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Ziar Gratuit
Centrul de Afaceri,
în linie dreaptă
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Municipalitatea va semna
în sfârşit contractul de lucrări pentru construcţia
Centrului din Bartolomeu.
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Excelenţă la Hospice
Casa Speranţei a devenit Centru de Excelenţă
în domeniul Îngrijirii Paliative pentru Europa Centrală şi de Est

Stegarii
debutează în Cupă
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FC Braşov va debuta astăzi,
în Cupa României Timişoareana, de la ora 16.00, cu
Chindia Târgovişte.

Tipografie istorică,
redată publicului
pag. 7

Tipografia funcţională a
fost realizată în cadrul proiectului „De La Gutenberg
la Mureşianu”.

VALUTĂ

Euro
4,4019
USD
3,4143
Gram Aur 134,5915

METEO

Parţial noros
7°C /12°C

Titlul de excelenţă a fost acordat datorită celor aproape 20 de ani de experienţă în domeniul îngrijirii paliative
ai Centrului Casa Speranţei, dar şi da-

torită celor peste cinci mii de asistenţi
medicali din România şi din alte
18 ţări, care au fost instruiţi de-a lungul timpului de specialiştii braşoveni.

„Este o recunoaştere a muncii noastre
din anul 1992 şi cred că este un privilegiu şi o responsabilitate pe care
ne-o asumăm” a declarat conf. dr.

Weekend plin pe Valea Cărbunării

Investiţii prioritare la Bran

Primarul oraşului Râşnov,
Adrian Veştea, a anunţat că,
în acest weekend, se vor desfăşura două competiţiii internaţionale la trambulinele de
pe Valea Cărbunării. În organizarea Federaţiei Române
de Schi Biatlon, a Primăriei
Râşnov şi OMV, sunt orga-

Canalizarea rămâne unul dintre principalele obiective pentru ca Branul să devină o
staţiune turistică în adevăratul
sens al cuvântului. „În acest
an, am finalizat licitaţia pentru încă un tronsom de 4,8
kilometri de reţea de canalizare, în zona Predeluţ şi cen-

nizate în perioada 25-28 septembrie, pe trambulinele K64
şi K90, Carpath Cup şi FIS
Cup. Cele două competiţii
sunt incluse în calendarul internaţional de vară, aprobat
de Federaţia Internaţională
de Schi pentru disciplina sărituri cu schiurile.
pag. 4

Daniela Moşoiu, de la Universitatea
Transilvania, director Dezvoltare
Naţională şi Programe de Educaţie
Hospice Casa Speranţei.
pag. 7

trul comunei Bran. Investiţia
este de aproximativ 950.000
de lei şi este asigurată cu fonduri de la bugetul local şi de
la Consiliul Judeţean Braşov”,
a precizat primarul Gheorghe Hermeneanu (foto). De
asemenea şcolile au fost puse
la punct.
pag. 5
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Reguli noi pentru șoferi
Din 28 septembrie, şoferii vor fi penalizaţi pentru o nouă
abatere în trafic, potrivit ultimelor modificări din Codul
rutier. Șoferii trebuie să-şi informeze pasagerii cu privire
la obligaţia legală de a purta centura de siguranţă în timpul circulaţiei pe drumurile publice. Totodată, şoferii vor
avea obligaţia să se asigure că, pe timpul conducerii vehiculului, minorii poartă centurile de siguranţă sau sunt
transportaţi numai în dispozitive de fixare în scaune pentru
copii omologate. Este vorba despre scaune speciale,
prevăzute cu sisteme de fixare şi asigurare gândite pentru
confortul şi siguranţa celui mic. Mai mult chiar, din 28
septembrie va fi interzis transportul copiilor în vârstă de
până la 3 ani în autovehicule care nu sunt echipate cu
sisteme de siguranţă. Excepţie de la această regulă vor
face autovehiculele destinate transportului public de persoane, precum şi taxiurile.
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Submarinele ruseşti din Marea Neagră,
dotate cu super-rachete

Pădurile din România, salvate de un sistem informatic
Sistemul online pentru monitorizarea trasabilității lemnului
va fi aplicat începând cu data de 8 octombrie și va fi completat cu noul Cod Silvic. Totuși, acesta nu dă siguranța
că toate căruțele de lemne vor fi înregistrate la ieșirea
din pădure. În ciuda faptului că acesta ar trebui să fie
fără cusur, situația din teren este alta, după cum a recunoscut însuși ministrul delegat pentru Ape, Păduri și Piscicultură, Doina Pană. „Nu am să-l declar totuși infailibil
pentru că, poate, o căruță de lemn de foc se mai poate
strecura, în sensul că nu am vrut să îngreunăm problema
populației și atunci am prevăzut că ceea ce înseamnă
până în 3 metri cubi și e transport cu un atelaj, deci nu
auto, să nu intre în sistemul informatic”, a spus Doina
Pană. Mai exact, monitorizarea trasabilităţii lemnului se
va face online printr-un sistem bazat pe utilizarea telefoanelor inteligente. Practic, printr-o aplicaţie instalată
pe smartphone-urile transportatorilor se va putea urmări
drumul lemnului din pădure până la procesatorul final.

Submarinele ruseşti din Marea Neagră vor avea rachete care pot ajunge până la București sau Kiev
Submarinele staţionate la Baza de la Novorosiisk a Flotei ruse de
la Marea Neagră vor fi
echipate cu rachete de
croazieră având raza
de acţiune de peste
1.500 de kilometri, a
declarat comandantul
Flotei, Aleksandr Vitko,
potrivit Itar-Tass, anunţă Mediafax
Declaraţia a fost făcută ca
răspuns la o întrebare a preşedintelui rus, Vladimir Pu-

tin, care se află marţi la Novorosiisk pentru a participa
la o conferinţă privind viitorul portului.
„Submarinele care vor fi
staţionate aici vor avea la
bord rachete de croazieră cu
rază lungă de acţiune, adică
de peste 1.500 de kilometri”,
a spus comandantul Flotei
ruse de la Marea Neagră,
care a adăugat că „este mult
mai uşor de ţinut secret plecarea unui submarin în misiune de la Novorosiisk decât
de la Sevastopol”. Baza va fi

gata la sfârşitul anului 2016.
Câteva distanţe aeriene între baza de la Novorsiisk şi
oraşe din Europa.
Novorosiisk - Bucureşti
922 km
Novorosiisk - Chişinău
736 km
Novorosiisk - Kiev 828
km
Novorosiisk - Sofia 1.180
km
Novorosiisk - Budapesta
1.462 km
Novorosiisk - Varşovia
1.484 km

Planurile armatei ruse prevăd staţionarea în bază a
şapte submarine, care se vor
adăuga celor 173 de nave pe
care le are în prezent Flota
rusă de la Marea Neagră,
dintre care 51 se află la baza
de la Novorosiisk.
„Peste 80 de nave vor intra
în funcţiune până în 2020,
în timp ce unele se vor apropia de sfârşitul perioadei de
exploatare. Până în 2020,
Flota de la Marea Neagră va
avea 206 nave”, a mai declarat Vitko.

Antrenorul CSU Brașov a provocat un accident
pe DN1 și a căzut cu mașina în prăpastie

Un bărbat a fost rănit grav,
luni, după ce maşina pe care
o conducea s-a ciocnit cu un
alt autoturism, apoi s-a prăbuşit într-o prăpastie, accidentul producându-se pe DN 1,
în zona „Valea Năparului” din
judeţul Prahova.
Este vorba despre Nenad

Marinkovic, antrenorul echipei
de baschet feminin CSU
Brașov. Marinkovic NenadPotrivit datelor furnizate de reprezentanţii Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Prahova, accidentul s-a produs la kilometrul 111 al DN 1, în zona
„Valea Năparului”, unde Ma-

rinkovic, care circula dinspre
Ploieşti către Braşov a pierdut
controlul volanului într-o curbă
la stânga.
Maşina a ajuns pe contrasens,
unde a lovit un alt autoturism,
după care s-a răsturnat într-o
râpă adâncă de aproximativ 15
metri.
Sebastian Dan

Dosare de fraude instrumentate
Peste 150 de mii de lei pagubă în bugetul statului în patru
dosare penale instrumentate de
poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din Braşov.
Suspecţii au fost puşi sub acuzare fie pentru înşelăciune fie
pentru că n-au virat la stat impozite reţinute din salariile angajaţilor.
Într-unul dintre dosare, în

care este vizată infracţiunea
de înşelăciune, reprezentantul
unei societăţi comerciale din
Braşov a emis o filă CEC în
valoare de aproape 65 de mii
lei în conditʼii ilegale. CECul spun poliţiştii, a fost refuzat
la plată pentru că nu exista
suma disponibilă în contul
respectivei firme. În celelalte
dosare, reprezentanţii a patru

societăţi din oraş au reţinut
de la angajaţi impozite şi taxe,
dar au uitat să le vireze la bugetul statului. Prejudiciul depăşeşte 70 de mii de lei.
Suspecţii sunt cercetaţi penal
şi vor suporta rigorile legii.
Prezumţia de nevinovăţie fiinţează până când instanţa de
judecată va pronunţa sentinţe
definitive.

24 septembrie 2014
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Centrul de Afaceri din
Bartolomeu, în linie dreaptă
La sfârşitul săptămânii trecute,
Curtea de Apel Braşov a admis
definitiv plângerea Municipiului
Braşov împotriva deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare
a Contestaţiilor şi a dispus încheierea contractului de lucrări
cu firma SC Integral SA Buzău.
Contractul va fi încheiat până la
sfârşitul acestei săptămâni.
Finanţarea pentru acest proiect - care beneficiază de 50%
fonduri nerambursabile acordate
prin POR şi 50% de la bugetul
Braşovului - a fost semnată pe
25 aprilie 2013, iar Centrul ar
fi trebuit deja să fie gata, dacă

Foto: Andrei Foto

Municipalitatea va semna
în sfârşit contractul de lucrări pentru construcţia
Centrului de Afaceri,
Transfer Tehnologic şi Incubator de Afaceri (CATTIA) din Bartolomeu
Nord.

