţeni au aprobat ieri colaborarea dintre
Fundaţia Sera şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Braşov
şi acceptarea unui centru de
recuperare care a fost construit la centrul de la Brădet.
Valoarea investiţiei este de

lăcaşul de cult riscă să rămână în stadiu de şantier din lipsa fondurilor necesare
finalizării lucrărilor. Banii
alocaţi de Consiliul Judeţean
sunt insuficienţi pentru finalizarea lucrărilor, motiv pentru care se aşteaptă şi alte
donaţii.
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420.000 de euro, pentru recuperarea copiilor cu handicap atât de la centru, cât şi
din întreaga zonă. Consilierii
judeţeni au aprobat ca acest
centru şi serviciile oferite să
fie incluse în sistemul de asistenţă socială şi protecţie a
copilului.
pag. 4

2
Un singur dosar penal, după europarlamentare. Alegerile eu-

roparlamentare din data de 25 mai au fost liniştite la Braşov. Cel puţin asta au susţinut reprezentanţii Poliţiei şi
ai Jandarmeriei, în cadrul şedinţei convocate de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP) Braşov, cu
scopul de a face un bilanţ după acest scrutin. Astfel, nu
au fost probleme deosebite, însă a fost deschis doar un
dosar penal în cazul unei posibile tentative de fraudă
electorală în comuna Cincu. Totodată, în timpul campaniei
electorale s-au dat doar două amenzi, în valoare de câte
2.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor legislative
cu privire la derularea campaniei electorale, şi un avertisment pentru folosirea abuzivă a Serviciului Unic de
Urgenţă 112.
Se schimbă numărul de telefon de la ANPC. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului
(ANPC), Marius Dunca, a anunţat că din 7 iunie se va
schimba numărul la care consumatorii pot face sesizări
şi reclamaţii către instituţie. „Din 7 iunie, se schimbă numărul de telefon unde consumatorii pot sesiza sau face
reclamaţii. Noul număr este 021.94.14, iar apelul este
gratuit, momentan”, a spus Dunca, într-o conferinţă de
presă.
Magistraţii corupţi rămân fără pensie. Comisia juridică a Senatului a decis ca magistraţii corupţi să rămână fără pensie. Ministerul Justiţiei a propus introducerea unui articol
în statutul magistraţilor care să prevadă că nu beneficiază
de pensia de serviciu şi de indemnizaţia de serviciu judecătorii, procurorii, magistraţii asistenţi şi personalul de
specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor
care, chiar ulterior eliberării din funcţie, au fost condamnaţi
definitiv pentru o infracţiune de corupţie, o infracţiune
asimilată infracţiunilor de corupţie sau o infracţiune în
legătură cu acestea ori pentru o infracţiune de serviciu
sau în legătura cu serviciul, comise cu intenţie, ori pentru
o altă infracţiune intenţionată, savârşite înainte de eliberarea din funcţie.
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Amnistie fiscală pentru
producătorii care nu au
înregistrat venituri în 2013
Producătorii agricoli
care nu au înregistrat
venituri în anul 2013 din
cauza calamităților vor
beneficia de amnistie
fiscală pentru impozitul
pe norma de venit.
„Salut inițiativa Ministerului de Finanțe prin care cei
care nu au înregistrat venituri
în anul 2013, pentru că au
avut calamitate producțiile,
iar conform legislației în vigoare trebuiau să plătească
un impozit la norma de venit,
vor avea o amnistie fiscală,
adică nu vor mai trebui să plătească acele sume. De acum,
legislația va fi foarte clară:
cei care nu au înregistrat venituri nu pot să plătească impozit pe norma de venit”, a
afirmat Daniel Constantin, la
Palatul Parlamentului.

Agricultorii nu mai plătesc biruri la stat dacă au fost loviți de natură
Potrivit unui proiect de
ordonantʼă de urgentʼă publicat, luni, pe site-ul Ministe-

rului Finantʼelor Publice
/MFP/, impozitul pe venitul
din activitătʼi agricole datorat

pentru anul fiscal 2013 de
către agricultorii și aso ciatʼiile agricole care au înregistrat pagube în cursul
anului trecut, din cauza fenomenelor meteorologice
nefavorabile sau extreme, va
fi diminuat proportʼional cu
gradul de calamitate al productʼiei.
Pentru a beneficia de
această măsură de sprijin,
trebuie îndeplinite cumulativ
următoarele conditʼii: impozitul a fost stabilit pe bază
de norme de venit, pentru
productʼia agricolă nu au fost
încheiate politʼe de asigurare
și productʼia a fost calamitată
în proportʼie de peste 30%.
Gradul de calamitate se
dovedește cu documentul
emis de autoritatea competentă, în conditʼiile legii, precizează MFP.

Niță: Sunt convins că FMI va fi de
acord cu reducerea CAS de la 1 iulie
Delegatʼia Fondului Monetar Internatʼional va fi cu
sigurantʼă de acord cu propunerea Guvernului României privind reducerea
contributʼiilor de asigurări
sociale (CAS) cu cinci
puncte procentuale de la 1
iulie 2014, a declarat, ieri,
ministrul Economiei, Constantin Niță (foto).
„Urmează discuții pe
această temă la Finanțe,
dar sunt convins că FMI va
fi de acord cu această măsură, având în vedere atât
mersul economiei românești,
cât și ratingul de țară, așa că
nu vor fi probleme”, a spus el.

Întrebat ce măsuri alternative
are în plan Guvernul în cazul
în care FMI nu acceptă această măsură, Nitʼă a sustʼinut că

Executivul nu ia în calcul
un astfel de scenariu.
„Nu punem în discuție un
asemenea scenariu. Suntem
convinși că FMI va fi de
acord. Trebuie să ajutăm
mediul privat. Eu totdeauna
sunt sigur de ceea ce spun”,
a subliniat Nitʼă.
La finele săptămânii trecute, ministrul Finantʼelor
Publice, Ioana Petrescu, a
declarat că obiectivul zero
este
reducerea
contributʼiilor de asigurări
sociale cu 5 puncte procentuale, iar acest subiect va fi
discutat cu reprezentantʼii
FMI.

Strada Bisericii Române, închisă pentru cel
mult o lună

Strada Bisericii Române a fost
închisă circulaţiei rutiere, pentru

lucrări de modernizare a reţelei
de apă şi canalizare, accesul pe

stradă fiind permis doar pentru
riverani. Potrivit purtătorului de
cuvânt al Primăriei, Sorin Toarcea, lucrările se vor derula pe
trei tronsoane, astfel încât să permită accesul celor care locuiesc
în zonă, astfel: de la intersecţia
cu Strada De mijloc – intersecţia
cu Fundătura Bisericii Române,
Fundătura Bisericii Române –
Strada Ion Raţiu, şi str Ion Raţiu
– Avram Iancu. Termenul de finalizare a lucrărilor este de 30
de zile.
A.P.
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Parteneriat pentru elevi
Primăria Braşov, Consiliul Judeţean
al Elevilor şi Universitatea Transilvania
au semnat un protocol de colaborare
Elevii brașoveni vor fi
consultatʼi în iniţierea proiectelor
Municipalitătʼii care vizează domeniul educaţional, vor beneficia de sprijin material și logistic
în proiectele pe care le vor initʼia
și pe care doresc să le pună în
aplicare, precum și de acces la
programe de promovare a ofertei educatʼionale și de orientare
profesională, derulate de Universitatea Transilvania, Şcoala
Profesională Germană Kronstadt sau mediul de afaceri german din Brașov. În plus, elevii
vor putea beneficia de bilete
gratuite la spectacolele institutʼiilor de cultură din subordinea
Consiliului Local Brașov, în limita a 10% din numărul total
de locuri, cu condiţia existenţei
unei solicitări prealabile, pentru
fiecare spectacol sau eveniment,
din partea Consiliului Judeţean
al Elevilor.
De cealaltă parte, elevii și-

au asumat obligatʼia de a sprijini
la rândul lor aplicarea programelor iniţiate de către Municipalitate, („primul ghiozdan”,
transport gratuit pentru elevi,
premierea elevilor cu rezultate
bune la învăţătură, bursele de
merit şi bursele sociale, finanţarea participării elevilor la concursuri internatʼionale etc),
precum și proiectele culturale
ale municipalitătʼii, inclusiv cele
la care este nevoie de voluntari.
Totodată, ei vor sprijini promovarea ofertei educaţionale
a Şcolii Profesionale Germane
Kronstadt.
Acestea sunt principalele prevederi ale protocolului de colaborare pentru derularea unor
proiecte comune în domeniul
educatʼional, pe care primarul
George Scripcaru, vicepreședintele Consiliului Judetʼean
al Elevilor, Andra Cărăușu, și
rectorul Universitătʼii Transil-

vania, Ioan Abrudan, l-au semnat ieri, în cadrul unei conferintʼe
de presă. ,,Semnarea acestui
protocol este o consecință firească a sprijinului pe care municipalitatea l-a acordat elevilor
brașoveni și înseamnă implicarea activă a acestei organizaţii
în soluţionarea problemelor cu
care se confruntă elevii, dar şi
în identificarea nevoilor şi aşteptărilor acestora. Forma acestui parteneriat a fost derulată în
urma discuțiilor dintre toate
părțile implicate, inclusiv Clubul
Economic German. Totodată,
vom încerca să sprijinim demersul iniţiat de Consiliul Judeţean
al Elevilor, ca împreună cu Universitatea Transilvania să organizăm o «Zi a porţilor deschise»
pentru elevii braşoveni, eveniment în cadrul căruia fiecare facultate să îşi promoveze oferta
educaţională”, a declarat primarul George Scripcaru.

