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9 echipe vin la Festivalul 
Internațional de Pomana 
Porcului de la Balvanyos 
A XV-a ediție se organizează după trei ani  
de pauză  | PAGINA 5
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Concerte și evenimente 
culturale pentru toate 
gusturile de Ziua 
României 
Zdob și Zdub și Sarmalele Reci concertează  
în Sfântu Gheorghe | PAGINA 8

12 terenuri, atribuite în ultimii 
doi ani prin programul  
„Hai acasă”

În 2021 și 2022, un număr 
de 12 terenuri au fost atribuite 
unor tineri cu vârste cuprinse 
între 18 și 35 de ani din reședința 
de județ care și-au exprimat do-
rința de a-și construi o locuință. 
În cadrul programului „Hai aca-
să“, beneficiarii au primit în mod 
gratuit câte un teren de aproxi-
mativ 300 de metri pătrați pe 
străzile Grigore Păltineanu și 
Gyárfás Győző din reședința de 
județ. Autoritățile locale preci-
zează că anul acesta au mai fost 
depuse șapte cereri. 
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Copiii de azi, adulții de 
mâine, învață despre 
generozitate și bucuria  
de a dărui

Elevii a două clase Step by Step de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Sfântu 
Gheorghe au experimentat voluntariatul în cadrul unui proiect de suflet, „Dăruind aducem 
zâmbete. Fii voluntar!”. În parteneriat cu preșcolari de la grădinița „Prichindel” din 
Întorsura Buzăului, au dăruit împreună bani, pachete, dar mai ales bucurie celor 20 de 
copii orfani sau cu dizabilități de la Casele Familiale din Întorsura Buzăului. PAGINA 4

Primul avion care va ateriza 
pe Aeroportul Brașov va fi  
al companiei Tarom

Prima aeronavă care va ateriza pe aeroportul nou construit din Brașov va fi a 
companiei Tarom, potrivit unui anunț al acesteia pe pagina oficială Facebook. 
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1.500 de puieți au fost plantați marți  
la Întorsura Buzăului

Elevii și cadrele didactice de la Liceul Teoretic „Mircea 
Eliade” (LTME) din Întorsura Buzăului, împreună cu auto-
ritățile locale și angajații Ocolului Silvic „Buzăul Ardelean”, 
au plantat marți 1.500 de puieți în zona Dumbravei din 

orașul covăsnean. Acțiunea, care trebuia să aibă loc vinerea 
trecută, a fost amânată pentru această săptămână din cauza 
vremii, conform directoarei de la LTME, Maria Bularca.  
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