Centrul ar fi trebuit deja să fie gata, dacă nu ar fi existat un lung şir de contestaţii
nu ar fi existat un lung şir de
contestaţii care au blocat punerea
în aplicare a proiectului.
Cum se poate bloca legal un proiect important. După semnarea
contractului de finanţare, la li-

citaţia organizată în 1 octombrie 2013 au fost prezentate
zece oferte. Analiza ofertelor
şi decizia asupra câştigătorului
– o firmă din Sibiu - a fost luată în luna martie 2014, iar ime-

Profit aproape de zero pentru producătorii
de cartofi
Dacă anul trecut cumpăram
doar jumătate de kilogram,
acum cu aceeaşi sumă luăm dublu! Veștile sunt bune doar pentru cumpărători, în timp ce
producătorii de cartofi se plâng
că în acest an vor ieşi în pierdere. Producţie mare, preţuri la
jumătate faţă de cele de anul
trecut şi profit aproape de zero!
Cam aşa se rezumă activitatea
cultivatorilor autohtoni pentru
anul 2014.
Deşi din punct meteorologic
a fost o perioadă mai mult decât
favorabilă pentru producătorii
de cartofi, aceştia susţin că de
abia îşi vor putea acoperi costurile legate de cheltuieli, fără a
mai pune în discuţie profitul.
„Nemulţumirea noastră este
că, deşi realizăm nişte producţii
bune la cartof, preţul de valorificare este net inferior faţă de
anii trecuţi. De exemplu, anul

trecut cartoful se vindea în perioada aceasta cu aproximativ
90 de bani pe kilogram, de la
fermier. Anul acesta se vinde la
30, 35 – 40 de bani pe kilogram,
de la fermier” a declarat Ion Benea, preşedinte Federaţia Naţională a Cartofului.
În aceste condiţii, producţia
locală riscă să se piardă în lipsa
cumpărătorilor, în timp ce importurile sunt în creştere faţă de
2013.

„La ora actuală am în stoc o
mie de tone de cartofi. Deşi producţia a fost foarte bună anul
acesta, vânzarea este foarte
mică, iar preţul este derizoriu.
În condiţiile anului acesta, când
producţia este mare, nu ne putem scoate cheltuielile” a adăugat
Mircea Costinaş, producător.
Conform statisticilor, anul acesta
s-a înregistrat o producţie de
35-40 de tone de cartofi cultivaţi
la un hectar. Diana Bjoza

Contract pentru reparaţii urgente în şcoli
Trei firme vor realiza reparaţiile de urgenţă în instituţiile
de învăţământ din Braşov, în
următorii patru ani. Municipalitatea a semnat contractul cu
societăţile Ovinic Instal SRL şi
Termo Confort SRL, din Braşov, precum şi cu Colen Impex
SRL din Ploieşti, în urma liitaţiei lansate pe SEAP. Costul

contractului este de 4,6 milioane
lei. Potrivit caietului de sarcini,
cele trei firme trebuie să intervină în regim de urgenţă şi să
execute lucrări de reparaţii în
urma avariilor la instalaţiile sanitare, de apă, canal, electrice
sau de încălzire. Costul include
şi întocmirea documentaţiei şi
obţinerea autorizaţiei ISCIR

pentru centralele termice din
unităţile de învăţământ, precum
şi refacerea pereţilor sau a eventualelor distrugeri care pot apărea în urma defecţiunilor la care
li se cere intervenţia. Toate lucrările vor fi executate numai
de personal calificat pentru categoria de lucrări la care se solicită intervenţia.
A.P.

diat după adjudecare, au fost
depuse cinci contestaţii împotriva deciziei de adjudecare.
CNSC a admis trei dintre contestaţii. Cele două firme cărora
CNSC le-a respins contestaţiile

s-au adresat instanţei.
Ca urmare, pe 17 martie 2014
procedura de licitaţie a fost suspendată, iar în 3 aprilie 2014
CNSC a dispus reanalizarea
ofertelor. Comisia de licitaţie a
făcut reevaluarea şi a declarat
un nou câştigător - SC Integral
SA Buzău, însă procedura de
achiziţie a lucrărilor a rămas suspendată până la finalizarea celor
două procese din instanţă. Pe 6
iunie 2014, în ambele cazuri,
Curtea de Apel s-a pronunţat în
favoarea Municipiului Braşov.
Cazul părea rezolvat şi se putea
trece la semnarea contractuzlui
de lucrări, însă pe 11 şi 12 iunie,
au fost depuse doupă noi contestaţii la adjudecare. Pe 18 iulie,
CNSC a admis una dintre aceste
contestaţii şi a dispus reevaluarea ofertei firmei declarate câştigătoare, respectiv a firmei din
Buzău. Primăria Braşov a contestat la rândul său decizia

CNSC la Curtea de Apel, care
a dat soluţia la sfârşitul săptămânii trecute. „Din păcate, abia
după un an reuşim să semnăm
contractul de lucrări, pentru un
proiect atât de important pentru
oraşul nostru. Cred că acesta
este cel mai bun exemplu despre
modul în care unii înţeleg să blocheze o investiţie prin tot felul
de contestaţii şi tergiversări. Sper
ca această lucrare să se finalizeze în timp util, pentru că reprezintă o oportunitate de
dezvoltare pentru mediul de afaceri, pentru cercetare şi implicit
pentru comunitatea braşoveană”, a declarat primarul George
Scripcaru.
Perioada de implementare a
proiectului este de 20 luni. Lucrările au fost adjudecate pentru
suma de 49,96 milioane lei inclusiv TVA, faţă de 66 milioane
de lei cu TVA inclus, cât au estimat proiectanţii.
A.P.
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Ştiri pe scurt
Flashmob umanitar la Făgăraş

Persoanele cu handicap locomotor din judeţul nostru
au făcut mişcare la Făgăraş. Peste 30 de adulţi şi
copii care fac parte din Asociaţia pentru persoane fizice cu dizabilităţi „Sfântul Haralambie” Braşov au
venit sâmbătă la Făgăraş şi au făcut un flashmob în
aer liber. A început la ora 10.00 şi a fost organizat în
faţa Casei de Cultură, cu prilejul Săptămânii Mobilităţii
Europene. Potrivit organizatoarei Dacia Săpătoru, persoanele cu dizabilităţi au militat pentru mişcare, asta
chiar dacă se deplasează cu cadru sau cu scaun cu
rotile. Membrii Asociaţiei au organizat şi o expoziţie
handmade cu produse proprii. La finalul flashmobului, persoanele cu handicap au ţinut să viziteze Cetatea Făgăraşului şi chiar să se plimbe cu barca pe
lacul din jurul castelului. Este pentru prima oară când
acestea au fost prezente pentru o astfel de demonstraţie la Făgăraş.

Ziua Oierilor, la Tohanu Nou

În perioada 26-28 septembrie 2014 va avea loc Festivalul Oierilor – Târgul de Produse Tradiţionale, care
a ajuns la ediţia a VI-a. Evenimentul se va desfăşura
în Tohanul Nou – Zona Tabăra. Cu această ocazie va
avea loc şi un târg al produselor tradiţionale şi o expoziţie cu vânzare de maşini agricole şi utilaje specifice zonei montane, au precizat organizatorii.
Bineînţeles, va avea loc şi o expoziţie de ovine, un
concurs privind abilităţile într-ale oieritului şi transhumanţei. Nu lipsesc din program spectacolele folclorice,
precum şi o expoziţie canină cu rasele care însoţesc
turmele în zona montană. Nu lipseşte expoziţia gastronomică, iar cei pasionaţi, pot face echitaţie şi plimbări cu trăsura.Pentru cei mici a fost pregătit un parc
de distracţii.
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Weekend plin la trambulinele
de pe Valea Cărbunării
Primarul oraşului Râşnov, Adrian Veştea, a
anunţat că, în acest
weekend, se vor desfăşura două competiţiii
internaţionale la trambulinele de pe Valea
Cărbunării.
În organizarea Federaţiei
Române de Schi Biatlon, a
Primăriei Râşnov şi OMV,
sunt organizate în perioada
25-28 septembrie, pe trambulinele K64 şi K90, Carpath Cup şi FIS Cup. Cele
două competiţii sunt incluse
în calendarul internaţional
de vară, aprobat de Federaţia Internaţională de Schi
pentru disciplina sărituri cu
schiurile.
„Până în prezent au confirmat participarea peste
60 de sportivi, din opt ţări,
Turcia, Polonia, Suedia,
Ucraina, Olanda, Japonia,
Suedia, Kazahstan şi România”, a precizat primarul
Veştea. El a ţinut să-i feli-

cite pe sportivii români Iulia
Pâtea şi Eduard Torok, care
s-au calificat, în premieră,
la Campionatul Mondial de
sărituri cu schiurile. La Al-

maty, în Kazahstan, cei doi
au obţinut pentru prima
oara o calificare în Cupa
Mondiala masculina, cu sarituri de 117 si 118 metri.

Totodată, la ediţia din Polonia a Carpat Cup, sportivii
români au obţinut rezultate
foarte bune, prin Robert
Buzescu (locul 3), Ştefan
Blega (locul 6), Robert Tatu
(locul 10) şi Sorin Mitrofan
(locul 14). La fete, Karina
Militaru a venit pe primul
loc, iar pe al doilea s-a situat tot o româncă, Ştefănuţă Bianca.
Aflux masiv de turişti. Anul
acesta, la manifestările organizate de Primăria Râşnov au participat peste
200.000 de turişti, cu
30.000 mai mulţi decât în
2013.
În 2014, numai până la
această dată, au participat
la evenimentele de la Cetatea Râşnov, apreciind ca
atracţii turistice Festivalul
de film istoric, turnirurile
de cavaleri, reconstituirile
de bătălii istorice şi celelalte
manifestări culturale şi artistice, 141.000 de adulţi şi
peste 58.000 de copii.