PDL Braşov va susţine la preşedinţie candidatul
propus de fuziunea dintre PNL şi PDL
Preşedintele PDL Braşov,
vicepreşedinte la nivel naţional şi primar al Braşovului, George Scripcaru, a
declarat ieri că va susţine la
preşedinţia României candidatul propus de formaţiunea politică rezultată în
urma fuziunii dintre partidul
pe care îl reprezintă şi PNL.
„Alianţa cu PNL este un
proiect pentru România, nu
este un proiect pentru persoane sau partide. Cele
două partide au înţeles că
trebuie să găsească acest
proiect comun care să răspundă necesităţilor electora-

tului. PDL Braşov va susţine
la preşedinţie candidatul
care va fi stabilit de această
nouă structură care se va
realiza prin fuziune. Am stabilit deja că între membrii
celor două partide, atât la
nivelul grupurilor din parlament, cât şi la nivel local
va exista o colaborare. Am
avut primele discuţii cu reprezentanţii PNL, care au
adoptat deja în delegaţie
permanentă această fuziune
cu PDL şi urmează ca săptămâna aceasta să luăm şi
noi, PDL, această decizie pe
plan local. Cu cât mai repe-

Un nou consilier județean
După cele trei demisii din
Consiliul Local Brașov,
Emil Martin, Ciprian
Chiricheș și Vasile Kraila,
o nouă demisie s-a înregistrat, de data aceasta din Consiliul Judetʼean.
Este vorba despre Szakal
Andras, care a renuntʼat la
functʼia de consilier judetʼean, dar și din PDL. „Am dorit să luați act de demisia
mea din CJ și PDL, cu
această ocazie vreau să
mulțumesc tuturor consilierilor pentru buna colaborare
avută în această jumătate de

mandat, dar și Executivului și angajaților de la
Consiliul Județean și sper
să ne revedem în curând”.
Szakal a luat această
decizie deoarece s-a înscris în UDMR.
În locul lui a fost validat Mircea Virgil Pop,
care a fost consilier la
Codlea timp de trei mandate. Mircea Pop (foto)
este om de afaceri și administrează un grup de
firme în domeniul agriculturii.
Sebastian Dan

de, cu atât mai bine să se
facă această fuziune, fiindcă
de la 1 septembrie începe
campania neoficială pentru
alegerile prezidenţiale şi trebuie să avem puse la punct
toate detaliile”, a declarat
George Scripcaru.
Pe de altă parte, însă, liderul local al PDL a spus că
deocamdată nu s-a luat în
discuţie o schimbare a viceprimarilor din judeţ şi nici
a vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Braşov, care
să reflecte noul raport de
forţe apărut în urma fuziunii.
A.P.

Elevii sunt parteneri cu reprezentanţii Primăriei şi ai Universităţii Transilvania
„Pentru noi este extraordinar
faptul că vocea elevilor a ajuns
să fie auzită la nivelul autorităţilor locale şi să fie luată în
considerare de oameni care au
capacitatea de a ne îndruma
mai târziu şi a deveni poate
chiar modele pentru colegii
noştri. Ca echipă, putem spune
că orice parteneriat de acest tip
reuşeşte să se formeze şi să ne

ofere mai multă experienţă, care
ulterior se conceretizează în
proiecte din ce în ce mai complexe realizate pentru colegii
noştri. Cea mai frumoasă latură a acestui parteneriat este,
în definitiv, deschiderea autorităţilor faţă de ceea ce realizează elevii şi faptul că ei au
ocazia să înţeleagă cât de important este să fii activ şi ce

sprijin îţi poate aduce aceasta”,
este de părere vicepreședintele
Consiliului Judetʼean al Elevilor,
Andra Cărăușu.
Primul eveniment care va
beneficia de prevederile protocolului este Festivalul de Teatru ,,Faţă în Faţă” care avea
loc sâmbătă, 07 iunie, la Centrul Cultural Reduta, începând
cu ora 13:00.
A.P.
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Flash
Festival de film la Victoria

În 26 iunie, la Victoria, va avea loc un Festival de film.
Invitaţia a sosit la Consiliul Judeţean Braşov, prin care
se cere şi încheierea unui parteneriat pentru acest eveniment. „Vor fi patru zile unde vor veni actori şi regizori
de talie naţională şi internaţională. Vor fi efectuate proiecţii
de filme de scurt metraj, lung metraj şi documentar”, a
precizat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Braşov,
Mihai Popa. Acest festival va aduce în Victoria 3.000 de
oameni. Anul trecut a fost prima ediţie şi a fost un succes
foarte mare, fără implicarea care există la această oră.

Centru de recuperare a copiilor cu handicap la Brădet

Consilierii judeţeni au
aprobat ieri colaborarea
dintre Fundaţia Sera şi
Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov şi
acceptarea unui centru
de recuperare care a fost
construit la centrul de la
Brădet. Valoarea investiţiei este de 420.000 de euro, pentru recuperarea copiilor
cu handicap atât de la centru, cât şi din întreaga zonă.
„Este un centru de recuperare care se adresează copiilor
din Centrul de la Brădet, dar şi pentru copiii din familiile
defavorizate, cu ajutorul specialiştilor”, a declarat consilierul
judeţean Luminiţa Olteanu (foto), care s-a implicat direct
în implementarea acestei investiţii. Consilierii judeţeni au
aprobat ca acest centru şi serviciile oferite să fie incluse
în sistemul de asistenţă socială şi protecţie a copilului şi
menţinute pentru o perioadă de minimum cinci ani, la solicitarea Fundaţiei, care a suportat întreaga sumă pentru
S.D.
realizarea şi dotarea centrului.
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Depozitarea gunoaielor
rămâne o problemă
Proiectul de management al deşeurilor în Braşov este vehiculat de mai
bine de cinci ani, iar cele
47 de localităţi partenere
trebuie să semneze împreună cu Consiliul Judeţean un acord cadru,
care să fie înaintat apoi
Ministerului Mediului în
vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile.
Preşedintele Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară
ISO-Mediu, consilierul judeţean Kovacs Attila, a precizat
faptul că CJ Braşov a înaintat
din timp documentele, însă
aprobarea acestora se face
foarte greu în consiliile locale,
acesta susţinând că în unele
cazuri există interese ascunse.
„Este foarte greu să ajungă
toată lumea la un punct de vedere comun, pentru că unii au
impresia că pierd ei ceva. De
exemplu, la Hoghiz, o să meargă o delegaţie a departamen-

tului de Mediu al Consiliului
Judeţean, pentru a-i lămuri pe
consilierii locali care este importanţa acestui proiect, fiindcă aprobarea documentelor
este blocată de mai mul timp.
Staţia de transfer care se va
realiza în această zonă este
de fapt la 3 km de comună şi
nu îi afectează pe oameni cu
nimic. Este totul ecologic, nu

va exista poluare de nici un
fel”, a precizat Kovacs.
Dacă documentaţia nu va
fi depusă la timp, Braşovul va
pierde cele aproximativ 30 de
milioane de euro din bani
nerambursabili de la Uniunea
Europeană, necesari pentru
închiderea ecologică a tuturor
gropilor de gunoi neconforme
din judeţ, dar şi pentru ame-

najarea unor staţii de
transfer, sortare sau
tratare mecanică şi
biologică a deşeurilor.
Acesta a precizat că
cei mai mulţi bani din
acest proiect vor merge către Făgăraş, unde
este prevăzută atât
amenajarea unei staţii
de transfer, cât şi a
unei staţii de tratare
mecanică şi biologică
a gunoiului, după ce
operatorul privat care
anunţase în 2006 amenajarea unei rampe
ecologice în zona Beclean, a renunţat la proiect.
În prezent, în mai multe
zone din Făgăraş şi Rupea depozitarea deşeurilor este o
problemă, ţinând cont că singura rampă ecologică este lângă Braşov, astfel că „la mica
înţelegere” funcţionează în
continuare gropi de gunoi neconforme şi improvizate, la
marginea localităţilor.

Elevii din Jibert au câştigat
un concurs pe teme de mediu
Concursul interşcolar „Şi eu
fac parte din Natura 2000”,
care a mobilizat sute de elevi
din ciclul primar şi gimnazial
din Podişul Hârtibaciului –
Târnava Mare – Olt, s-a încheiat weekendul ce tocmai a
trecut. Comuna Jibert şi-a adjudecat locul I în competiţie,
atât la grupa mare, cât şi la
grupa mică de vârstă.
La această a doua ediţie a
concursului, lansată în octombrie 2013, s-au înscris 73 de
echipe a câte 3 elevi, din 7 localităţi din zonă: Agnita,
Bîrghiş, Chirpăr, Jibert, Merghindeal, Mediaş şi Sighişoara.
Concursul s-a derulat în 3 etape
şi pe două categorii de vârstă:
clasele II-IV şi clasele V-VIII.
Primele două etape (decembrie
2013 şi martie 2014) au constat în diferite teste grilă despre
ariile protejate Natura 2000,
amprenta ecologică a oamenilor, serviciile de mediu, întrebări de cultură generală din
domeniul biologiei şi al protecţiei naturii, exerciţii de identificare a speciilor şi de
matematică aplicată în biologie.
Aceste exerciţii au fost completate şi cu activităţi practice:
numărarea anumitor cuiburi
din localitate, fabricarea unor
hrănitoare şi scorburi artificiale.
De asemenea, elevii au fost in-

vitaţi la o documentare mai
aprofundată a datinilor locale
şi credinţelor populare.
Pe baza punctajelor obţinute
în primele 2 etape s-au selectat
8 echipe finaliste în ambele
categorii de vârstă, în aşa fel
încât fiecare şcoală să aibă finalişti. Finala pentru grupa
mică de vârstă a avut loc în
17 mai, iar elevii au trebuit să
pregătească un steag al echipei
din care făceau parte, să-şi
aleagă o specie de plantă sau
animal pentru care să realizeze
un mic material de promovare
şi să prezinte activităţi ale localnicilor cu impact redus asupra mediului şi exemple de
produse locale. De asemenea,
elevii au fost testaţi şi din cunoştinţele acumulate în timpul
primelor două etape, prin chestionare şi exerciţii de recunoaştere a speciilor.

