
Bărbat atacat de urs 
la Zagon 
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Peste 250.000 de 
kilograme de sticlă 
colectate de TEGA 
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Autocamion 
răsturnat pe DN11, 
după un accident  
cu un autoturism 
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„Aproape de familie”, 
proiect pentru 
integrarea copiilor 
abandonați  
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SPORT 
 Rezultate excelente obținute de 
sportivii CSM Sf. Gheorghe la 
Campionatele Naționale de Ju-
Jitsu  Vlad Artene, triplu Cam-
pion Național la Ju-Jitsu  Barabás 
András, locul VI la Campionatele 
Naționale de Înot la Tineret 
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Pe la 1800 exista în Ilfov, pe lângă Fierbinţii lui Dorel şi 
Bobiţă, o Sfântă Mănăstire Balamuci. Nevinovată, ca orice mă-
năstire. Abia peste 30 de ani avea să se facă acolo un ospiciu, de 
unde ne-a şi rămas vorba „balamuc”. 

De ce vă spun eu, acum, toate astea? Pentru că parlamentarii 
români îmi oferă prilejul să cred că şi Casa Poporului, unde 

lucrează „eroii” naţiei, a devenit un loc de adunare a unor „bala-
muci” care îşi scriu pe fluturaşii de salariu „salvatorii României”. 
Nişte oameni pe care suntem obligaţi să-i respectăm, să le dăm 
lefuri mult peste ce merită ei, pensii nesimţite, secretară, şofer, 
cabinet în teritoriu şi tot soiul de alte avantaje. 

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.4

USR PLUS  
și-a ales 
conducerea 
județeană  
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Școala de ieri și de azi: 
emoția revederii pentru 
foștii și actualii profesori  
de la Brădet  
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EDITORIAL. De la Sfânta Mănăstire Balamuci la Casa Poporului

O nouă experiență la limită  
și la mila apelor  
Ploile abundente au avut consecințe și în județul Covasna; cele mai mari efecte s-au văzut  
la Herculian și Bățanii Mici             lll pag.5

ADRESĂ NOUĂ  
 

Începând din 14 iunie,  
ne puteţi găsi la noua adresă 

a redacţiei:  
Sfântu Gheorghe,  
strada Zorilor nr. 5