Grădiniţă nouă în staţiunea Predeal
Grădiniţa este pregătită
să asigure condiţii moderne
de studiu pentru trei grupe
preşcolare, respectiv pentru
un număr de 70 de copii.
„Noua grădiniţă cuprinde
atât săli de curs, cât şi dormitoare, sală de mese şi locuri de joacă adecvate,
amenajate pe trei niveluri:
parter, etaj şi mansardă,
toate spaţiile fiind dotate
cu mobilier nou şi echipamente de ultimă generaţie”,
a precizat primarul staţiu-

nii Predeal, Liviu Cocoş.
Acesta a precizat că valoarea investiţiei s-a ridicat la
suma de 1.000.000 lei, incluzând racordarea la utilităţile publice şi a fost
realizată din fondurile bugetului local.
Iniţiativa realizării acestui obiectiv i-a aparţinut
primarului localităţii, Liviu
Cocoş, şi a fost aprobat de
către Consiliul Local Predeal. Lucrările la grădiniţă
au început în anul 2007,

vechea clădire trebuind retrocedată în natură proprietarului de drept, în urma
unei hotărâri judecătoreşti
definitive.
Iniţial, proiectul a fost inclus în programul de construire şi reabilitare a
grădiniţelor României, demarat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. În anul
2009, aceste fonduri au fost
sistate, lucrările reluânduse în anul 2012 cu fonduri
de la bugetul local.

Caravana identităţii: „Identitatea ta
este importantă” ajunge în comuna Racoş
Asociaţia pentru Parteneriat
Comunitar Braşov şi Directia
Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov, în
calitate de partener, anunţă organizarea celei de-a doua caravană, dintr-o serie de opt,
pentru realizarea actelor de
identitate şi/sau stare civilă ce
va avea loc în data de 25 septembrie 2014, ora 10.00 la sediul primăriei comunei Racoş,
strada Dr. Imreh Barna, nr.13.
Acţiunea se adresează persoanelor de etnie romă din comuna Racoş. Sprijinul va fi
acordat prin suportarea contravalorii emiterii cărţii de
identitate, în caz de expirare
şi/sau preschimbare, schimba-

rea domiciliului, pierderea documentului de identitate sau
în momentul împlinirii vârstei
de 14 ani. Dacă se vor regăsi
persoane identificate în situaţia
de a nu avea acte de stare civilă
sau de identitate şi care sunt
nedeplasabile, acestea vor putea obţine documentele prin
intermediul unor acţiuni de tip
Camera Mobilă, realizate cu
sprijinul Direcţiei Judeţene de
Evidenţă a Populaţiei.
De asemenea, se vor realiza
anchete sociale în rândul beneficiarilor pe baza cărora
aceaste persoane vor putea beneficia de servicii de asistenţă
şi informare pentru obţinerea
unor drepturi sau servicii de

bază de care au fost privaţi prin
lipsa actelor de identitate, în
următoarele domenii: şomaj –
întocmire şi depunere dosar,
asistenţă medicală – înscriere
la medic de familie, informare
şi consiliere, asistenţă socială
– întocmire şi depunere dosar
şi educaţie – înscriere la şcoală,
informare şi consiliere.
Această acţiune se derulează
în cadrul proiectului „Acces la
servicii sociale de bază pentru
persoane vulnerabile din judeţul Braşov”, Proiect finanţat
prin granturile SEE 2009 –
2014, în cadrul Fondului ONG
în România. Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă de 25826 euro.

24 septembrie 2014
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Canalizarea rămâne
obiectiv prioritar la Bran
Canalizarea rămâne
unul dintre unul dintre
principalele obiective
pentru ca Branul să devină o staţiune turistică în adevăratul sens
al cuvântului.
„În acest an, am finalizat licitaţia pentru încă un tronsom
de 4,8 kilometri de reţea de canalizare, în zona Predeluţ şi
centrul comunei Bran. Investiţia este de aproximativ
950.000 de lei şi este asigurată
cu fonduri de la bugetul local
şi de la Consiliul Judeţean Braşov”, a precizat primarul comunei Bran, Gheorghe Hermeneanu (foto). Această investiţie rămâne prioritară, iar
anul viitor se va face proiectul
tehnic şi licitaţia pentru extinderea canalizării în Poarta,
Predeluţ şi zona Şirul Hoţilor.

Şcolile din Bran au fost puse
la punct pentru noul an şcolar. Începerea anului şcolar nu a pus
probleme în satele din Bran.
Gheorghe Hermeneanu spune
că toate unităţile au autorizaţie
de funcţionare, grupurile sociale sunt în interiorul imobilelor unde se ţin cursurile, există apă caldă, iar încălzirea nu
este o problemă.
„S-au efectuat lucrări de
igienizare, de zugrăvire,
inlcusiv faţata la Liceul «Sextil
Puşcariu”, iar la Şcoala generală din Şimon s-a schimbat
învelitoarea şi tâmplăria. Pentru anul viitor avem în vedere
să amenajăm curţile interioare
şi să facem terenuri de sport”,
a precizat edilul.
De asemenea, până la
finalul anului, mai dorim să
executăm lucrări de reparaţii
la acoperiş, igienizare, moder-

nizare a grupurilor sociale şi
zugrăveli la căminele culturale
din Şimon şi Sohodol.
Investiţii importante la
drumuri. Branul are o reţea de
drumuri de circa 250 de kilometri, iar eforturile administraţiei publice locale pentru re-

pararea şi modernizarea lor
sunt foarte mari, mai ales din
cauza ploilor abundente.
„Am plombat străzile deja
asfaltate, am asfaltat strada
Dumitru Renghea din Sohodol,
s-au făcut reparaţii pe Muchea
Dobrogenilor şi urmează să

asfaltăm străzile Nicolae Boş,
Livadie şi Vârfu Omu, în funcţie de condiţiile meteorologice.
De asemenea, suntem pregătiţi
să începem repararea trotuarelor în centrul comunei, iar în
colaborare ceu cei de la Electrica vrem să băgăm în subteran cablurile aeriene şi să modernizăm sistemul de iluminat
public, după care să încercăm
să aducem un plus de culoare
cu zonele verzi şi amenajări recomandate de specialişti în
peisagistică”, mai spune edilul.
Alte două drumuri programate să fie reparate sunt strada
Reiteşti şi cea din prelungirea
acesteia, Bradul Înalt, cu finanţare prin Grupul de Acţiune Locală, co-finanţarea de la
bugetul lcoal diind de 25%.
„Primăria Bran a depus deja
cererea de finanţare şi a parcurs primele etape în vederea

obţinerii finanţării pentru
această zonă foarte importantă
din punct de vedere turistic şi
unde sunt multe gospodării,
care este una dintre cele mai
frumoase zone din Bran. Tot
la acest capitol vreau să menţinez că, zilele tecute, au
început lucrările de reparaţii
la podeţe şi la zidul de sprijin
pe Valea Tisei din Şimon,
drum foarte tranzitat, având în
vedere că aici există o mănăstire foarte apreciată”, ne-a declarat primarul Hermeneanu.
Autorităţile locale spun că
sunt pregătite şi pentru începerea lucrărilor pe Calea Haiducilor, care va uni Valea Glăjăriei cu Sohodol, Poarta şi Şimon. Drumul se va realiza integral din fonduri europene,
pentru care este prevăzută
suma 1,5 milioane de euro.
Sebastian Dan

Bran: Festivalul brânzei şi al pastramei
„Răvăşitul oilor” va avea loc în weekend
Iubitorii de natură, sărbători
rustice şi ai gastronomiei tradiţionale sunt invitaţi în zilele
de 27-28 septembrie 2014 la
poalele Castelului Bran, pe Platoul „Inima Reginei”, la cea dea zecea ediţie a „Festivalului
Brânzei şi Pastramei Bran
2014” organizat în cadrul sărbătorii tradiţionale : „Răvăşitul
Oilor”, ajuns la cea de-a 46-a
ediţie, organizat de către Primăria Bran în colaborare cu
Asociaţia Crescătorilor de animale din Zona Bran şi cu sprijinul Castelului Bran şi
A.N.T.R.E.C. Braşov.
Scopul principal urmărit de
organizatori este acela de a crea
crescătorilor de animale din comuna Bran posibilitatea de a
valorifica produsele tradiţionale
obţinute în gospodării sau prin
administrarea stânilor. În
acelaşi timp, prin intermediul
acestui eveniment ne dorim să
aducem şi o importantă
contributʼie la promovarea imaginii Branului şi creşterii prestigiului localităţii, dar mai ales
de a se aduce recunoaştere şi
apreciere crescătorilor de animale şi calităţii produselor obţinute de aceştia.
„Răvăşitul Oilor” este de fapt
o sărbătoare simbolică ce marchează sfârşitul anului pastoral,
atunci când turmele coboară
din munţi pentru a fi „răvăşite”

astfel încât fiecare proprietar
să-şi primească în gospodărie
animalele date spre „vărat” şi
implicit şi produsele de brânză
şi urdă „tocmite” cu administratorii de stână. Festivalul încearcă să reproducă şi bucuria
întâlnirii ciobanilor cu familia,
rudele şi sătenii dar şi mândria
acestora pe care şi-o manifestă
faţă de calitatea brânzeturilor
obţinute şi mai ales faţă de cât
de grase şi frumoase s-au întors
acasă animalele avute în pază.
Pentru aceasta, aşa cum este
tradiţia, se va cânta, juca şi mai
ales se vor mânca pe săturate
tot soiul de preparate specifice,
şi mai ales pastramă de oaie şi
bulz, udate cu must obţinut în
gospodăriile celor din zona
Bran. Şi anul acesta, lângă Castelul Bran, pe Platoul Inima Reginei – Bran, festivalul va debuta pe 27 septembrie 2014 cu
o expoziţie gastronomică, ce se
va desfăşura pe întreg parcursul
evenimentului, unde vor fi expuse diversele sortimente de
brânză şi pastramă care pot fi
degustate şi cumpărate la cele
mai bune preţuri direct de la
producători, membri ai Asociaţiei Crescătorilor de
Animale din zona Bran.
În ziua de duminică, 28 septembrie 2014 va fi deschisă o
expoziţie de animale în aer liber, în cadrul căreia se vor pre-

zenta mai multe rase cabaline
şi câini ciobăneşti, urmând ca
la final să se premieze cele mai
frumoase exemplare.
Gurmanzii nu vor fi uitaţi,
întrucât li s-a pregătit o degustare a produselor de brânză şi
pastramă care va culmina, aşa
cum e firesc, cu acordarea unor
premii pentru cele mai gustoase produse şi cele mai arătoase standuri de prezentare şi
vânzare. Pentru ca cei prezenţi
să petreacă cu voie bună şi săşi dorească să revină şi în anii
următori, atunci când oile se
întorc de la munte, festivalul va
fi însoţit permanent de muzică
şi joc, printr-o serbare câmpenească susţinută de interpreţi şi
ansambluri de renume din folclorul românesc.
De la eveniment nu vor lipsi
meşterii populari cu obiecte de
artizanat dintre cele mai
variate: ţesături, blănuri, ceramică, precum şi obiecte de uz
pastoral. „Vă aşteptăm cu drag,
să vă fim gazde şi să vă arătăm
prietenia şi ospitalitatea aşa
cum numai noi, brănenii, ştim
să o facem, dar mai ales să petrecem împreună câteva zile de
neuitat pentru a păstra şi duce
mai departe tradiţiile şi obiceiurile locale”, a invitat primarul
comunei Bran, Gheorghe Hermeneanu, braşovenii la acest
eveniment.
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Pionierat în domeniul
cimenturilor

Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
Fabrica de ciment Portland Kugler&Co.
a fost una dintre cele mai vechi întreprinderi de profil din România. De-a
lungul timpului, cu materiale de la
fabrica Kugler (redenumită ulterior
„Temelia”) s-au construit cele mai mari
proiecte de infrastructură ale ţării
noastre: barajele de la Porţile de Fier,
Teliuc, Argeş şi Paltinu, Podul de peste
Dunăre de la Vadu Oii, oraşul Victoria,
cartierele de blocuri din perioada comunistă din Braşov, Teatrul Dramatic
şi… Casa Poporului.

Istoria fabricii începe în 1891, când familia Kluger ridică o fabrică de ciment
dotată cu cuptoare verticale (cea mai
nouă pe atunci, cu o capacitate de producţie de 6 mii de tone de ciment anual.
În 1913, fabrica se extinde, se fac investiţii noi în utilaje, iar capacitatea de
producţie ajunge la 36.000 tone ciment
anual, ceea ce însemna că fabrica din
Braşov (Kronstadt) era printre cele
mai mari fabrici de ciment din întreaga
Ungarie.

După război, Braşovul revine României, iar între 1924-1929 reîncepe modernizarea şi extinderea fabricii. Se
montează două cuptoare verticale moderne şi instalaţii aferente de pregătire
a materiei prime. Producţia fabricii în
1938 atinge 64.970 de tone de ciment.
În 1948 Fabrica Kugler&Co. este naţionalizată de către noul regim comunist şi redenumită „Temelia”. În
prezent, pe locul fabricii este construit
un mall.

LOCAL

24 septembrie 2014

Tipografie funcţională
din secolul al XIX-lea
Puteţi tipări numele
dumnevoastră cu ajutorul unui instrumentar tipografic ce a fost
reconstituit după un
model care a existat în
secolul al XIX-lea.
Tipografia funcţională a
fost realizată în cadrul proiectului „De La Gutenberg
la Mureşianu”, implementat
de reprezentanţii Muzeului
„Casa Mureşenilor”. Doi
meşteri au muncit zilnic
timp de o lună pentru a realiza zeţăria, rotativa şi matriţa tipografică.
Studiul istoric a fost făcut
la Muzeul Tiparului şi al
cărţii vechi româneşti din Târgovişte, dar şi la muzeul Gutenberg din Germania. Pe
baza documentării realizate
de specialişti s-a reconstituit
instrumentarul tipografic.
„Trebuie să înţeleagă toţi
cei din secolul XXI, era inter-

netului, că acum peste 100 de
ani procesul de culegere a literelor mobile, de aşezare a
lor într-o matriţă, de realizare
a caracterelor putea dura foarte, foarte multe ore, era nevoie
de foarte mult personal. Cu
atât mai mult rezultatele sunt

impresionante pentru ce însemna tipărirea în secolul al
XIX-lea. Publicul tânăr din
epoca noastră trebuie să înţeleagă că realizările patrimoniale din trecut – vorbim aici
de cartea veche tipărită – erau
adevărate opere de artă. Rea-

Succes pentru Hospice Braşov!

Casa Speranţei a devenit
Centru de Excelenţă în domeniul Îngrijirii Paliative pentru
Europa Centrală şi de Est. Experienţa specialiştilor Hospice,
dar şi calitatea serviciilor oferite pacienţilor cu boli incurabile au reprezentat punctul
forte pentru ca fundaţia braşoveană să devină coordonatoarea unui proiect european
Titlul de excelenţă a fost
acordat datorită celor aproape
20 de ani de experienţă în domeniul îngrijirii paliative ai
Centrului Casa Speranţei, dar
şi datorită celor peste cinci
mii de asistenţi medicali din
România şi din alte 18 ţări,
care au fost instruiţi de-a lungul timpului de specialiştii
braşoveni.
„Este o recunoaştere a muncii noastre din anul 1992 şi
cred că este un privilegiu şi o
responsabilitate pe care ne-o

asumăm, să fim numiţi Centru
de Excelenţă pentru Dezvoltarea Nursingului şi Îngrijiri
Paliative în România, dar şi
în Europa Centrală şi de Sud
Est. Am început cu un curs
care vrea să formeze lideri,
pentru că ne dăm seama că
în promovarea acestui serviciu
ai nevoie de oameni care să
creadă în idee” a declarat
conf. dr. Daniela Moşoiu, de
la Universitatea Transilvania,
director Dezvoltare Natʼională
şi Programe de Educaţie Hospice Casa Speranţei.
O primă activitate în cadrul
proiectului o reprezintă organizarea cursului internaţional
de Nursing Leadership, în
limba engleză, ce are loc în
această săptămână la Braşov.
Astfel, 20 de asistenţi medicali din Albania, Armenia,
Grecia, Ungaria, Rusia, Serbia
şi România participă la un

training intensiv de nursing în
serviciile de paliaţie. Alături
de ei sunt lectorii americani
şi români care susţin sesiuni
de comunicare, management
şi lucrul în echipă.
„Suntem parteneri ai Hospice Casa Speranţei din anul
2010 şi am văzut acest centru
ca fiind un lider nu doar în
oferirea de servicii de îngrijire
paliativă, dar şi în învăţarea
altora şi creşterea gradului informaţii şi cunoştinţe în acest
domeniu. Această conferinţă
este o mărturie vie a ceea e
vă spun. Ei organizează acum
primul curs internaţional de
leadership, deci nu doar că au
dezvoltat acest proiect, dar au
invitat la acestă primă activitate pilot reprezentanţi din
şapte ţări” a spus Catharine
Grimes – Director Fundaţia
Bristol-Myers Squibb SUA.
Scopul acestui curs este de
a completa educaţia şi de a
creşte capacitatea asistenţilor
medicali, de a oferi îngrijire
de calitate pentru pacienţi incurabili. Fundaţia americană
Bristol-Myers Squibb este cea
care contribuie la finanţarea
programului de educaţie în îngrijiri paliative pentru asistenţi
medicali încă din anul 2010,
iar din acest an a devenit finanţator al Centrului de Excelenţă în Nursing coordonat
de Hospice Casa Speranţei.
Diana Bjoza

lizarea de către vizitatorii
noştri a acestui proces de
culegere şi de tipărire
doar a două cuvinte o să-i
facă să înţeleagă mult
mai bine ce însemna
acest proces acum mai
bine de 100 de ani”, a declarat directorul Muzeului
„Casa Mureşenilor”.
Meşterii care au muncit la instrumentarul tipografic sunt Daniel Roşca
şi Bogdan Bălăşcău.
Vizitatorii expoziţiei de
la Muzeul „Casa Mureşenilor” au la dispoziţie
o serie de informaţii despre evoluţia tiparului
până în prezent, principii
tipografice de-a lungul timpului, o presă tipografică, o
maşină de tăiat hârtie din prima jumătate a secolului al
XX-lea, un aparat folosit la
multiplicarea ordinelor militare, din primul război mondial.
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Cum promovezi ONG-urile
în comunitatea locală
Un grup de 24 de tineri din
şase ţări participă la un curs
de formare organizat la Universitatea „Transilvania”,
unde învăţă cum să promoveze eficient un ONG. Cursul
iniţiat de Asociaţia Devision
din România în parteneriat
cu cinci organizaţii din Italia,
Ungaria, Ucraina, Marea Britanie şi Bulgaria, a început
în week-end şi se va termina
pe data de 28 septembrie.

Cursul de formare pentru lucrători de tineret este finanţat
prin programul Erasmus+ al
Comisiei Europene. Timp de
9 zile, cei 24 de participanţi
vor învăţa, folosind exclusiv
metode non-formale, cum să
promoveze online şi offline
activităţile pe care le desfăşoară, în acelaşi timp dobândind şi cunoştinţe şi abilităţi
ce îi vor ajuta în îmbunătăţirea comunicării.