Echipa Fluturilor din Jibert
s-a dovedit a fi cel mai bine
pregătită, câştigând astfel locul
I. Locurile II şi III în clasament au fost ocupate de echipa
Şoimii călători din Merghindeal, respectiv, echipa Colţ
Alb din Agnita. Aceştia şi-au
ales ca specii narcisa, fluturele
auriu şi, respectiv, acvila ţipătoare mică – toate specii de
interes comunitar. Ca activităţi
prietenoase cu mediul, elevii
au vorbit despre cositul manual, ţesutul la război, colectarea apei de ploaie şi
colectarea selectivă a deşeurilor, lucrarea terenurilor agricole manual sau cu cai; ca
produse locale şi obiecte de
artizanat s-au prezentat caşul,
compotul şi prăjitura de rubarbă, pâinea de casă şi diferite ţesături.
Sebastian Dan
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Obiectivele noului primar al
comunei Apaţa, Laszlo Bölöni
În sfârşit, s-a terminat
cu subiectul alegerile
de la Apaţa, despre
care vom vorbi doar
dacă vor fi probleme
cu dezvoltarea localităţii, spun reprezentanţii UDMR Braşov.
„Am avut un scor foarte
bun – am obţinut 60%, deşi
populaţia maghiară este de
36%, ceea ce înseamnă că
persoana desemnată a fost
aleasă foarte bine şi este
foarte bine pregătită”, s-a
lăudat liderul UDMR Braşov, Kovacs Attila.
Noul primar ales de la
Apaţa, Bölöni László, spune
că sunt mai multe obiective
care au fost începute în
urmă cu mai mulţi ani. Sunt
începute construirea unei
noi şcoli, canalizarea, staţia
de epurare, terenul de fot-

bal. El spune că
cei doi ani de
mandat sunt
scurţi, dar speră
să finalizeze cât
m a i m ul t d in
obiectivele propuse.
„Şcoala actuală, o parte a fost
revendicată de
Biserica Evanghelică. Plătim o
chirie de 57.000
de lei pe an, iar
în 2008 am vrut
să cumpără m
imobilul, însă
Consiliul Bisericesc nu a fost d e
acord
şi
atunci am fost
nevoiţi să începem construirea unei noi şcoli, având în
vedere că sunt peste 400 de
elevi, clasele 1-8. Valoarea

construcţiei este de 48 de
miliarde de lei vechi, finanţarea venind din partea Ministerului Educaţiei. Mai

avem nevoie de 12 miliarde
pentru dotări şi amenajarea
curţii”, a precizat Bölöni
László.

În ceea ce
priveşte canalizarea, aceasta a fost gândită în două etape. Prima a vizat construcţia
conductei
principale, din
2009, care
este finalizată.
„Aici este o
problem ă –
avem o datorie
de 24 miliarde
de lei la constructor. Am făcut demersuri
la Ministerul
Dezvoltăr ii
pentru un ajutor financiar
pentru a achita datoria. Am
început proiectul de staţie de
epurare şi branşamente,
prin Ministerul Mediului,

unde pot să spun că nu sunt
probleme. Lucrările merg
înainte, investiţia fiind de
aproximativ 60 de milarde
de lei”, a declarat primarul
comunei Apaţa.
De asemenea, sala de
sport a fost începută în
2009, licitaţia fiind organizată de către Compania
Naţională de Investiţii, dar
firma constructoare a dat
faliment, lucrarea fiind realizată în proporţie de 45%,
motiv pentru care trebuie să
se reia licitaţia.
„Vom face eforturi pentru
atragerea de fonduri de la
guvern, de la Consiliul Judeţean Braşov s-au alocat
120.000 de lei, la iniţiativa
mea, banii fiind necesari
pentru investiţiile începute”,
spune consilierul judeţean
Kovacs Attila.
Sebastian Dan

Pepiniera de la Râşnov costă
peste 2 milioane de lei
Edilii râşnoveni au obţinut
o finanţare europeană pentru
amenajarea unei pepiniere,
astfel ca pe viitor să nu mai
fie necesară cumpărarea de
puieţi pentru împăduririle necesare pe cele peste
6.300 de hectare de fond
forestier şi cele peste 500
de hectare de păşuni împădurite aflate în proprietatea oraşului.
Pepiniera ar urma să
fie amenajată în zona
Valea Lungă, respectiv în
spatele masivului Postăvarul,
pe o suprafaţă totală de 9.083
de metri pătraţi.
Întâi construcţia, apoi dotările.
Edilii caută acum un constructor pentru realizarea investiţiei. Valoarea costurilor
pentru lucrările efective de
construcţie a fost estimată la
suma de 1.728.001,74 lei
(377.441 de euro) fără TVA,
respectiv 2,14 milioane de lei
cu tot cu TVA, iar ofertele de
la constructori sunt aşteptate
până în data de 30 mai.
Pepiniera va fi dotată cu un
solar amenajat şi utilat cu sisteme de irigaţie care să ofere
culturilor stabilitate şi viabilitate, care va fi construit pe
o suprafaţă de 100 de metri
pătraţi. Aproape 2.500 de
metri pătraţi vor fi câmpuri

de cultură, unde vor sta puieţii
până la vârsta „maturităţii”.
Pentru administrarea obiectivului, pază şi depozitare în
condiţii sigure, se va realiza
o clădire administrativ-ope-

raţională, iar suprafaţa pepinierei va fi împrejmuită pentru a evita distrugerile.
Finanţare europeană. Odată
cu amenajarea acestei suprafeţe vor fi achiziţionate şi
echipamentele şi utilajele
agricole necesare pentru îngrijirea puieţilor până la
vârsta exploatabilităţii. Investiţia totală a fost estimată la
suma de 970.207 euro, din
care 60% vor fi banii europeni asiguraţi prin Programul
Naţional de Dezvoltare
Rurală (PNDR) măsura de
Îmbunătăţire a Valorii Economice a Pădurilor, iar 40%
contribuţia proprie a primăriei râşnovene, respectiv
388.107 euro. „Aproape am
definitivat şi caietul de sarcini
pentru achiziţia de echipa-

mente necesare pentru lucrările din pepinieră şi, în perioada următoare, vom lansa şi
licitaţia”, a precizat Adrian
Apostu, şeful Ocolului Silvic
al Oraşului Râşnov.
Utilaj „3 în 1”, ca la Braşov. Printre echipametele
cu care va fi dotată pepiniera se numără şi un utilaj „3 în 1”, precum cel
achiziţionat de Regia Publică a Pădurilor Kronstadt din Braşov, în cadrul unui proiect similar.
Acest utilaj va putea fi folosit atât pentru transportul
masei lemnoase din zonele
greu accesibile din pădure,
pentru a încărca şi alte utilaje
sau prinde copacii pentru a
putea fi tăiaţi, fiind dotat cu
o macara, dar va putea trage
până la 12 tone de la o distanţă de 60 de metri, cu ajutorul troliului cu care este
echipat.
La interior, utilajul are un
post de comandă complex, ţinând cont că se poate roti la
220 de grade printr-o simplă
apăsare de buton, iar toate
aceste operaţiuni complexe se
execută prin intermediul a
două joystick-uri, astfel că se
poate manevra cu uşurinţă de
o singură persoană în timpul
lucrului în pădure.
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Drumul către Poiana Braşov

Fotografii din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
Poiana Braşov a fost din vechi timpuri
destinaţia drumeţiilor şi a practicării sporturilor de iarnă. Prima menţiune documentară a locaţiei datează din 1427, în
contextul activităţilor de oierit ce aveau
loc aici. Schiorii au urcat Postăvaru încă
din 1895. Până în preajma lui 1950, staţiunea s-a menţinut în limitele dotărilor
naturale. Doar câteva vilişoare sau cabane
puteau fi zărite ici-colo.
(sursa: ro.wikipedia.org)
Fondată în 1895, Poiana Braşov a început
prin a fi o zona turistică pentru oraşul
Braşov. Prima construcţie începută aici a
fost în anul 1904. În 1906, Poiana Braşov
a devenit staţiune turistică de schi şi doar
trei ani mai târziu a avut loc prima competiţie de schi din România. În anul 1951,
Poiana Braşov a găzduit Jocurile Inter naţionale de Iarnă studenţeşti.
(sursa: poiana-brasov.com)
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Un milion de euro de la Consiliul
Judeţean pentru aeroport
Bugetul pentru cons trucţia Aeroportului
Internaţional de la
Ghimbav a primit o suplimentare de un milion de euro, prin votul
consilierilor judeţeni.
Banii provin din fondul de
rezervă, aflat la dispoziţia şefului instituţiei. Este exact
suma pe care Primăria din
Ghimbav ar fi trebuit să o aloce pentru proiect, dar pe care
nu şi-o permite, drept pentru
care a cerut sprijin financiar
de la Consiliul Judeţean.
„Noi mai avem plăţi de făcut pentru pista aeroportului.
În cont mai avem 800.000 de
euro, bani care au fost însă
blocaţi de Primăria Ghimbav,
pentru un litigiu pe care îl are
această instituţie, pentru un
teren unde se află o balastieră.
De asemenea am alocat suma
de un milion de euro, bani cu
care sperăm să finalizăm pista

aeroportului” a declarat Aristotel Căncescu, preşedintele
Consiliului Judeţean Braşov.
„Din acest fond de rezervă
4,5 milioane de lei (aproximativ 1 milion de euro) sunt
alocaţi pentru suplimentarea
fondurilor necesare investiţiei
aeroportului tocmai datorită
faptului că de la bugetul de

stat noi nu am avut sume deloc în acest an pentru această
investiţie şi este absolut obligatoriu să ţinem ritmul acestor
lucrări” a spus Mihai Pascu,
vicepreşedintele Consiliului
Judeţean Braşov.
Banii au fost transferaţi prin
votul unanim al consilierilor
judeţeni, care au mai decis şi

