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Modelele și semnele cusute  
pe ii reprezintă povești 
Interviu cu meșterul popular Zorica Donțu din Ozun,  
de Ziua Universală a Iei

75,05% rata de 
promovare în județ  
la Evaluarea Națională

În România și în comunitățile românești din 
întreaga lume, Ziua Universală a Iei este sărbătorită 
la data de 24 iunie (Sânzienele sau Drăgaica). 
Zorica Donțu din Ozun, pasionată de cusutul 
cămășilor tradiționale, ne povestește într-un interviu 
acordat redacției noastre despre cum sărbătorește 
această zi minunată și cum reușește să ducă tradiția 
mai departe, într-o lume tot mai ocupată și mai 
puțin interesată de valorile populare românești. 

Ia este o bluză, componentă a costumului tra-
dițional românesc, confecționată din pânză albă 
de bumbac, in sau borangic. Este împodobită cu 
broderii în motive populare românești mai ales la 
mâneci, pe piept și la gât, iar unele ii sunt împodobite 
și cu mărgele sau paiete. 
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diMANSIONS Fun Garden: 
grădina cu distracție garantată  
își deschide din nou porțile!

Aer liber, iarbă verde, artiști 
de renume, muzică live excelentă, 
mâncăruri alese și oameni de ca-
litate sunt câteva din ingredientele 
rețetei pentru un sfârșit de săp-
tămână nemaipomenit! Toate 
acestea și multe altele se găsesc 
între 24 și 26 iunie la Brașov, la 
Coresi Business Campus (str. Tur-
nului, nr. 15), la diMANSIONS 
Fun Garden! PAGINILE 6–7

În județul Covasna, 75,05% din-
tre absolvenții claselor a VIII-a care 
au susținut examenele din cadrul 
Evaluării Naționale (EN) au reușit 

să obțină cel puțin media 5, înainte 
de contestații, conform datelor trans-
mise de Inspectoratul Școlar Jude-
țean (IȘJ) Covasna. PAGINA 4

„Legea ursului”  
a fost completată; 
autoritățile covăsnene 
susțin că modificarea  
este binevenită 

Legislația care permite intervențiile îm-
potriva urșilor periculoși a fost modificată 
de Camera Deputaților. Astfel, se va putea 
acționa pentru prevenirea şi combaterea ata-
curilor asupra persoanelor şi bunurilor și în 
extravilanul localităților, nu doar în intravilan. 
Autoritățile covăsnene spun că măsura era 
necesară. PAGINA 3

Sfântu Gheorghe – în Top 3 pe țară în primul 
clasament care arată cum stau reședințele  
de județ la capitolul gestionarea deșeurilor | PAGINA 4

EDITORIAL.EDITORIAL. Apa murdară a înotului românesc
E bucurie mare la Interne: David Popovici a câştigat la Campionatul Mondial de 

la Budapesta cursele-regină: 100 şi 200 m. liber. Legătura Ministerului cu excepţionalul 
sportiv? David este membru al Clubului Dinamo. Care, pe lângă mizeria din fotbal, 
mai are şi câteva secţii valoroase, printre care înotul.  

Toată ţara vorbeşte despre David Popovici. Nu doar pentru că a luat două medalii 
de aur la Mondiale, cu noi recorduri. Ci şi pentru că pare de pe altă planetă: deştept, 

modest, sincer, natural... Un tip despre care, dacă l-ai vedea la New York, ai spune că 
e de-acolo, nu din amărâtul Bucureşti.  

E de la Dinamo pentru că acest club i-a oferit două lucruri esenţiale: un bazin în 
care să se antreneze şi un salariu îndestulător. Nu ştiu dacă antrenorul aparţine 
clubului Dinamo. Probabil că da. 

 Dumitru Manolăchescu | PAGINA 3