O nouă ediţie a Jocurilor
pentru voluntari!
Luna septembrie aduce cu
ea o nouă ediţie a Jocurilor
pentru voluntari, eveniment
de networking & fun destinat
voluntarilor şi tuturor celor
pasionaţi de voluntariatul comunitar. Vineri, 26 septembrie, de la ora 18, sunteţi
aşteptaţi în Mansarda Baiulescu, pentru a lua parte la
jocuri interactive, la boardgames şi pentru a afla mai multe despre oportunităţile
destinate voluntarilor din Braşov, din această toamnă.
Evenimentul creat pe facebook îl găsiţi la adresa

www.facebook.com/asociatiacolors. Jocuri pentru voluntari este un eveniment al
Asociaţiei Colors în parteneriat cu Biblioteca Județeană
G. Bariţiu şi Reţeaua CAN.
De asemenea, Asociaţia Colors şi partenerii săi vor organiza în 4 octombrie cea de-a
doua ediţie a evenimentului
„Eu voluntar, tu?”, care va
avea loc tot la bibliotecă şi
care va oferi un spaţiu interactiv şi nonformal tuturor celor care doresc să îşi dezvolte
cunoştinţele în domeniul voluntariatului comunitar.
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Bază de date despre
populaţia Transilvaniei
O echipă a Centrului de Studiere a Populaţiei
din cadrul UBB
Cluj lucrează la
realizarea primei baze de
date despre populaţia
din
Transilvania începând cu anul
1850.
Vlad Popovici,
asistent cercetare la
Centrul de Studiere
a Populaţiei din cadrul Universităţii
" Ba b eş -B olya i”
(UBB) Cluj-Napoca, a declarat
că în cadrul proiectului colectarea datelor se face din registrele parohiale de stare civilă
ale diferitelor culte din regiune,
în care sunt trecute naşterile,
botezurile, logodnele şi decesele.
Populaţia estimată din Transilvania pentru intervalul 1850

– 1914 depăşea cinci milioane
de persoane.
„Strângem date de la toate
confesiunile şi de la toate etniile
chiar dinainte de 1850. Pentru
fiecare etnie avem mai multe
confesiuni. Pentru români
avem ortodocşi şi greco-catolici, pentru maghiari avem reformaţii calvini, dar şi

unitarieni, catolici, luterani,
avem germani, care sunt luterani, dar şi catolici, avem evrei,
armeni sau greci. Registrele
sunt scrise în româneşte, cu litere chirilice, în maghiară sau
germană. Toate registrele se
digitizează, foile sunt scanate
şi fotografiate, şi vor putea fi
disponibile pe un site”, a subli-

niat Popovici.
Cercetarea se
desfăşoară în zece
judeţe din Transilvaniei: Braşov, Hunedoara, Alba, Cluj,
Mureş, Harghita,
Covasna, BistriţaNăsăud, Sibiu şi Sălaj. „La final,
rezultatele pot fi folosite şi la aflarea
arborelui genealogic
al unor locuitori din
Transilvania, care
este produsul cu cel
mai mare impact la
public. Astfel, o persoană originară din
microzonele cercetate din Transilvania, îşi va putea face arborele genealogic, având o
informaţie primară măcar despre bunici. Va putea găsi pe
site-ul bazei de date numele localităţii şi numele persoanei.
Aplicaţia va fi gratuită pentru
obţinerea arborelui genealogic”, a explicat cercetătorul.

Miercuri

Pe scurt
Prima teleportare reușită pe o distanţă de 25 de kilometri

Fizicienii elveţieni au reuşit, în premieră, să teleporteze
starea cuantică a unui foton pe o distanţă de 25 de kilometri, a anunţat o echipă de cercetători din Geneva, al
căror studiu a fost publicat duminică în revista Nature
Photonics. „Experimentul, realizat în laboratorul profesorului Nicolas Gisin, reprezintă o premieră şi a pulverizat
pur şi simplu fostul record de 6 kilometri, stabilit în urmă
cu 10 ani de aceeaşi echipă de cercetători de la Universitatea din Geneva (UNIGE)”, a dezvăluit profesorul elveţian într-un comunicat. Această tehnică ar trebui să
conducă în viitor la găsirea unor aplicaţii interesante, mai
ales în domeniul telecomunicaţiilor şi al criptării informatice pe internet, potrivit oamenilor de ştiinţă, care speră
că teleportarea cuantică va permite garantarea faptului
că o informaţie transmisă de un expeditor către un receptor va ajunge la destinaţie fără să fie interceptată.

India, misiune spre Marte, aproape de final
Misiunea spațială a Indiei spre Marte a început pe 9 noiembrie anul trecut și a costat 78 de milioane de dolari,
mult mai puțin decât bugetul filmului Gravity, care a fost
de 105 milioane de dolari. Organizația Indiană de Cercetare Spațială spune că naveta sa spațială, numită Mangalyaan, a intrat în vecinătatea planetei luni dimineață
și va ajunge pe Marte abia miercuri, după un drum de
225 de milioane de kilometri. În cazul în care se va finaliza
cu un succes, misiunea indiană spre Marte va reprezenta
un salt tehnologic extraordinar în privința explorării interplanetare, comparativ cu rivalele sale asiatice, China
și Japonia. Eforturile recente ale celor două țări de a
ajunge pe Marte au eșuat. Însă, cu două zile înainte de
performanța uimitoare a indienilor, care ar putea deveni
prima națiune asiatică ce a ajuns pe o altă planetă, o
navetă spațială americană a intrat pe orbita planetei roșii.

Exerciții pentru antrenarea creierului
Creierul uman poate fi antrenat să caute răspunsuri în
informatʼiile pe care le primim
din mediul înconjurător, dacă
se tʼine cont de anumite lucruri,
au spus psihologii de-a lungul
timpului.
1. Vizualizează ceea ce vrei
Îtʼi potʼi trece visele pe o bucată de hârtie. Scrie exact ceea
ce cautʼi, cum ar fi
- locul de muncă pe care să
îl iubesc;
- partenerul/a care este pregătit/ă să înceapă o viatʼă alături
de mine;
- casa perfectă în cartierul
care mi se potrivește.
Descrie-tʼi obiectivul cu cât
mai multe detalii și în culori,

sunete, sentimente.
2. Recitește-ți zilnic obiectivul
Cei mai multʼi oameni se împotmolesc aici, își scriu obiectivele pe o bucată de hârtie pe
care apoi o pun într-un loc și
uită de ea. Citește-o în fiecare
dimineatʼă pentru a-tʼi pregăti
creierul să caute și să găsească
răspunsul de care ai nevoie.
3. Implică-te din punct de
vedere emoțional
Creierul răspunde cel
mai bine la lucrurile care
stârnesc emotʼii puternice. Asigură-te că ceea
ce îtʼi dorești îtʼi stârnește
bucurie și încântare.
4. Reflectă la indiciile pe care
le primești

Ai încredere că mintea va livra ceea ce îtʼi dorești. Însă pentru asta trebuie să fii antrenat
să vezi ceea ce cautʼi, să începi
să crezi că lumea tʼi se dezvăluie
încetul cu încetul.

STUDIU: Legătura dintre ochi și creier
Un studiu publicat de cercetători în revista Psychological Science a prezentat
legătura dintre micile vene din
ochi și creier, care poare arăta
care este starea de sănătate a
capului tău.
Cercetătorii au descoperit
că persoanele de vârste mijlocii, cu vene mai pronuntʼate,
au obtʼinut un punctaj mai mic
la testele de inteligentʼă. De
asemenea, altʼi factori precum
fumatul, diabetul sau statutul
socioeconomic ar putea fi de
vină pentru rezultatele mediocre.

„Venele din ochii tăi pot reflecta starea vaselor cerebrale
deoarece au aceeași mărime,
structură și funcționare. Vasele de la nivelul ochilor sunt
formate din aceleași celule ca
și cele de la nivelul creierului”,
explică Idan Shalev, autorul
studiului.
Studii anterioare, efectuate
pe oameni în vârstă, au observat legături între mărimea
vaselor de sânge ale ochilor
și riscul de a dezvolta
dementʼă, probleme cardiovasculare sau de a suferi un infarct.

Acest studiu a indicat că sănătatea ochilor tăi ar putea
arăta care este sănătatea creierului la o vârstă mult mai
mică, rezultatele putând fi observate inclusiv în rândul copiilor. Chiar dacă vezi foarte
bine, acest aspect nu indică
neapărat faptul că ai un creier
sănătos. Imagistica oftalmică,
un proces medical, este cu
mult mai bun decât un test de
vedere.
Mai mult de atât, procesul
în sine poate fi util în cazul
în care ești predispus la boli
cardiovasculare.
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Interzis la
primele locuri
Echipa de handbal feminin Corona Braşov nu are
voie mai sus de locul trei
în Liga Naţională de handbal, primele două poziţii în clasament fiind
acontate de HCM Baia
Mare şi CSM Bucureşti.
Cel puţin asta e impresia
pe care ne-am făcut-o
după ultimele două arbitraje de care a avut parte
formaţia de sub Tâmpa.
În ultimul meci al rundei cu
numărul şase din Liga Naţională, Corona Braşov a jucat în
deplasare cu HCM Roman, una
dintre echipele bune ale campionatului. După un început ezitant, în care gazdele au condus
şi cu cinci goluri diferenţă, braşovencele au intrat în joc, au
revenit pe tabela de marcaj şi
la pauză au intrat la cabine în
dezavantaj de un singur gol,
scor 13-12. În partea secundă
Brădeanu şi compania au trecut
la conducerea jocului, însă cuplul de arbitri Belean-Călina nu
au lăsat formaţia braşoveană să
se distanţeze la mai mult de
două goluri diferenţă. Cei doi
fluieraşi au condus tendenţios
partida, în favoarea fetelor antrenate de Florentin Pera, cu
precădere în ultima parte a jocului când au aplicat regulamentul diferit pentru cele două
echipe. Chiar şi în aceste condiţii, braşovencele se puteau

impune, dar Chiper a ratat singură pe contraatac, iar Zamfir
a irosit o aruncare de la 7 metri
în ultimul minut de joc. În ultimele momente ale jocului, Belean şi Călina le-au ţinut pe
gazde în atac până la finalul
timpului regulamentar, ba chiar
au inventat o sancţiune disciplinară pentru a nu fi obligaţi
să fluiere joc pasiv pentru Roman şi să ofere astfel şansa Braşovului să câştige partida. S-a
încheiat 22-22 şi Corona este
neînvinsă după şase runde, dar
rămâne gustul amar al unui arbitraj care dă apă la moară celor
care susţin că „fluieraşii” dictează jocurile în Liga Naţională.
Brădeanu şi compania plângeau
în hohote. După meci, în vestiarul Coronei au fost sentimente
de furie, de tristeţe iar jucătoa-

rele au plâns pe capete. "Cum
se vor uita federalii în ochii lui
Brădeanu, o femeie la 35 de
ani, care plângea fără să se
poată opri, iar copilaşul o privea şi nu ştia ce se întâmplă",
au declarat cei care au văzut-o
pe Brădeanu după meci, conform celor de la Prosport.
Kraila a fost dezgustat. Preşedintele secţiei de handbal de la
Corona, Vasile Kraila, a fost
dezgustat de maniera de arbitraj
a cuplului Belean-Călina. „Am
asistat la un spectacol grotesc.
S-au întâmplat lucruri pe care
nu le voi accepta niciodată, cum
a fost şi cazul observatorului,
care nu a intervenit. A permis
antrenorului gazdelor să facă
spectacol de teatru ieftin. Atunci
înseamnă că cheltuim degeaba
banii publici ai cetăţenilor. Oare
pentru ce?”, a spus Kraila.

