
Emoții pentru
absolvenții de
liceu: luni începe
BACALAUREATUL

lll pag.4

Un tricolor de
100 de metri va
învălui duminică
Valea Zânelor

lll pag.6

SPORT
l Evoluție excelentă pen-
tru Eduard Riti la Cam -
pionatul European l
Amicale tari pentru Sepsi
OSK l Rusia și Uruguay,
primele echipe calificate în
optimile de finală ale Cam-
pionatului Mondial de fot-
bal l Nemere Ghelința
poate recupera deficitul
din tur l Baschet balistele
continuă cu victorii la
Mangalia

lll pag.2

Cum ne trasează graniţele şi viitorul vicepremierul Ungariei
UDMR este un partid mai mic decât şi-ar dori şefii lui de la Budapesta,

dar suficient de orientat şi versatil pentru a-şi optimiza influenţa pe „cen-
tura“ politică dâmboviţeană. Pun ghilimelele la „centură“ cu oarecare jenă,
niciodată în aproape 30 de ani scurşi de la Revoluţie liderii Uniunii n-au
fost atât de stabili pe centura politicii, atât de supuşi partidului aflat la Pu -
tere. O supunere contra-cost, evident. Liceul maghiar de la Tg. Mureş e un

exemplu palid, dar înfiinţarea lui prin OUG spune multe despre cum se face
politica de cumetrie pe centură: UDMR cumpără tot ce poate pentru oa-
menii ei (funcţii de conducere în teritoriu şi în ministere, privilegii etnice,
protecţia corupţilor în faţa Justiţiei şi multe altele), Partidul Staţi Drepţi
vinde tot ce poate contra câtorva voturi în Parlament la vremea potrivită. 

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3

Cartierul Orko este 
o bombă socială cu
ceas, susţine primarul
municipiului Sfântu
Gheorghe
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Șase covăsneni
născuți în anul
Marii Uniri, 
sărbătoriți de MAI

lllpag.6

Singurul reprezentant al 
Întorsurii Buzăului la Unirea
din 1918 revine în oraș 
Primăria reamintește în Anul Centenarului cine a fost preotul Gheorghe Cerbu
și construiește un bust în memoria acestuia lll pag.7

Înalta Curte l-a
condamnat pe
Dragnea la 
3 ani şi 6 luni 
închisoare; 
decizia nu e 
definitivă

lll pag.3
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