
Horațiu Mălăele și 
Țapinarii vin să facă 
spectacol la Sfântu 
Gheorghe  
Și încă 3 informații noi și interesante despre  
a doua ediție a târgului de carte Sepsi Book
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Ce a răspuns ChatGPT  
la întrebarea: „Există  
Ținutul Secuiesc”?

Nou PUZ pentru Simeria: 
Aleșii locali au stabilit unde va 
fi construită o parcare etajată 

În zona fostei piețe Dolar din car-
tierul Simeria al municipiului Sfântu 
Gheorghe se va construi o parcare eta-
jată. Așa au decis consilierii locali joi, 
în ședința ordinară a lunii martie, când 
au modificat Planul Urbanistic Zonal.  
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Sepsi Book, târgul de carte și festivalul de literatură contemporană 
care în 25 – 28 mai a.c. va avea a doua ediție la Sfântu Gheorghe, 
plusează. Adică deja se anunță un eveniment mai amplu, mai in-
teresant, mai bogat decât a fost cel de anul trecut. PAGINA 5

Plantare la puterea... 2.700! 
LTME, din nou un exemplu 
pentru comunitate

Colectivul Liceului Teoretic „Mircea Eliade” 
(LTME) din Întorsura Buzăului a reușit, joi, 30 
martie, să ofere încă un exemplu de „așa, da!” 
comunității. Elevii și profesorii, împreună cu 
angajați ai Ocolului Silvic, ai Jandarmeriei și 
ai Primăriei din oraș, au reușit să planteze 
2.700 de puieți. PAGINA 7

EDITORIAL.EDITORIAL. Prostie cu ştaif, patrioţi cu limite
Nu eram pe deplin lămurit cum e treaba cu serialul 

„Las Fierbinţi”, de la Pro TV: pentru cine este el făcut? 
Iată o întrebare care mă bântuie demult, dar la care 
abia de curând am primit un răspuns.  

O fi fost făcut pentru patrioţii care cred cu tărie în 
„gena perfectă” a neamului românesc, daco-geto-tracic-

ortodox la origini?! Exclus, poliţistul prost făcut grămadă 
Robi, primarul corupt Vasile, hoţul Ardiles, nevestele 
leneşe şi rapid dezgolite nu doar de haine, ci şi de ca-
racter, „poeţii” alcoolici Celentano şi Firicel nu pot re-
prezenta poporul român în toată splendoarea lui istorică 
– mai veche sau recentă, după gust.  

O fi fost el produs pentru românii inteligenţi, dotaţi 
cu simţul umorului, care ştiu să facă diferenţa dintre 
film şi realitate, dintre greşelile gramaticale cu intenţie 
din replicile personajelor şi vorbirea agramată curentă 
a populaţiei din satul românesc contemporan?  

 Dumitru Manolăchescu | PAGINA 3

 Anna Maria Popa, manager TAM:  
„Mă consider binecuvântată pentru că pot dezvolta 
proiecte în beneficiul comunității noastre” 
 Sportiva Incze Kriszta Tünde:  
„Îmi doresc o medalie la Jocurile Olimpice” 
Interviuri din cadrul campaniei „Femei care fac diferența: 20 de portrete”  | PAGINA 4

Interviu cu Inteligența Artificială: (+) 20 de întrebări  
și răspunsuri despre județul Covasna | PAGINILE 6–7