„Sunt foarte supărat, pentru că
nu am fost lăsaţi să jucăm handbal. S-a văzut de la început ce
au vrut să facă cei doi arbitri,
unde au vrut să ducă acest meci.
Au fluierat în aşa fel încât noi
să nu câştigăm. A văzut o ţară
întreagă ce s-a întâmplat. Pe final le-au ţinut pe fetele de la
Roman, mai bine de un minut
şi jumătate în atac. Am pierdut
două puncte mari, care vor conta foarte mult în economia campionatului. Din păcate, am avut
şi probleme de sănătate, pentru
că mai multe fete au acuzat o
viroză urâtă. Eu, Pricopi, Tudor,
Hotea şi Zamfir, abia am stat
în picioare. Trebuie să ne recuperăm până la meciul cu Vâlcea
după care vom merge la Bucureşti pentru partida cu CSM”,
a spus şi tehnicianul Coronei,
Bogdan Burcea.

Stegarii debutează în Cupă
FC Brașov va debuta în
Cupa României Timișoareana,
astăzi de la ora 16.00, în deplasare în compania formatʼiei
de Liga a treia, Chindia
Târgoviște. Brașovenii pornesc
ca favoritʼi certʼi la calificare, însă
fotbaliștii stegari nu îi privesc
de sus pe adversarii lor. „Este
o echipă de liga a treia. Calculele hârtiei spun că suntem
favoriți clari și că trebuie să ne
calificăm. Trebuie să fim
precauți, pentru că în cupă sunt
cele mai multe surprize. O să
fie un meci greu, pentru că întotdeauna când joci împotriva
unui adversar mai slab cotat
acesta se mobilizează mult mai
bine și reușește să pună pro-

bleme. Echipele acestea mai
mici sunt o necunoscută pentru
noi pentru că nu avem
informații despre adversarii pe
care îi vom întâlni și atunci totul
este mult mai greu. Eu îmi propun să marchez la fiecare meci
și sper să reușesc să înscriu și
la Târgoviște. Am spart gheața
la Piatra Neamț, unde am marcat după trei ani de pauză. Au
fost anii de la CFR unde am
fost mai mult accidentat, a urmat o perioadă nefastă și la
Chiajna, dar mă bucur că a venit și momentul acesta acum
când sunt la FC Brașov”, a spus
atacantul stegarilor, Liviu Ganea. „Niciun meci nu este
câștigat înainte de a începe.

Suntem obligați și trebuie să facem un joc bun, să câștigăm și
să obținem calificarea. Nu ne
gândim că sunt de Liga a treia
sau de altă ligă, ne concentrăm
doar asupra jocului nostru prin
care trebuie să ne impunem. Ne
propunem un parcurs cât mai
lung în Cupa României”, a spus
și tehnicianul Adi Szabo.
Schimbă echipa. Având în vederă că sâmbătă vor avea parte
de o deplasare extrem de grea
la Botoșani, oficialii stegari au
decis să menajeze mai multʼi
fotbaliști la meciul cu formatʼia
din Târgoviște. Astfel, în prima
echipă a galben-negrilor ar putea să apară jucători care au
evoluat mai putʼin în acest debut

de campionat. „Voi încerca să
folosesc și jucătorii care au evoluat mai puțin, pentru ca aceștia
să aibă șansa să joace un meci
oficial și să demonstreze că oricând pot face parte din primul
11 al echipei FC Brașov. La
această echipă nu există rezerve
și titulari, ci doar fotbaliști ai
lui FC Brașov”, a spus Szabo.
La jocul cu Chindia Târgoviște,
antrenorul Adi Szabo nu se
poate baza pe Constantinescu,
suspendat și pe Leko și Machado, care sunt accidentatʼi. Partida dintre Chindia Târgoviște
și FC Brașov ce contează pentru 16-zecimile Cupei României
Timișoreana se va disputa astăzi cu începere de la ora 16.00.
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Prima victorie pentru lupi
Echipa de hochei pe gheață Corona Wolves Brașov a
câștigat meciul disputat în Ungaria, în compania formației
Debrecen, nou venită în Liga Mol, cu scorul de 5-4 (0-0, 31, 2-3). A fost prima victorie în Liga Mol pentru hocheiștii
de sub Tâmpa, care au pierdut primele două dispute în prelungiri respectiv după executarea loviturilor de departajare.
În jocul de la Debrecen, pentru lupi au punctat Saluga de
două ori, Molnar, Obsut și Mihaly. După primele trei jocuri
din Liga Mol, Corona Wolves Brașov a acumulat cinci puncte.
Pentru Saluga și compania urmează două meciuri pe teren
propriu, vineri cu Dab Docler și sâmbătă cu Nove Zamky.

Examen pentru „olimpice”
Baschetbalistele de la Olimpia CSU Brașov vor să elimine
Alexandria din cursa pentru cucerirea Cupei României.
Fetele antrenate de Dan Calancea vor juca, astăzi de la ora
18.00, în deplasare, cu CSBT Alexandria, echipă pe care
în tur au învins-o la Brașov cu scorul de 71-69. Chiar dacă
se așteaptă la o partidă dificilă, „olimpicele” vor să se califice
și să dedice această calificare antrenorului secund, Nenad
Marinkovic, care a fost implicat într-un grav accident rutier.
„Este o partidă dificilă, însă vom încerca să obținem un rezultat care să ne califice. Vrem să-i facem o bucurie lui Nenad
Marinkovic. Am trecut cu toată echipa pe la el pe la spital
și din fericire se află în afara oricărui pericol. Are mâna în
gips și are câteva coaste rupte, dar este ok”, a declarat tehnicianul fetelor de la Olimpia CSU Brașov, Dan Calancea.
Președintele comisiei de sport din cadrul Consiliului Județean
Brașov, Dragos Crăciun, este convins că echipa de sub
Tâmpa are forța să elimine trupa din Alexandria din Cupa
României. „Va fi un meci foarte greu, pentru că au un lot
puternic și au și o lună în plus de pregătire față de noi. Sunt
convins însă că dacă vom face un joc bun și vom elimina
din greșelile pe care le-am făcut în primul meci, atunci putem
obține un rezultat care să ne asigure calificarea. Cel mai
important lucru este ca această echipă să crească de la
meci la meci și să facă o figură frumoasă în acest campionat.
Sper ca jucătoarele care au evoluat mai slab în primele
jocuri să-și revină și să aducă un plus echipei”, a spus Dragoș
Crăciun. Din păcate, situația pivotului Gabriela Măgurean
nu s-a rezolvat nici până acum. Ea nu a primit dezlegarea
din partea celor de la Olimpia București și nu a făcut deplasarea la Alexandria.

Halep, eliminată în turul doi
Jucătoarea de tenis Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de
serie numărul 2, a fost învinsă, marţi, cu scorul de 2-6, 6-2,
6-3, de sportiva spaniolă Garbine Muguruza, locul 22 WTA,
în turul doi al turneului de categorie Premier 5 de la Wuhan
(China), cu premii de 2,44 milioane de dolari. Simona Halep,
aflată la primul meci după eliminarea suferită în turul 3 al
US Open, la finalul lunii trecute, a fost învinsă după o oră şi
56 de minute de joc. Halep, care a fost direct acceptată în
turul doi la Wuhan, şi Garbine Muguruza nu se mai întâlniseră
până acum în circuitul WTA. Pentru prezenţa în turul doi la
Wuhan, Halep va primi 60 de puncte WTA şi cu un cec în
valoare de 12.900 de dolari. Nici favorita numărul unu a turneului și numărul unu mondial, americanca Serena Williams
nu a trecut de turul secund. Ea a abandonat în turul doi al
turneului de categorie Premier 5, atunci când conducea cu
scorul de 6-5 în întâlnirea cu franțuzoaica Alize Cornet. Serenei i s-a făcut rău, având nevoie de intervenţia medicului.

Cupa României
Ieri s-au jucat primele meciuri din 16-zecimile Cupei României
Timișoreana. Iată rezultatele înregistrate:
CS Şoimii Pâncota - Pandurii Tg. Jiu 1-2 (Băd '31 / Mevlja
'22, Suciu '85)
CF Brăila – Oțelul Galați 0-1 (Jula '56)
Rapid CFR Suceava - Gaz Metan Mediaş 1-0 după prelungiri
(Negru 103’)
CSM Rm. Vâlcea - CSMS Iaşi 0-1 (Dedu ‘2)
ASA Tg. Mureş - Concordia Chiajna (s-a terminat după închiderea ediției)
Rapid Bucureşti - FC Botoşani (s-a terminat după închiderea
ediției)
Iată programul meciurilor de astăzi:
16.00 Viitorul Axintele – CFR Cluj (DigiSport 1)
16.00 SC Bacău – Ceahlăul Piatra Neamț
16.00 Chindia Târgoviște – FC Brașov
18.30 Unirea Jucu – Petrolul Ploiești (DigiSport 1)
20.30 Fortuna Câmpina – Dinamo (Sport.ro)

DIVERTISMENT

Filme clasice
la Sala Patria
În această săptămână la
Cinemateca Patria sunt
programate următoarele filme:

Sâmbată, 27 septembrie
◾11:00 Matineu copii – Aladdin (SUA,
1992 )
Regia: Ron Clements, John Musker
Animaţie
◾17:00 Mari actori / Mari regizori –
War and Peace (Război şi pace) (SUA,
1956)
Regia: King Vidor
Cu: Audrey Hepburn, Henry Fonda,
Mel Ferrer
◾21:30 Film Cult – The Magus (Magicianul) (SUA, 1968)
Regia: Guy Green
Dramă, fantastic

Astăzi, 24 septembrie
◾ 20:00 Seara Filmului European – Il Conformista
(Conformistul) (Italia, 1970)
Regia: Bernardo Bertolucci
Dramă
Mâine, 25 septembrie
◾ 20:00 Comedy Classics –
Down and Out in Beverly
Hills (Vagabondul din Beverly Hills) (SUA, 1986)
Regia: Paul Mazursky
Comedie
Vineri, 26 septembrie
◾ 19.30. Doc and Roll – Neil
Young: Heart of Gold (SUA
2006)
regia: Jonathan Demme
Documentar, muzical
◾ 21:30 Dracula Film Festival Friends –
Magic (SUA, 1978)

Regia: Richard Attenborough
Horror, thriller

Recital muzical la Muzeul
„Casa Mureşenilor”
Opera Braşov şi Muzeul
„Casa Mureşenilor” Braşov
vă invită astăzi, 24 septembrie
2014, ora 17.00, la „Recitalul
de la ora cinci” – Viaţa şi dragoste de femeie”.
Interpretează:

Anda Pop – soprană
Cristina Radu – soprană
Nora Vlad – actriţă
La pian: Sena Ducariu
Intrarea se face pe bază de
bilete: 2 lei elevi şi studenţi;
3 lei pensionari; 5 lei adulţi.