Consiliul Judeţean a donat bani pentru
renovarea Bisericii Sf. Ioan
50 de mii de lei este primul
ajutor financiar pe care îl obţin călugării franciscani pentru
renovarea şi consolidarea bisericii de pe strada Sfântul
Ioan. La începutul săptămânii,
reprezentanţii acestui ordin
religios au lansat un apel către
comunitate pentru că lăcaşul
de cult riscă să rămână în stadiu de şantier din lipsa fondurilor necesare finalizării
lucrărilor.
Plenul Consiliului Judeţean
a fost de acord cu propunerea
liberalului Ştefan Aranyosi,
care a susţinut alocarea unor
fonduri de urgenţă pentru Biserica franciscană. Şeful executivului judeţean, Aristotel
Căncescu, a dat asigurări că
banii vor ajunge la călugări,

în condiţiile în care bugetul
judeţului este extrem de sărac.
Banii alocaţi de Consiliul Judeţean sunt insuficienţi pentru
finalizarea lucrărilor, motiv
pentru care reprezentanţii instituţiei religioase continuă să
ceară ajutor financiar din partea comunităţii. Biserica ridicată în stil gotic reprezintă un
monument important al oraşului. Clădirea a fost construită în secolul 15 şi refăcută în
secolul 18, după ce a fost distrusă de incendii. Lăcaşul de
cult este cunoscut mai ales ca
loc de pelerinaj la Sfântul Anton.
Pentru donaţii vă puteţi adresa la:
◾ Pr. călugăr Francisc –
superiorul mănăstirii – tel.
0746.224.740

◾ Fr. Alexandru – Ordinul
Franciscan Secular – tel.
0723.556.522
◾ Donaţii se pot face şi în
conturile:
RO51 RNCB 0056 0094
8025 0001 LEI
RO24 RNCB 0056 0094
8025 0002 EURO

Negocieri pentru cumpărarea
unei bucăţi din Bastionul Graft
Consiliul Judeţean Braşov
a aprobat ieri înfiinţarea unei
comisii pentru cumpărarea
unui spaţiu din Bastionul
Graft, care a ajuns în proprietatea unor persoane fizice.
Proprietarii au solicitat
Consiliului Judeţean să-şi exprime dreptul de preempţiune,
fiind vorba despre un monument istoric.

„Suma care ni se solicită este
de 200.000 de euro, dar este o
sumă foarte mare şi nu cred că
cineva va plăti această sumă.
De aceea eu vă propun să înfiinţăm o comisie care să negocieze cu proprietarii acestui
spaţiu. Nu cred că vor obţine
mai mult de 50.000 de euro. Oricum, cine îl va cumpăra nu va
putea face nimic acolo şi cu atât

mai puţin să facă o locuinţă”, a
declarat în plenul şedinţei preşedintele Consiliului Judeţean
Braşov, Aristotel Căncescu.
În acest context, s-a decis
înfiinţarea unei comisii din
care face parte câte un reprezentant al fiecărei formaţiuni
politice reprezentată în Consiliul Judeţean Braşov.
Sebastian Dan

înfiinţarea unei comisii care
să verifice suma cerută drept
despăgubire de firma ce deţine balastiera care există pe
terenul aeroportului. În opinia
unor aleşi judeţeni datoria solicitată este mult prea mare.
„Despăgubirile solicitate sunt
imense, în contextul în care se
solicită bani şi pentru stocurile

de materiale, iar eu am fost
deja la faţa locului, iar acestea
nu există în realitate” a declarat consilierul judeţean Ionel
Fliundra.
Firma ce a deţinut betoniera cere despăgubiri de
800 000 de euro oraşului
Ghimbav.
Se dă drumul la licitaţie pentru
următoare etapă. Până la finele
lunii iulie constructorul a promis că va definitiva lucrările
la pista aeroportului şi vor fi
demarate licitaţiile pentru canalizare şi suprafeţele de mişcare aeroportuară – practic este
vorba de două piste mai mici,
conexe pistei principale. Reamintim că primele probe de
zbor pe pista aeroportului de
la Ghimbav au fost făcute la
jumătatea lunii mai, iar piloţii
sunt mulţumiţi de modul în
care au fost realizate lucrările
la aeroportul de la Ghimbav.
Autorităţile judeţene estimează că, până la sfârşitul

anului, 70% din proiect va fi
gata, iar de anul viitor partea
de cargo ar putea funcţiona,
în aşa fel încât firmele şi companiile din judeţ să transporte
mărfurile pe calea aerului.
Pentru terminarea aeroportului braşovean, Consiliul
Judeţean mai are nevoie de
aproximativ 30 de milioane
de euro, bani care ar putea fi
alocaţi de guvern sau vor
fi împrumutaţi.
Potenţiali investitori. După
şedinţa de plen de ieri, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Mihai Pascu a plecat
într-o delegaţie condusă de
ministrul Economiei, Constantin Niţă, în China. „Avem
o oportunitate foarte mare ca,
împreună cu domnul Niţă, să
facem lobby în rândul oamenilor de afaceri chinezi şi să
găsim finanţare pentru finalizarea într-un termen cât mai
scurt a lucrărilor la aeroport”,
a declarat Mihai Pascu.
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Uraganele „feminine”
sunt mai periculoase
Uraganele care
poartă nume feminine fac de trei ori
mai multe victime
decât cele care au
nume masculine,
întrucât oamenii au Oamenii subestimează forța uraganelor cu nume de femei
tendinţa de a subestima forţa lor şi se prote- sistem determinat dinainte.
tional Academy of Sciences
jează mai puţin, potrivit
Înainte de această decizie, aces- (PNAS), ce a analizat uraganele
unui studiu publicat în te arii depresionare erau botezate care s-au abătut asupra Statelor
SUA.
cu nume feminine, potrivit cre- Unite între 1950 şi 2012.
dinţei populare că stările de dis„Un uragan cu un nume masÎncepând din anii '70, centrele poziţie ale femeilor sunt la fel de culin face, în medie, 15,15 morţi,
de meteorologie au decis, pentru imprevizibile ca şi furtunile.
în timp ce un uragan cu nume fea evita să fie acuzate că ar fi seRezultatul acestei schimbări minin ucide aproximativ 41,84
xiste, să acorde uraganelor atât de denumire a avut consecinţe persoane”, spun autorii acestui
prenume feminine, cât şi mascu- mortale, potrivit unui studiu pu- studiu.
line, în alternanţă, conform unui blicat în Proceedings of the Na„Cu alte cuvinte, acordarea

prenumelui Eloise unui
uragan care înainte se numea Charley poate cauza
de trei ori mai multe victime”, afirmă ei. „Când
vine vorba să evaluezi intensitatea unei furtuni, oamenii au tendinţa de a se
baza pe prejudecăţile lor
despre bărbaţi şi femei”,
a explicat unul dintre autorii studiului, Sharon
Shavitt, profesor de marketing.
„În consecinţă, furtunile
cu prenume de fată, în
special cele care poartă
prenume foarte feminine, precum
Belle sau Cindy, par mai uşoare
şi mai puţin violente”, a mai spus
aceasta.
Autorii studiului consideră că
este nevoie de „inventarea unui
nou sistem de denumire pentru a
reduce influenţa avută de prejudecăţi în evaluarea uraganelor şi
pentru a permite o îmbunătăţire
a pregătirii populaţiei”.
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Pe scurt
Sarmalele româneşti, locul trei în preferinţele europenilor
Specialităţile bucătăriei româneşti sunt la mare apreciere
în Uniunea Europeană, după ce sarmalele din România
s-au clasat pe locul trei în cadrul unui concurs online
desfăşurat la iniţiativa Parlamentului European denumită
„Gustul Europei" (Taste of Europe). Competiţia lansată
pe contul de Facebook al legislativului de la Bruxelles a
fost câştigată de salata tradiţională bulgărească „shopska”, care a adunat peste 20.000 de voturi. Salata shopska conţine roşii, castraveţi, ceapă, ardei gras, pătrunjel,
brânză feta, ulei de floarea soarelui, oţet şi respectiv sare
şi piper după gust. Pe locul doi în competiţie s-a plasat
supa rece de sfeclă lituaniană, cu peste 6000 de voturi.
Sarmalele româneşti au reuşit să adune 1294 de voturI,
obţinând poziţia a treia în clasament. Printre alte feluri
de mâncare specifice ţărilor europene, în competiţie au
mai intrat spaghetele carbonara italiene (709 voturi), şniţelul vienez (771 voturi), peştele cu cartofi prăjiţi al britanicilor (183 voturi) şi chifteluţele suedeze (146 de voturi).

