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Sita Buzăului, comuna 
unde se nasc actori 
care aduc teatrul acasă  
Cine sunt câștigătorii ActorFest, ediția V

Gânduri pentru covăsneni,  
de Ziua Națională

Spectacole de teatru, muzică populară, parade, 
concerte, întâlniri, simpozioane. Sunt evenimente 
care marchează Ziua Națională a României. Dar 
dincolo de acestea, cum ar trebui să celebrăm 
această sărbătoare? Ce înseamnă ea, de fapt? În 
această idee și pentru că este o ocazie importantă, 

am întrebat câteva personalități, autorități, repre-
zentanți ai comunităților din județ ce gânduri au 
pentru covăsneni. Am lăsat răspunsurile sub formă 
de citate, pe care să le puteți citi în tihnă, în zilele 
(libere) care urmează.  
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Tot ce trebuie să faci  
ca să te bucuri din plin  
de concertul Zdob și Zdub

Un eveniment reușit este acela în 
care toți participanții se distrează atât 
de tare și de bine, încât pleacă de acolo 
cu „tolba” plină de voie bună și amintiri 
de povestit zile, săptămâni, luni și poate 
chiar ani de-a rândul. Exact așa își doresc 
organizatorii să se întâmple pentru 
„Every body in the casa mare”, adică toți 
participanții la concertul cu același nume 
susținut de Zdob și Zdub, la care va fi 
prezentă și formația Sarmalele Reci, vi-
neri, 2 decembrie, începând de la ora 
20:00, la Arena Sepsi. Însă pentru acest 
lucru este nevoie și de ajutorul tău! 
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Dacă sunt localități rurale unde cei mici nici nu visează să ajungă 
într-o adevărată sală de spectacole, iată că, din iubire pentru artă, 
pentru copii și viitorul lor, sunt alte sate care devin adevărate inimi 
care bat dând viață teatrului chiar acasă. Sita Buzăului este, de mai 
bine de cinci ani încoace, un astfel de centru, care nu doar că dă 
șansa elevilor să vadă spectacole bune de teatru pe scena din Căminul 
Cultural, ci și să devină actori în toată regula. PAGINA 3

Corul „Voievozii Munților” 
din Vâlcele, în direct la TV  
pe 1 Decembrie

EDITORIAL.EDITORIAL. Bădălăul şi bulăul
Bădălău Niculae este încă vicepreşedinte al Curţii de Conturi. Nu ştiu câţi vice-

preşedinţi are Curtea de Conturi, dar sigur nu sunt 36, câţi are Internaţionala 
Socialistă la care s-a ales vicepreşedinte onorabilul şef politic al fostului pesedist 
Bădălău, Marcel Ciolacu. Vreau să spun că Bădălău e un vice preţios, la o instituţie 
total decredibilizată de numirile politice în funcţii care n-ar fi trebuit să fie 
politizate.  

Ei bine, vicele ăsta preţios total inadecvat funcţiei de la Curtea de Conturi a fost 
ridicat duminică seara de procurorii DNA şi priponit la arest, ca să fie dus ulterior, 
cu cătuşe la mâini, la Curtea de Apel Bucureşti. N-a vrut să vorbească cu procurorii, 
urmează să dea explicaţii judecătorilor pentru fapte de trafic de influenţă şi dare-
luare de mită într-un dosar de corupţie. 
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Următoarea ediție: luni, 5 decembrie 2022
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