Duminică, 28 septembrie
◾11:00 Matineu copii – Night at the
Museum 2 (O noapte la muzeu 2)
(SUA, 2009) Regia: Shawn Levy
Comedie, fantastic
◾17:00 Golden Classics – Royal Wedding (Nunta regală) (SUA, 1951)
Regia: Stanley Donen
◾20:00 Seara de Oscar – Harry and
Tonto (Harry şi Tonto) (SUA, 1974)
Regia: Paul Mazursky
Comedie dramatică.

Horoscopul zilei
Berbec. Nu-ţi asuma prea multe sarcini astăzi, nu ai energia
necesară pentru a duce totul la bun sfârşit. Încearcă să eviţi
angajamentele şi să nu semnezi nimic în această perioadă.
Taur. Astăzi este o zi bună pentru sentimentele tale, pentru
a pune în discuţie cele mai importante lucruri pentru tine.
Fii elegant/ă atunci când vorbeşti.
Gemeni. Astăzi, cel mai bine este să ai încredere în propriile
idei şi în abilităţile formate în timp. Ai destul de multe de
primit azi, aşa că nu ezită şi nici nu da înapoi!
Rac. Încearcă să fii mai secretos/oasă, în acest moment rişti
că ceea ce dezvălui să fie folosit în defavoarea ta. Comunică
cel mai mult cu cei în care ai încredere.
Leu. Astăzi, poţi lua decizii practice, fără teamă că vei exagera.
Dacă vei fi mult prea ocupat/ă să cauţi orice metodă de a
te menţine în centrul atenţiei.
Fecioară. Dacă vei ştii astăzi cum să-i atragi de partea ta pe
cei din jur, cu siguranţă vei câştiga noi prieteni care îţi vor
fi alături la nevoie.
Balanţă. Astăzi îţi poţi stăpâni cu uşurinţă sentimentele, aşa
că încearcă să nu fii prea sincer/ă cu cei din jurul tău. Dacă
te enervezi, cu siguranţă vei complica inutil lucrurile.
Scorpion. Astăzi, poate fi şansa ta de a face o schimbare ce
îţi poate modifica situaţia ta materială în mai bine. De aceea,
fii cu ochii în patru şi nu lăsa nicio oportunitate să îţi scape.
Săgetător. Vei fi atras/ă de cineva astăzi, însă într-un mod
destul de ciudat. E posibil ca o nouă colegă/un nou coleg
să îţi pice cu tronc.
Capricorn. Astăzi ai grijă şi nu te angaja în discuţii lungi şi
superficiale, mai ales dacă interlocutorul tău este o persoană
influentă. Este posibil ca acţiunile tale să aibă consecinţe.
Vărsător. Astăzi, cu cât îţi vei dezvălui mai repede intenţiile,
cu atât cineva îşi va schimba părerea despre tine, iar acest
lucru nu va fi în favoarea ta deloc.
Peşti. Astăzi trebuie să pui punct oricăror acţiuni neterminate
până acum, altfel nu vei reuşi decât să pierzi vremea. Schimbarea de planuri este cea mai bună soluţie.

Bancuri

Ziaristul spuse:
◾ Un ziarist se duce la un interviu – Foarte simplu, orice om sănătos
ar folosi găleata.
la un spital de boli mentale.
La care doctorul:
Doctorul îi explică:
– Periodic, le dăm pacienţilor câte – Greşit, un om sănătos ar scoate
un test. Care reuşeşte să îl treacă, dopul de la cadă.
îi dăm drumul. De exemplu, acum
am umplut o cadă cu apă. Lângă ◾ Undeva la ţară… Bătaie în geam
cadă avem o linguriţă, un pahar şi noaptea pe la ora trei:
o găleată şi le cerem pacienţilor să – Hei, n-ai văzut o turmă de boi?
– De ce? Ai rămas în urmă?...
golească apă din cadă.

Astăzi în Braşov
DARUL LUI JONAS
(THE GIVER)
(AP-12), 97 minute, Dramă, SF
ora: 14:00
GARDIENII GALAXIEI -3D(GUARDIANS OF THE GALAXY)
(AP-12), 122 minute, Acţiune,
Aventuri, SF
ora: 15:00

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

AMERICA, VENIM! -PREMIERĂ(AP-12), 90 minute, Comedie
orele: 17:30, 19:30
SCHIMB DE DAME -PREMIERĂ(LIFE OF CRIME)
(N-15), 98 minute, Comedie, Crimă
orele: 19:15, 21:30
BRÂNCUŞI... DIN ETERNITATE -PREMIERĂ(N-15), 116 minute, Dramă
ora: 13:00
LABIRINTUL: EVADAREA -PREMIERĂ(THE MAZE RUNNER)
(AP-12), 114 minute, Mister, SF
orele: 18:30, 21:00
DACĂ AŞ RĂMÂNE
(IF I STAY)
(AP-12), 103 minute, Dramă
ora: 16:00
PRECUM ÎN IAD,
AŞA ŞI PE PĂMÂNT
(AS ABOVE, SO BELOW)
(N-15), 93 minute, Horror, Thriller
orele: 15:15, 21:45

Miercuri

ÎN MIJLOCUL FURTUNII
(INTO THE STORM)
(AP-12), 89 minute, Acţiune, Thriller
orele: 13:15, 17:15

Expoziţii
◾ Käthe Kollwitz (1867-1945) –
grafică şi sculptură. O expoziţie a
Institutului pentru relaţii externe,
Stuttgart. Deschisă până în data de
30 noiembrie 2014 la Muzeul de Artă
Braşov (Bd. Eroilor nr. 21)
◾ Friederich Miess 1854–1935 –
Expoziţie 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.
◾ Albumul de familie la românii şi ceangăii din
zona Săcele – Expoziţie de fotografie veche la
Muzeul de Etnografie Braşov (Bd. Eroilor nr. 21A).
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ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Un local pentru elita
Braşovenilor şi vilegiaturiştilor
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Din Gazeta Transilvaniei
Septembrie cu zăpadă, la Braşov

„Transilvania” – Restaurant, bodegă, berărie
Duminecă 15 c. s’a deschis restaurantul „Transilvania” sub o nouă
direcţie – direcţie alcătuită din oameni pricepuţi,
vechi în ale meseriei, care
nu s’a dat înapoi dela nici
un sacrificiu pentru a
oferi publicului din Braşov şi vizitatorilor un local într’adevăr modern,
prin confortul, eleganţa
şi serviciul lui.
Localul complect renovat
este o minune de gust, de
aranjament şi lux. Pereţii sunt
tapetaţi cu un gust fin, încadraţi sus în chenare pitoreşti,
iar tavanele sunt scăldate în
culori delicate, domoale: peste
tot se revarsă armonia de lumină, de nuanţe şi tonuri.
Frumosul se sprijină aci pe
util.

De azi noapte începând în Braşov şi împrejurimi ninge
neîntrerupt. Sub greutatea zăpezii căzute s-au prăbuşit
la pământ numeroşi pomi din grădini şi din parcurile publice. Ninsori se semnalează şi în alte părţi ale ţării.

(Gazeta Transilvaniei, nr. 212,
26 septembrie 1914)

Bucătăria, condusă de un
adevărat maestru, oferă publicului mâncări delicioase.
Un grătar veşnic încălzit rumeneşte fripturile, mititeii şi
patricienii.
Bodega oferă aperitivele cele mai dătătoare de poftă de
mâncare şi vinurile
fine şi alese ce trebue
să stropescă o mâncare bună.

După masă la orele 4 se
serveşte recoritoarea bere de
Azuga sub farmecul orchestei condusă de maestrul Dinion.
Terasa restaurantului
„Transilvania” e colţul cel mai
poetic şi mai însufleţit din
Braşov în timpul vilegiaturei.
În faţa terasei e Promenada, locul favorit atât al locuitorilor din Braşov, cât şi
a vizitatorilor din timpul se-

zonului. – Promenada cu femeile elegante, frumoase şi
luxoase care bat cu ritmuri
leneşe nisipul aleelor, cu perechile pierdute în beţia subtilă a flirtului.
„Transilvania” va fi localul
de întâlnire atât al elitei Braşovului, cât şi al elitei vizitatorilor.

tele de vedere, frumos
exemplu poporului în fruntea căruia se găsesc.
Ar fi bine ca înţelegerea
între preoţi şi învăţători să
fie deplină în toate comunele din Ardeal, dat fiind
greaua sarcină ce au aceşti
stâlpi ai naţiunei noastre
pentru pregătirea generaţiilor viitoare. Politica s’o facă
care cum vrea, neuitând niciodată interesele generale
ale ţărei. La datoria lor însă
preotul şi învăţătorul trebue
să fie într’o astfel de înţele-

gere încât poporul pe carel conduc să nu simtă nici un
fel de deosebiri de vederi,
necum vrăjmăşie între preot
şi învăţător.
Facă Domnul ca rugile ce
se înalţă în sfintele locaşuri
dumnezeeşti în fiecare Duminecă şi sărbătoare să ajute la aceasta.
Un român

(Carpaţii, Anul II, Nr. 24,
Luni 22 Maiu 1922)

O comună model
Sunt rari azi comunele, în
cari se pot mândri fruntaşii
(preotul, învăţătorul şi notarul), nu mai amintesc de alţii,
că trăesc spre binele public
în bună armonie şi că mai
presus de căpătueli, ambiţii
mizerabile şi vanităţi deşerte
aceşti trei factori sunt mânaţi
în activitatea lor, în misiunea
lor, de cel mai sincer şi curat
sentiment al binelui obştesc,
mai ales acum, când Patria
Română ne chiamă pe toţi cu
atâta duioşie la muncă îndoită
şi noui sacrificii.