De unde vine denumirea cocktailul Bloody Mary
Originea acestui cocktail rămâne încă neclară, iar disputa
despre cel care a inventat această băutură nu are încă
deznodământ. Părerile sunt împărţite. O primă părere ar
fi că a fost inventată de un barman din New York, în 1930,
Henry Zbikiewicz. Alţii spun că laudele îi revin lui George
Jessel, care frecventa Clubul 21 din New York. O altă variantă a poveştii, ni-l aduce în prim plan pe Lucius Beebe,
care a publicat un articol în „This Time New York”, fiind
printre primele articole scrise despre acest cocktail. Ceea
ce ştim sigur este că denumirea băuturii vine de la numele
Reginei Mary I a Angliei dar şi de la alte personaje mai
mult sau mai puţin cunoscute. Cert este că Bloody Mary
este o băutură controversată, cu un gust rafinat. Reţeta
acesteia s-a modificat de-a lungul timpului, ajungând să
fie un cocktail foarte popular.

Papa Francisc avertizează cuplurile: pisicile şi
câinii nu pot înlocui un copil
Suveranul Pontif a criticat în cadrul
slujbei ţinute luni, 2 iunie, la Vatican,
cuplurile care se lasă seduse de mirajul unei vieţi confortabile şi a subliniat faptul că afecţiunea şi atenţia
oferite animalelor de companie nu
pot substitui dragostea pentru copiii.
„Poţi explora lumea, poţi merge în
vacanţe, poţi să ai o casă la ţară, poţi
duce o viaţă lipsită de griji. Poate că
este mai bine, mai confortabil, să ai
un câine, două pisici, iar dragostea
este oferită celor două pisici şi câinelui. Este adevărat sau nu? Dar la
final, după ani de zile, mariajul ajunge
să fie apăsat de solitudine, de amărăciunea singurătăţii”, a transmis
Papa Francisc în timpul slujbei pe
care a ţinut-o luni, la Vatican. Suveranul Pontif s-a adresat unui număr

de 15 cupluri, unele dintre
ele căsătorite de 25 sau chiar
60 de ani, şi a subliniat cu
această ocazie care sunt cele
mai importante aspecte pe
care un mariaj creştin trebuie
să le respecte pentru a fi împlinit: loialitatea, perseverenţa
şi îmbogăţirea vieţii cu un copil,
conform publicaţiei
time.com.

Afișul care a determinat milioane de
oameni să meargă la război
Un afiş de recrutare din timpul Primului Război Mondial a
avut un rol important în a determina 2,5 milioane de britanici să meargă la război. În
imagine, apare Lordul Kitchener, celebru feldmareşal britanic.
Afişul, reprezentativ pentru propaganda din timpul Războiului,
a fost desenat de către Alfred
Leete, un om care nu l-a întâlnit
niciodată personal pe Kitchener.
Leete era un ilustrator pentru
reviste. El a realizat afişul cu

Kitchener în câteva ore, după o
carte poştală din 1895.
Iniţial, imaginea a fost realizată pentru coperta revistei londoneze Opinion. Ulterior,
desenul a fost preluat de propaganda britanică cu sloganul
„Ţara ta te vrea”.
Afişul a fost pus în mii de locuri pe teritoriul Regatului şi a
determinat milioane de oameni
să se înroleze în armată.
Horatio Herbert Kitchener
(n. 24 iunie 1850 – d. 5 iunie

1916) a fost un feldmareşal britanic, care a devenit faimos în
luptele coloniale, apoi a devenit
unul dintre principalii comandanţi militari britanici din timpul
Primului Război Mondial.
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Luptă sub panou,
pentru medalii!
Cele mai bune echipe U 17 din ţară şi-au dat întâlnire la Braşov

De astăzi și
în aceşti copii pe
până duminică, 8
care îi creştem.
iunie, Brașovul
Ne propunem ca
va fi capitala basîn cel mai scurt
chetului juvenil.
timp să avem
CSU Cuadripol
echipă în prima
Brașov a reușit
ligă şi să facem
să obtʼină organiperformanţă cu
zarea turneelor
copiii pe care noi
finale atât la fete
îi creştem de câcât și la băietʼi, la
ţiva ani de zile”
categoria sub 17
concluzionează
ani. Colegiul Napreşedintele de la
tʼional Mihai E CSU Braşov, Gaminescu Oradea,
briel Calancea.
LPS CSS Satu
Echipă în prima
Mare, CSS Redivizie sau muncă
ghin, CSS Aleîn van? Dacă nu
xandria, CSS
se vor găsi solutʼii
Ploiești și CSU
pentru înfiin
Cuadripol Bra tʼarea unei echipe
șov (antrenor
care să activeze
Foto: m.totalbaschet.ro
Nenad Marinkoîn prima ligă,
vic), se vor bate Braşovul este, în aceste zile, centrul de interes al baschetului!
după terminarea
pentru titlul najunioratului, cei
tʼional la fete. Tot 6 echipe „Este o onoare pentru Bra- la ora 13.00, când vor în- mai talentatʼi copii vor părăsi
își vor disputa suprematʼia și şov să organizeze aceste tur- frunta echipa Colegiului Na- orașul de sub Tâmpa, în căuîn întrecerea băietʼilor: ACS nee finale. Avem un proiect ţional Mihai Eminescu din tarea unei echipe unde să-și
Vipo București, U Mobitelco în derulare cu aceşti copii de Oradea. Două ore mai târziu continue activitatea. Pentru
Cluj, CSS Viitorul Cluj, la CSU Cuadripol Braşov şi vor debuta şi băieţii de la cei care s-au ocupat de la înSteaua, CSS Târgu Jiu și sperăm să obţinem medalii acelaşi club, împotriva prin- ceput de grupele de copii,
CSU Cuadripol Brașov (an- şi la fete şi la băieţi!” spune cipalei favorite la titlul na- acest lucru este frustrant.
Universitatea „Cu aceşti copii am lucrat
preşedintele de la CSU Bra- ţional,
trenor Eugen Roşu).
Mobitelco Cluj.
Luptă mare cu Steaua! Steaua şov, Gabi Calancea.
încă de la vârsta de 7 ani.
„Ne dorim echipă în prima di- Este frustrant ca după atâta
Fiecare cu fiecare! Atât la
şi-a dorit foarte mult să organizeze aceste turnee finale, fete, cât și la băietʼi, se va vizie!” Brașovul nu are de- muncă, după ce i-ai crescut,
dar până la urmă decizia fe- juca după sistemul fiecare cu ocamdată echipă de baschet să plece în alte oraşe pentru
deralilor a fost Braşovul! A fiecare. Echipa care după 5 băietʼi în prima ligă. Echipa că noi nu avem echipă în
contat foarte mult faptul că mecuri va acumula cele mai de băietʼi sub 18 ani a celor prima divizie!” spune şi ancei care vor să organizeze, multe puncte, va fi încoro- de la CSU Cuadripol Brașov, trenorul echipei de baschet
CSU Cuadripol Braşov, au nată campioană natʼonală. este însă vicecampioană sub 18 ani de la CSU Cuechipe înscrise în competi- Partidele din cele două tur- natʼională. Orașul de sub adripol Brașov, Eugen Roșu.
ţiile interne, la toate catego- nee finale rezervate echipe- Tâmpa continuă să producă În urmă cu doar câtʼiva ani
riile de vârstă, fiind singurul lor sub 17 ani, vor fi găzduite talente, iar cei care se învârt de zile, CSU Cuadripol
club din ţară care face acest de sala de sport a școlii ge- în jurul acestui fenomen Brașov a avut echipă în prilucru! Un alt aspect, deloc nerale numărul 11 și de sala spun că scopul principal pen- mul eșalon baschetbalistic
de neglijat, este prezenţa an- sporturilor Dumitru Popescu tru viitorul apropiat este masculin al tʼării, dar, din
trenorului prim divizionarei Colibași. Fetele de la CSU crearea unei echipe mascu- cauza crizei, aceasta nu șiOlimpia CSU Braşov, Dan Cuadripol Braşov vor intra line care să activeze în prima a mai putut continua activiCalancea, în biroul federal. primele în scenă, astăzi de ligă. „Avem mare încredere tatea.

Halep, la un hop de semifinale!
Simona Halep va juca astăzi
contra rusoaicei Svetlana Kuzneţova, pentru calificarea în semifinalele turneului de la
Roland Garros. Kuzneţova s-a
impus pe zgura de la Roland
Garros, în 2009! „Simona este
un adversar dificil, foarte puternic. Va fi un meci greu, dar
abia aştept să joc împotriva ei.
Am învins-o la Stuttgart în acest
an, mi-am luat revanşa după
înfrîngerea de la Roma de anul

trecut. Ea joacă mult mai bine
acum şi cred că va fi un meci

frumos”, a spus Kuzneţova. Partida dintre Simona Halep și

Svetlana Kuznetʼova, din sferturile de finală de la Roland
Garros, va începe la ora 15.00
şi va fi preluată în direct de canalul Eurosport. 2-2 este scorul
întâlnirilor directe dintre Halep
şi Kuznetsova. Ultima dispută
a avut loc în primăvară, la Stuttgart, când rusoaica s-a impus
cu 7-5, 7-6 (4). Anul trecut, la
Roma, însă, tot pe zgură, jucătoarea din România a câştigat
categoric, scor 6-1, 6-1.

