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O nouă grădiniță  
ar putea fi construită  
la Întorsura Buzăului

Aproximativ 120 de bunici ai ele-
vilor claselor 0-VII „Step by Step” de 
la Școala Gimnazială „Váradi József ” 
din Sfântu Gheorghe au luat parte 
vineri, 25 noiembrie a.c., la activități 
inedite organizate cu ocazia unei zile 
dedicate numai lor. Multe povești și 
amintiri, dar mai ales bucuria și ener-
gia plăcută a bunicilor și a elevilor, 
deopotrivă, au făcut ca atmosfera să 
fie una magică și de neuitat. 

Ziua a început în clase, unde bu-
nicii au participat la orele propriilor 
nepoți. În cadrul unor ateliere de 
lucru manual, s-au confecționat co-
ronițe de Advent, spiriduși din mere 
și nuci, aranjamente de Crăciun, 
brățări din mărgele sau suporturi de 
șervețele. S-au copt prăjituri, iar unii 
bunici și-au prezentat meseria pe 
care au urmat-o o viață întreagă cu 
dragos te și dăruire. PAGINA 4

Cele mai bune pălinci și distilate  
de fructe din Transilvania  
au fost premiate vineri

Pentru ca o pălincă să 
iasă bună, e nevoie de fructe 
de calitate, dar și de pricepere 
– iar Transilvania nu duce 
lipsă nici de una, nici de cea-
laltă. Dovadă este faptul că, 
la apelul lansat pentru prima 
ediție a „Transylvanian Spirit” 
– Concursul de pălincă și 
distilate de fructe din Tran-
silvania, au fost trimise 868 
de mostre, din care 543 au 
fost premiate. Astfel, în ca-
drul galei de acordare a pre-
miilor, au fost decernate 28 
de premii Champion, 127 
de aur, 192 de argint și 196 
de bronz. 
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Autoritățile din Întorsura Buzăului vor să construiască o nouă 
grădiniță, în Floroaia Mare, care va fi situată lângă Căminul Cultural. 
Consilierii locali au aprobat, în cea mai recentă ședință, de joi, 24 
noiembrie, nota conceptuală și tema de proiectare pentru acest 
demers. Proiectul a fost deja depus spre finanțare la Compania Na-
țională de Investiții (CNI), însă nu se poate momentan estima când 
va începe lucrarea propriu-zisă, a spus, pentru redacția noastră, 
vice primarul din orașul covăsnean, Silviu Popica. PAGINA 5

Probleme la rețeaua  
de apă din Covasna; 
autoritățile au dat vina 
pe ploi și alte defecțiuni

Mai mulți locuitori ai orașului Covasna au rămas, încă de marți, 
22 noiembrie, fără apă. Din cauza unei ploi torențiale, gradul de 
turbiditate a fost mult prea ridicat, iar stația de tratare a apei a fost 
oprită. La asta s-au adăugat și alte defecțiuni apărute pe parcurs, ne-a 
spus directorul Gospodăriei Comunale, Kozsokár Attila. PAGINA 6

Bunicii, cei mai blânzi  
și răbdători educatori 
Legătura specială cu nepoții, sărbătorită cu entuziasm la „Váradi József”