Trecând prin comuna Tărlungeni (jud. Braşov) m’am
oprit câtva timp având de rezolvat unele afaceri oficiale.
Cu acest prilej am putut
constata cu multă mândrie
şi bucurie felul cum preotul
I. Bărbat, directorul şcoalei
N. Comşa şi primsecretarul
comunei N. Hamzea înţeleg
să-şi îndeplinească chemarea, fiecare la locul său,
trăind în cea mai frumoasă
şi lăudabilă înţelegere unul
cu altul şi dând prin ţinuta
lor corectă din toate punc-

(Carpaţii, Anul II, Nr. 24,
Luni 22 Maiu 1922)

Înainte cu vreo opt zile a nins cumplit în Bucegi, ceea
ce a contribuit ca temperatura la noi să scadă în mod
neobişnuit la începutul toamnei. Azi primim din Făgăraş,
de la un vechi amic al gazetei noastre, ştirea că în 9 spre
10 septembrie a căzut zăpadă pe munţii ţării Oltului de
aproape 75 de centimetri grosime, iar în Făgăraş, de câteva zile e un timp foarte rece şi surprinzător de neplăcut.
Din Ungaria mai vine ştirea că munţii Tatrei sunt acoperiţi
de zăpadă.

(Gazeta Transilvaniei, nr. 192,
13 septembrie 1901)

Congresul fotografilor la Braşov

În 7 mai 1925 a avut loc la Braşov, în sala „Gewerbeverein” (azi Muzeul de Artă), al doilea congres al fotografilor
din România. Congresul a fost deschis de preşedintele
Uniunii Fotografilor din România, domnul Etienne Lonyai.
După congres, la Cercul Militar, s-a vizionat o expoziţie
cu tematică fotografică, compusă din 4 secţiuni: fotografii
de specialitate, fotografii de amatori, fabricanţi de articole
foto şi comercianţi de astfel de articole, la care au participat şi expozanţi din Germania. A urmat premierea
celor prezenţi, locul I fiind câştigat de Emil Fischer din
Sibiu. Seara la ora 21, tot în sala „Gewerbeverein”, a
avut loc un „banchet bogat” dat de Uniunea Fotografilor.

(Gazeta de Transilvania, nr. 45, 8 mai 1925, p.2)

Sprijiniţi „Librăria Şcoalelor”!

Este semnalată deschiderea unei librării în strada Pantofarilor nr.8 (azi strada Politehnicii) de către tânărul G.
Şurariu. De aici braşovenii pot împrumuta cărţi pe timp
nelimitat în schimbul unei taxe lunare, pentru care taxă
„extrem de moderată se pot citi zeci de cărţi, acasă în
tihnă şi fără sacrificiul cumpărării cărţilor, atât de scumpe
în vremea noastră”. Scopul declarat al acestei afaceri
este acela al „educării şi cultivării maselor româneşti cu
ajutorul cărţii”.

(Gazeta de Transilvania, nr. 46, 4 mai 1930, p.1)
Mihaela Lupu

Cristina Baciu
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„Virginele din Albania”
Femei care au ales să-şi trăiască viaţa ca nişte bărbaţi
Cunoscute sub numele
de „burneshas”, „virginele din Albania” sunt
femeile care au hotărât
încă din adolescenţă că
vor să-şi trăiască viaţa ca
nişte bărbaţi pentru că
aceasta este singura modalitate de a obţine ceea
ce vrei într-o cultură patriarhală, unde egalitea
dintre bărbaţi şi femei
nu-şi găseşte loc.

să depună un jurământ de
castitate, În schimbul
acestui sacrificiu, ele pot
fuma, consuma alcool,
pot purta arme şi socializa cu alţi bărbaţi. De
asemenea, ele pot deveni
capul familiei lor.

Cea mai bună scenă cu motociclete
din istoria cinematografiei
ghimpată, însă se încurcă în firele metalice şi este capturat,
informează contactmusic.com.
Rebecca Donohue, purtătoarea de cuvânt a companiei
Carole Nash, care a realizat
acest sondaj, a declarat: „«Marea evadare» este un film pe
care oamenii îl privesc din nou
şi din nou. Ca şi cum ei ar spera că, dacă îl vor privi de suficient de multe ori, personajul
principal va reuşi să treacă în
cele din urmă peste acel ultim

gard de sârmă ghimpată”.
Secvenţa din filmul „Top
Gun”, în care Tom Cruise se
plimbă pe motocicletă, a ocupat locul al doilea în acest clasament, iar podiumul este
completat de o secvenţă din
pelicula „Easy Rider”, un clasic
al genului.

Degusta mâncarea lui Hitler
pentru a se asigura că nu era otrăvită
Huffington Post prezintă
un interviu cu Margot Woelk, una dintre cele 15 femei
care degustau mâncarea înainte ca aceasta să îi fie servită lui Adolf Hitler.
Margot Woelk are acum
95 de ani. Totul se întâmpla
în ultimii ani ai celui De-al
Doilea Război Mondial,
când paranoia lui Hitler că
va fi asasinat îşi atingea apogeul. „Era vegetarian. Nu a
mâncat deloc carne în perioada în care eu am fost
acolo. Era paranoic şi credea
că britanicii îl vor otrăvi”,
povesteşte Woelk despre liderul nazist.

Indila, cântăreaţa de origine franceză care a cucerit toate
top-urile cu hit-ul „Derniere Danse”, va concerta în premieră
pentru publicul din România pe 7 decembrie, la Sala Palatului din Capitală. Artista provine din Franţa şi este considerată un fenomen muzical.După ce a colaborat cu
rapperi cunoscuţi din Franţa, ca Soprano, Rohff sau Youssoupha, Indila a revenit pe piaţă cu primul său single,
„Derniere Danse”. Ascendenţa fulminantă a frumoasei
brunete s-a simţit într-un timp record de la lansarea single-ului „Derniere Danse”. Primul ei album, „Mini World”,
lansat în luna februarie 2014, a obţinut deja un disc de
platină. Piesa a luat cu asalt toate top-urile şi playlist-urile
radiourilor. Clipul de pe contul oficial de You Tube al
artistei a depăşit 122 de milioane de vizualizari, iar cea
mai recenta piesă, „S.O.S”, se bucură de acelaşi succes.
Biletele pentru concert, cu preţuri cuprinse între 120 şi
320 lei, poti fi achiziţionate online prin www.vreaubilet.ro.

Elena Cârstea a uitat să scrie româneşte

Această practică datează
din secolul al XV-lea, atunci
când familiile care îşi pierduseră fiii în lupte îşi „transformau” fata cea mare în bărbat.
Tradiţia este
menţinută şi astăzi, aşa cum o
demonstrează
fotografiile realizate de Jill Peters.
Femeile din
Albania care
aleg să-şi trăiască viaţa ca nişte
bărbaţi trebuie

O secvenţă din filmul „Marea evadare” (The Great Escape) (1963), în care actorul
american Steve McQueen interpretează un personaj urmărit
de nazişti, a fost desemnată cea
mai bună scenă cu motociclete
din istoria cinematografiei.
În acel film despre Al Doilea
Război Mondial, personajul jucat de starul hollywoodian este
urmărit de nazişti, fură o motocicletă şi încearcă să sară cu
aceasta peste un gard de sârmă

Indila concertează la Bucureşti

„Mâncarea era delicioasă,
numai cele mai bune legume,
sparanghel, ardei, tot ce îţi poţi
imagina. De fiecare dată, era
o garnitură de orez sau de paste. (...) Ştiam despre zvonurile
privind otrăvirea şi niciodată
nu ne puteam bucura de mâncare. În fiecare zi ne temeam
că vom lua ultima noastră
masă”, îşi aminteşte femeia.
Woelk spune că asocierea sa
cu Hitler a început după ce a
fugit din Berlin pentru a scăpa
de raidurile Aliaţilor. Soţul său
lupta pentru armata germană,
iar ea a fost nevoită să se mute
la nişte apropiaţi într-un oraş
aflat în actuala Polonie.

Acolo a fost aleasă pentru
serviciu civil şi trimisă pentru
doi ani şi jumătate pentru a
degusta mâncarea la aşa numitul „Bârlog al lupului”,
buncărul lui Hitler. Femeia
spune că nu l-a văzut niciodată pe liderul nazist, ci doar
pe gărzile sale. Femeia este
singura supravieţuitoare din
grupul celor 15.

Elena Cârstea este una dintre cele mai bune voci din
România, însă ea a preferat să lase microfonul şi să ducă
o viaţă liniştită în America, alături de soţ şi de cele două
fiice ale sale. Chiar dacă au trecut 10 ani de când a
părăsit ţara natală, Elena Cârstea nu s-a rupt de tot de
showbizul dâmboviţean. Cel puţin pe Facebook, cântăreaţa este extrem de activă şi comentează la toate postările legate de muzică. Însă, recent, Cârstea a făcut o
gafă gramaticală uriaşă, semn că, în cei 10 ani de când
vorbeşte mai mult engleza, a început să dea uitării limba
română. Solista a dorit să-şi exprime punctul de vedere
în legătură cu două concursuri muzicale de la noi, „XFactor” şi „Vocea României”, şi a dat cu bâta în baltă.
Astfel, în loc de „puneţi mâna”, ea a scris în mod greşit
„pune–ţi”. În contextul folosit de solistă, forma corectă
de conjugare a verbului „a pune”, la modul imperativ, se
scrie într-un singur cuvânt, şi nu cu cratimă.