9
Falcao ratează CM!
Radamel Falcao nu va face parte din lotul Columbiei
pentru Campionatul Mondial din Brazilia, a anunțat antrenorul sud-americanilor, Jose Pekerman. Falcao nu sa refăcut complet după accidentarea gravă de la
genunchi. Atacantul lui Monaco fusese inclus inițial în
lista de 30 de jucători, dar antrenorul argentinian de pe
banca Columbiei a decis să nu îl convoace pentru lotul
definitiv. La Cupa Mondială, Columbia va juca în grupa
C, cu Grecia, Coasta de Fildeş şi Japonia.

Lampard spre NY?
Frank Lampard a anunţat că va părăsi gruparea londoneză după 13 ani petrecuţi la Chelsea, perioadă în care
a câştigat şi 11 trofee. Mijlocaşul englez a obţinut 3 titluri
în Premier League, dar şi Liga Campionilor în 2012 după
finala cu Bayern Munchen. Lampard a avut cifre incredibile la Chelsea, în 13 ani avînd 648 de apariţii, adică
o medie de 50 de meciuri pe sezon. Mai mult, este şi
golgeterul all-time al echipei, cu 211 goluri. Lampard a
anunţat că nu va lua o decizie asupra viitorului său până
după Campionatul Mondial din Brazilia, dar o destinaţie
extrem de probabilă este New York City, echipă care la transferat şi pe David Villa.

Noi debuturi sub tricolor?
Prima reprezentativă de
fotbal a României va
susţine în această seară
de la ora 21.30, la Geneva, al doilea amical
din cadrul stagiului de
pregătire din Elveţia.
După victoria la limită
contra Albaniei, 1-0, tricolorii vor da piept în
această seară cu Algeria. Selecționerul echipei de fotbal a României, Victor
Pițurcă, mai are doi debutanți în lotul de 23 de jucători.
Fundașii Bogdan Mitrea și Bogdan Vătăjelu (foto) ar
putea debuta sub tricolor în meciul cu formația africană,
care este calificată la Cupa Mondială din Brazilia, după
ce Cristian Manea, Cosmin Matei, Alexandru Mateiu și
Florin Tănase au jucat primele lor minute la reprezentativa
de seniori în jocul cu Albania, de la Yverdon.

Szukala şi Pintili, spre Al Hilal!
Noul antrenor al Stelei, Costel Gâlcă, a fost informat de
Valeriu Argăseală pentru că sunt doi jucători care îşi doresc să plece în această vară. Mihai Pintilii şi Lukasz
Szukala l-ar putea urma pe Laurenţiu Reghecampf la Al
Hilal. „Mi s-a spus că Szukala şi Pintilii ar vrea să plece.
Dar încă nu am vorbit mai multe. Aştept să începem pregătirile şi vedem. Dar cu siguranţă vor fi înlocuiţi. Dacă
vor pleca jucători ne va fi mai greu să intrăm în Liga
Campionilor. Până ce aceştia vor fi integraţi, e mai dificil.
Ne trebuie un vârf”, a spus Costel Gâlcă.

Primele semifinaliste la Roland Garros!

Rusoaica Maria
Șarapova (foto), cap de serie
nr. 7, și canadianca Eugenie
Bouchard (N.18)
s-au calificat
marți în semifinalele probei de
simplu feminin
din cadrul turneului de tenis de la Roland Garros, al 2-lea de Mare Șlem
al anului. Șarapova, care s-a calificat pentru a 5-a oară în
cariera sa în semifinale la Roland Garros, a învins-o în
sferturi pe spaniola Garbine Muguruza, nr. 35 mondial, în
trei seturi: 1-6, 7-5, 6-1. Rusoaica în vârstă de 27 ani s-a
impus în turneul parizian în 2012 și a fost finalistă în 2013.
În semifinale, Șarapova o va întâlni pe canadianca Eugenie
Bouchard, care ieri a trecut în trei seturi, 7-6 (4), 2-6, 75, de spaniola Carla Suarez Navarro, cap de serie nr. 14.
Bouchard (20 ani) accede pentru a doua oară la rând în
semifinalele unui turneu de Mare Șlem, după Openul Australiei de anul acesta din ianuarie.

DIVERTISMENT
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Horoscopul zilei

Filme de Oscar
la Patria
Filmele programate în
această săptămâna la
Cinemateca de la Sala
Patria sunt următoarele:
Miercuri 4 iunie
◾ 20.00. Seara filmului european: Remuşcare (Atonement) (Anglia, 2007)
Regia: Joe Wright
Gen: dramă, ecranizare
Joi 5 iunie
◾ 20.00. Comedy Classics:
Cum se fură un milion
(How to Steal a Million)
(SUA, 1966)
Regia: William Wyler
Comedie, romantic
Vineri 6 iunie
◾ 19.00. Doc and Roll:
God Bless Ozzy Osbourne (2011)
Regia: Mike Fleiss, Mike
Piscitelli
Documentar, biografic
◾ 21.00: Seara Dracula
Film Festival: Fălci (Jaws)
(SUA, 1975)
Regia: Steven Spielberg
Aventuri, horror

Sâmbătă 7 iunie
◾ 11.00. Matineu copii:
Aladdin (SUA, 1992)
Animaţie
Dublat în
limba română
◾ 17:00: Golden classics:
Să ucizi o pasăre cântătoare (To Kill a Mockingbird) (SUA, 1962)
Regia: Robert Mulligan
Dramă, ecranizare
◾ 19.30. Mari regizori:
Omul-elefant (The Elephant Man) (1980)
Regia: David Lynch
Drama, biografic
◾ 22.00. Film Cult: Taxi
Driver (SUA, 1976)
Regia: Martin Scorsese
Drama, thriller
Duminică 8 iunie
◾ 11.00. Matineu copii:
Dumbo (SUA, 1941)
Dublat în limba română
Animaţie
◾ 17.00. Golden Classics:
Funny Face (SUA, 1957)
Regia: Stanley Donen
Muzical, comedie

True Grit (SUA, 1969)

◾ 19.00. Seară de Oscar:
Adevăratul curaj (True
Grit) (SUA, 1969)
Regia: Henry Hathaway
Western
Premiul Oscar pentru cel
mai bun actor: John Wayne

Miercuri

Intrarea la toate filmele se
face pe baza de voucher: 7 lei
preţ întreg, 5 lei redus (copii,
elevi, studenţi, pensionari).
Voucherele se pot achiziţiona de la intrarea în Cinemateca Patria.

Berbec. Eşti plin/ă de încredere în tine, iar această siguranţă
le/îi atrage pe multe femei/ mulţi bărbaţi din jurul tău. Important
este să o/îl faci atentă/ atent pe cea/cel pe care o/îl placi.
Taur. Discuţiile aprinse sunt peste tot în jurul tău astăzi, şi
va fi destul de greu să le faci faţă. Ia în serios tot ce se întâmplă, pentru că acolo se ascund detalii importante.
Gemeni. Eşti foarte energic/ă şi odihnit/ă astăzi, surprinzător
pentru tine şi pentru cei din jurul tău. Ai idei care îţi vor
impresiona şefii, iar optimismul tău pare rupt dintr-un film.
Rac. Ai grijă la bani astăzi şi încearcă să nu cumperi lucruri
de care nu ai nevoie. Mai mult decât atât, nu te împrumuta
la nimeni pentru a-ţi face mofturile, îi dau cu greu înapoi.
Leu. Situaţia ta profesională este una foarte bună în acest
moment, dar nu trebuie să fii cu nasul pe sus. Fii precaut/ă,
poate urma o perioada în care lucrurile se vor inversa.
Fecioară. Vei avea parte de schimbări astăzi şi e foarte important să te adaptezi cât mai repede. Chiar dacă pare greu
la început, trebuie să ai încredere că totul va fi mai bine.
Balanţă. Cineva îţi va cere ajutorul astăzi, sau poate vei fi
nevoit/ă să insişti tu ca să îl primească. Dacă un prieten deal tău se ascunde de tine, fă orice pentru a da de el.
Scorpion. Astăzi apar oportunităţi la care nu te aşteptai şi îţi
va fi greu să iei o decizie presată de timp. Chiar dacă schimbarea nu e uşoară, încearcă să te pregăteşti din timp.
Săgetător. Îţi place să fii atent/ă cu cei pe care îi iubeşti, şi
astăzi situaţia ta materială, dar şi timpul, îţi permit acest
lucru. Cumpără-le cadouri şi ia-i prin surprindere!
Capricorn. Fii mai îndrăzneaţ/ă şi pune întrebările care te
macină persoanelor de la care aştepţi un răspuns. Dacă insişti
ca să obţii un lucru, chiar vei reuşi, nu contează riscurile.
Vărsător. Trebuie să faci unele sacrificii dacă vrei să ai succes,
cel puţin astăzi. Este o zi perfectă pentru a da o mâna de
ajutor unui coleg/prieten care nu mai face faţă problemelor.
Peşti. Ocupă-te mai mult de tine şi îmbunătăţeşte-ţi stilul
de viaţă. Nopţile nedormite şi mâncarea de tip fastfood îşi
vor spune cuvântul. Fă-ţi un control de rutină!

◾ – Ce i-a luat Bulă mamei sale de ziua ei?
– Zece lei din poşetă.

Bancuri

– Pentru colegi faceţi reducere?
– De ce, şi dumneavoastră sunteţi chelner?
– Nu, şi eu sunt tâlhar!

◾ Se spune că Chuck Norris s-a bătut odată cu
Superman. Nu se ştie cine a câştigat, dar pier- Un tip merge la restaurant. Chelnerul îi aduce mezătorul a trebuit să poarte chiloţii pe deasupra niul. Tipul, răsfoindu-l şi văzând preţurile deosebit ◾ Î: Ce este un punct negru, cu două puncte albe?
pantalonilor.
de mari, spune:
R: O furnică cu vată în urechi.

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

TRIUNGHIUL DRAGOSTEI ŞI AL MORŢII
-PREMIERĂ(N-15), 96 minute, Thriller
orele: 16:30,
21:15
MALEFICENT
-3D- PREMIERĂ(AG), 97
minute,
Aventuri,
Fantastic
orele: 18:15,
20:15
LEGENDELE
DIN OZ:
ÎNTOARCEREA
LUI DOROTHY
-3D(AG), 88
minute,
Animaţie, Aventuri
ora 13:45
X-MEN: VIITORUL ESTE TRECUT
-3D(AP-12), 131 minute, Acţiune, Aventuri,
orele: 13:30, 18:00, 22:30

WALESA: OMUL SPERANŢEI
-PREMIERĂ- tarif unic: 10 lei/bilet
(N-15), 127 minute, Dramă
ora: 14:00
VECINI DE COŞMAR
(N-15), 96 minute, Comedie
orele: 16:00, 20:30
GODZILLA -3D(AP-12), 123 minute, Acţiune, SF, Thriller
orele: 15:45, 22:20
SELFIE
(AP-12), 123 minute, Comedie
ora: 18:45
Teatru la Dramatic
POVESTIRI ALESE – sala Studio, ora 19.00
de Donald Margulies
Regia: Vlad Zamfirescu
Decorul: Bogdan Spătaru
Costumele: Maria Tache
Cu: Viorica Geantă Chelbea, Maria Gârbovan
Preţul biletelor: 10 lei. Preţ redus pentru
elevi, studenţi, pensionari: 5 lei.
Expoziţii
◾ Muzeul Casa Mureşenilor găzduieşte expoziţia
Universul familiei. Vizitatorii sunt invitaţi să
descopere obiecte utilizate frecvent, intrate în
ritualul
Fantasticcotidian, supuse schimbărilor de gust şi
preferinţe. Fotografiile fac parte din arhiva av.

Constantin Hiott şi a boierilor Poenari (Oltenia)
– ramura Bălănoi, şi au fost donate muzeului de
către moştenitori. Expoziţia poate fi vizitată până
în 20 iunie 2014.
◾ Expoziţia Fotograful braşovean Carl
Muschalek – 110 ani (1857–1904), donaţia
Gheorghe Corcodel din Germania, la Muzeul
Civilizaţiei Urbane, situat în Piaţa Sfatului nr. 15.
◾ Expoziţia Maeştri ai picturii româneşti.
Colecţia Lucian Pop la Muzeul de Artă Braşov,
din B-dul. Eroilor nr. 21 (lângă Hotel Capitol).
◾ Expoziţia temporară Tradiţii şcolare braşovene în Liceele Johannes Honterus şi Andrei
Şaguna. Expoziţia poate fi vizitată până în luna
iunie 2014, la mansarda Muzeului Civilizaţiei
Urbane a Braşovului, Piaţa Sfatului nr. 15.
Program de vizitare: Marţi-Dumincă, 9.00-17.00.
◾ Epoziţia De la căruţă la zborul cu motor la
Muzeul Judeţean de Istorie Braşov. Expoziţia
este găzduită la Casa Sfatului din Braşov, Piaţa
Sfatului nr. 30.
◾ Epoziţia 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.
◾ Epoziţia Mărturii din vechiul Schei la
Muzeul de Etnografie Braşov (B-dul Eroilor 21A).
Expoziţia îşi propune să readucă la viaţă vechiul
Schei prin fotografii inedite.
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Completaţi cu cifre de la 1 la 9. Cifrele să nu se repete nici pe verticală,
nici pe orizontală şi nici în careurile mici de 3x3

Sudoku

Rezolvarea sudoku din numărul trecut
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Prometeu – Revistă de luptă pentru propăşire, frumos şi adevăr

Un pictor braşovean:
Valeriu Maximilian
În viaţa artistică a oraşului nostru dl. profesor
V. Maximilian şi-a câştigat o reputaţie binemeritată. De-o hărnicie
îndărătnică, se poate
considera ca unul dintre
cei mai productivi pictori care se poate deosebi de cei care se
admir reciproc şi-şi dau
titlul de „artişti”, deşi valoarea lor artistică se reduce la creaţiuni lipsite
de talent şi de bun simţ.
Prima fază a evoluţiei artistice s’a manifestat încă pe
când dl Maximilian se afla în
clasa I de liceu. Adesea se vedea în recreaţii, tabla clasei
plină de scene din răsboiul
ruso-japonez. Ca elev în cl.
IV, a început să lucreze primele peisaje studiate în natură, simţind o deosebită atracţie
faţă de munţi şi codrii acoperiţi cu brazi. De atunci se distinge în lucrările sale o
închinare deosebită pentru
anotimpul toamnei cu coloritul ei bogat, ca şi pentru primăvara cu coastele munţilor
şi grădinilor ninse de floare,
cărei frăgezime, umiditate şi

transparenţă a culorilor, le
redă cu o uşurinţă caracteristică. Răsboiul trecut a fost
pentru maestrul Maximilian
un prilej de aşi manifesta
umorul în scene răsboinice cu
caracter politic naţional, publicate în revista „Ghimpele”
şi alte foi volante.
După ce urmează studii
speciale la Academia de pictură din Budapesta şi Bucureşti, preocuparea pictorului
s’a concentrat în cunoşterea
naturii, ţinând seamă de cele
mai mici amănunte şi căutând
să nu jignească sentimentul
frumosului. Adoră natura în
toată frumuseţea schimbătoare şi învăluită de mister, pentrucă şi-a format
convingerea că singurul
maestru dela care se
poate învăţa este natura.
Acvarele sale sunt pline
de lumină şi de un colorit viguros. Fiecare tablou este o imagine a
realităţii în formă şi în
culoare.
Începând cu anul
1925, cu ocazia serbărilor jubileului liceului „A.
Şaguna”, prof. Maximilian, an de an, deschide
expoziţii de pictură la
Braşov expunând lucrări
cari şi-au găsit aprecieri

elogioase în presa noastră cât
şi în cea minoritară. În cursul
anilor din urmă a deschis expoziţii şi în Arad, Sebeş-Alba,
Sibiu Constanţa şi Movila Techirghiol, prezentând peisajii
din natura muntoasă a regiunilor carpatine, ilustrând şi vederi de mare cu bogate variaţii
de culori.
În general opera de artă a dlui Maximilian trădează o tehnică proprie, neinfluenţată de
curentele moderniste efemere,
ale modei trecătoare, fiind rezultatul unui studiu, al unor
observaţii adânci ale problemelor de lumină, de atmosferă
şi de perspectivă pe cari le desvoltă cu simţ de realitate.
În expoziţia din acest an
(deschisă la liceul „Andrei Şaguna”, între 5-29 Iunie) vedem produsele sale predilecte:
interior de codru, cu efecte
frapante de lumină, cu perspective adânci şi colorit senin
şi armonisat, Poiana Braşovului este tratată în toate anotimpurile, privelişti de văi,
părăiaşe în munţi, cari îţi provoacă senzaţia murmurului,
peisajii câmpeneşti din regiunea Sibiului, Ţara Bârsii, Ţara
Sebeşului și câteva marine
dela Constanţa, cari dovedesc
că expozantul are gust în alegerea subiectelor aşa de va-

riate şi că aleargă neobosit
spre a le afla.
Descoperim şi câteva
pânze în oleu cu nopţi de
lună în cari bura nopţii e
redată cu o fineţe caracteristică şi vecină geniului său
acvarelist.
Revista noastră propunându-şi să ţină seamă de
sinceritatea cu care se manifestă orice activitate zugrăveşte acest chip de
muncă luat din viaţa artistică locală a cărui operă de
artă trăeşte în casele tuturor
iubitorilor de frumos şi nu are
nevoie de reclamă spre a fi
apreciată în justa ei valoare.
Valeriu Maximilian astăzi
se apropie de maturitatea sa
artistică, iar opera lui va rămâne alături de cea a puţinilor
pictori pe cari i-a dat Braşovul
şi cu care desigur se va putea
mândri într’un viitor apropiat.
Revista „Prometeu” –
Anul I, nr. 2, 15 Iunie 1934
Pasionat de arta lui Valeriu
Maximilian, pictorul Vasile
Baboie, el însuşi descendent
dintr-o veche familie braşoveană (Mişu Popp i-a fost
strămoş) şi rămas legat prin
arta sa de oraşul natal, foloseşte o inspirată figură de stil
pentru a-l prezenta pe acuarelist: „Când Valeriu Maximilian a diluat culorile în apa
izvoarelor din munţii Braşovului, a avut revelaţia picturii
ce avea să urmeze. Sufletul său
avea ceva din puritatea cristalină a acestor izvoare, din
peisajul în care a lucrat apoi
toată viaţa. Acuarela, prin
transparenţa si spontaneitatea
sa, a răspuns din plin lirismului care domină exclusiv pictura lui Valeriu Maximilian”.
Cristina Baciu
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Din presa maghiară
În vizită la noua fabrică de clopote.
Se fabrică clopote noi în locul celor topite pentru tunuri (I)

Într-una din zile vorbeam despre cărţi cu prietenul meu,
care şi-a adus aminte că lectura cea mai dragă lui din
tinereţe a fost romanul lui Rákosi Viktor, „Az elnémult
harangok” (Clopote tăcute). Astfel am început să vorbim
despre clopote. Se spune că au suflet. Dacă ar fi aşa
cum au permis să facă din ele tunuri?

Fabrica de clopote „Metalurgia Română” din strada Cristianului şi-a început activitatea de curând. Am plecat s-o
vizităm şi să vedem sufletul clopotelor.
Strada Cristianului este o stradă nouă, încă în lucru, dar
sunt deja câteva case, câteva fabrici de-a lungul ei. Pe
partea dreaptă a străzii se întinde o câmpie care oferă
posibilitatea extinderii şi în această zonă. Fabrica de clopote este la câţiva paşi de Gara Bartolomeu, nu are număr
încă pe clădire şi vopseaua este proaspătă pe pereţi. În
faţă se află birourile, iar în spate fabrica care emană nori
groşi de fum. În curte pe un stativ este expus primul clopot
fabricat aici, un clopot vopsit în galben, cam de 100 kg.
Suntem primiţi de directorul tehnic, inginerul Iosef Oberst.
În fabrică lucrează 30 de muncitori. În centrul încăperii
se înalţă 20 m în sus furnalul de fier, corpul cel mai important pentru fabrică. În jurul furnalului temperatura este
foarte ridicată, 5 – 6 muncitori transpiraţi aşteaptă să se
scurgă materialul topit. Din cauza căldurii venele de pe
braţele lor se umflă.
(va urma)
TOMPA László. Látogatás az új brassói haranggyárban,
ahol újakat öntenek a háborúba vitt harangok helyett.
În: Brassói Lapok, nr. 125, 3 iunie 1938
Dinu Eva

S-a deschis ospătăria „Braşovul nou”
Am onoarea a aduce la cunoştinţa onor publicului, că
în Blumăna, între Cazarma
Honvezilor şi Fabrica de postav „Scherg”, în calea Elisabeta (strada Roşiorilor ?), ce
duce spre Nou (Noua), lângă
vila Lukhardt, în edificiul
meu propriu, am deschis ospătărie prevăzută cu o grădină
frumoasă şi loc de popice.
Bucătăria o conduce femeia
mea, care a fost onorată şi în
străinătate pentru curăţenia
şi pregătirea de mâncare gus-

toasă. Mâncăruri calde şi reci
se pot căpăta în tot timpul.
Vinuri procur numai din ţinuturile producătoare de vin
bun şi le servesc în stare curată, naturală, cu serviciul cel
mai fin şi solid. Rugând pentru protecţie şi încredere pe
mult onoratul public, am rămas cu deplină stimă: Ioan
Leonhardt – proprietar.
Gazeta Transilvaniei,
nr. 119, 28 mai 1900
Mihaela Lupu
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„Bani cu suflet”
Un clujean ascunde plicuri cu bani în locuri publice,
apoi lasă indicii pe reţelele de socializare cum pot fi găsiţi

O campanie denumită
„Bani cu suflet” a fost lansată de o persoană care,
sub protecţia anonimatului, pune diverse sume
de bani în plicuri pe care
le lasă în mai multe locuri
din Cluj-Napoca, iar cei
care găsesc banii trebuie
să dea altora cel puţin jumătate din sumă.

Acţiunea este promovată pe
o reţea de socializare, iar „autorul”, care îşi ascunde identitatea, spune, într-o postare,
că nu crede că „bogătanii sau
guvernele vor salva ţara, ci românii”.
„E frumos să văd atâţia români care încă aveţi suflet
pentru cel de lângă noi. Nu
cred că bogătanii sau guvernele vor salva această ţară, ci

noi, fiecare, uniţi împotriva sărăciei şi a
nedreptăţii”, a scris iniţiatorul campaniei
„Bani cu suflet”.
Acesta a spus că
pune bancnote de 50
sau 100 de lei în plicuri pe care le lasă în
diverse locuri din oraş,
în Parcul Mare sau pe
Cetăţuie, alături de instrucţiuni potrivit cărora persoana care
găseşte banii trebuie
să dea altcuiva, într-un gest
caritabil, cel puţin jumătate
din suma primită.
„Găseşte banii ascunşi în
zona Cluj, fă share la poză,
cu tag «banicusuflet», şi dă
mai departe jumătate din
suma găsită în plic”, arată
anonimul într-o postare pe reţeaua de socializare.
Anonimul spune că sumele
puse în plicuri provin din ba-

Detalii despre cununia Ioanei Băsescu
Fiica cea mare a preşedintelui Traian Băsescu s-a căsătorit în secret, duminică
dimineaţa, la Azuga, cu avocatul Radu Pricop, cel cu care
are o relaţie de un an de zile.
La cununia civilă au participat
doar părinţii celor doi miri şi
naşii lor.
Primarul Azuga, Constantin
Samson a dezvăluit pentru
ziarulring.ro că cei doi au fost
emoţionaţi, însă nu au ezitat
nicio clipă când au spus „Da”.
„Au vrut să se cunune la
Azuga şi am dat curs cererii.
Au plătit taxa de 300 de lei,

totul a fost făcut ca
la carte. Erau foarte
fericiţi şi emoţionaţi.
Au zis un «Da»
foarte hotărât şi ea,
şi Radu. La cununie
au fost părinţii Ioanei, ai lui Radu şi naşii, probabil nişte prieteni de-ai lor.
Au mai stat 10 minute la un
pahar de şampanie, am ciocnit şi eu cu ei. Şi-au dorit o
cununie intimă, au avut-o,
apoi au plecat la Bucureşti.
Le-am urat «Casă de piatră»
şi multă, multă fericire. Ioana
a purtat o rochie lungă roşie,

simplă, dar foarte elegantă şi
Radu, un costum. Domnul
preşedinte era fericit, era emoţionat, şi-a pupat copiii. Şi-a
îmbrăţişat fata, şi-a îmbrăţişat
ginerele, i-a pupat, le-a dorit
toate cele bune, a ciocnit şi un
pahar”, a declarat primarul
Constantin Samson, citat de
ziarulring.ro.

Rihanna, fără sutien pe covorul roşu
Rihanna a fost recompensată, luni seară, cu premiul Fashion Icon Award
2014 de Consiliul creatorilor de modă din America
(CFDA). Evenimentul a
avut loc în cadrul unei gale
organizate la New York
pentru desemnarea celor
mai buni designeri. Cântăreaţa a avut o apariţie extrem de sexy pe covorul
roşu, purtând o rochie strălucitoare, din plasă, prin
care i se vedeau toate formele corpului.
Rihanna a primit premiul
Fashion Icon Award 2014
pentru ţinutele sale îndrăzneţe şi pentru stilul aflat în

continuă evoluţie.
Designerul Zac Posen a
spus despre Rihanna că este
un star care îşi asumă riscuri pe covorul roşu.
„Ea îşi asumă riscuri şi
ştie ce vrea”, a spus Posen.
Designerul a ţinut să precizeze că Rihanna avea toate
calităţile pentru a deveni un
star atunci când era la începutul carierei.
La evenimentul de la
New York au mai participat
câştigătoarea Oscarului, Lupita Nyong'o, Marion Cotillard, Blake Lively, Naomi
Campbell, Coco Rocha,
Jennifer Hudson, Anna
Wintour şi Emmy Rossum.

nii lui şi că a preluat ideea din
SUA, unde un milionar anonim a început să doneze bani
în plicuri lăsate în diverse locuri.
Pentru a putea participa în
campanie trebuie, în primul
rând, să ai un cont de Twitter,
să urmăreşti indiciile postate
de @BanicuSuflet despre locul unde au fost ascunşi banii
şi să mergi să-i cauţi :-)

Un preot francez va binecuvânta smartphone-urile

La biserica Notre-Dame din Bellecombe – Lyon (estul
Franţei) va avea loc duminică, 8 iunie, o slujbă specială,
în cursul căreia vor fi binecuvântate smartphone-uri,
tablete şi aparate foto, informează metronews.fr. Părintele paroh Frederic Lequin spune că va binecuvânta
toate mijloacele de comunicaţie şi chiar aparatele auditive. „Ideea mi-a venit vând am văzut că se face acelaşi
lucru la Londra sau la Nisa. Nu este un act de exorcizare
sau de magie. Binecuvântarea nu transformă obiectul
într-unul sfânt, ci îl pune în slujba omului, acum fiind
mai degrabă invers. Ideea este să ne gândim la aceste
lucruri şi să ne spunem: Nu fac orice cu acest obiect,
ci îl folosesc cu bună ştiinţă', arată părintele Lequin.

Culoarea părului nu are legătură cu inteligenţa

Culoarea părului nu are nicio legătură cu personalitatea
şi cu inteligenţa, potrivit unui studiu genetic realizat
de cercetătorii de la Universitatea Stanford din California (SUA), ale cărui rezultate contrazic stereotipul
„blondei proaste” promovat în numeroase bancuri. Cercetătorii americani au contrazis însă acest stereotip
al „blondei proaste”, întrucât culoarea părului este,
după părerea lor, doar o chestiune superficială, ce depinde de o singură literă din codul genetic. Prin modificarea unei singure „litere” din ADN, brunetele pot
deveni blonde, afirmă cercetătorii de la Universitatea
Stanford din California, iar acest fapt nu ar avea niciun
efect asupra creierului lor. „Mecanismul genetic care
determină culoarea blondă a părului nu modifică biologia niciunei părţi a organismului. Este un bun exemplu pentru o trăsătură genetică ale cărei efecte sunt
strict superficiale”, a declarat profesorul David Kingsley,
coordonatorul studiului. Savanţii au descoperit, totodată, că gena care determină această nuanţă nu influenţează culoarea ochilor, fapt ce sugerează că părul
blond nu este asociat genetic cu ochii albaştri.

