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Patru goluri pentru  
trei puncte la Arad 

În etapa a 19-a din Superliga, Sepsi OSK s-a impus cu rezultatul 
de 4-1, în deplasare la Arad, într-o partidă pe care a dominat-o, 
cele trei puncte venind absolut meritat în contul trupei pregătite 
de Cristiano Bergodi. PAGINA 2
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Decebal, dorit  
în orașul Covasna

Hey ho, let’s go: concertul Zdob 
și Zdub de la Sfântu Gheorghe  
a intrat în istorie 
Reportaj de la Arena Sepsi, unde s-a marcat finalul  
evenimentului „Împreună pentru România”

Epic. Așa am descrie într-un singur cuvânt 
concertul oferit de formațiile Zdob și Zdub și Sar-
malele Reci vineri, 2 decembrie, la Arena Sepsi 
din Sfântu Gheorghe, care ne-a lăsat cu senzații de 

toate felurile. S-a marcat astfel finalul evenimentului 
„Împreună pentru România”, care a adunat laolaltă 
zeci de activități în județul Covasna, dedicate Zilei 
Naționale a României. PAGINILE 4–5

1 Decembrie, la Întorsura 
Buzăului: „Dar oare doar 
astăzi trebuie să fim 
patrioți?”

O mare de steaguri tricolore s-a putut 
vedea joi, la Întorsura Buzăului, în fața 
Catedralei din oraș, lângă Monumentul 
Eroilor, unde s-a celebrat Ziua Națională 
a României. În ciuda frigului, se știe că 1 
Decembrie nu trece niciodată neînsemnat 
în orașul covăsnean. 

Sute de persoane, dintre care foarte 
mulți copii, au luat parte la festivitățile 
organizate de Prefectură și autoritățile lo-

cale cu ocazia Zilei Naționale. Au stat în 
frig, majoritatea, ca în fiecare an, pe scările 
Catedralei, și au înfruntat ploaia înghețată, 
pentru că și-au dorit să fie parte din săr-
bătoare. PAGINA 3

Prezentarea celui mai nou monument de for public din orașul 
Covasna, bustul poetului Mihai Eminescu, care a avut loc miercuri, 
30 noiembrie, a venit și cu o altă veste: un bust al lui Decebal va fi 
amplasat tot în Parcul Tineretului din Voinești. PAGINA 5

Târg de Crăciun organizat  
de copiii din Barcani!  
Ce personalitate publică 
susține demersul

Elevii Școlii Gimnaziale „Andrei Șaguna”, din 
Barcani, vor organiza pe 16 decembrie un târg de 
Crăciun, în sala de sport a instituției de învățământ. 
Produsele care se vor putea cumpăra vor fi confec-
ționate chiar de către cei mici. Cu banii strânși or-
ganizatorii vor să amenajeze curtea școlii. Aluziva, 
cunoscută în mediul online, susține acțiunea, a spus, 
pentru redacția noastră, președinta Asociației de 
Tineret „Împreună pentru Barcani”, Raluca-Maria 
Bularca. PAGINA 6

EDITORIAL.EDITORIAL. Pilde, ţâţe şi „învăţători”
Nu toate pildele „învăţătorului” Orbán Viktor trebuie urmate, nu toate sfaturile 

lui către seminţia maghiară de pretutindeni trebuie aplicate ca şi cum „învăţătorul” 
s-ar caligrafia cu Î mare. Urmându-l orbeşte, poţi să pierzi drumul, calea, adevărul.  

Una din pildele pe care liderii UDMR le agreează este cea care se referă la 
numărul „ţâţelor” de la care poţi să sugi nestânjenit până te saturi. Ele ar fi două: 

Budapesta şi Bucureşti. Nimic condamnabil la prima vedere: Budapesta e mama, 
Bucureşti e tata. Sănătoşi să fim, s-a văzut şi mai rău, unii se întreabă cum s-ar fi 
putut naşte poporul român din Decebal şi Traian... Doar că, dacă nu ai grijă de 
amândouă ţâţele-capitale în mod măcar egal, s-ar putea să rămâi fără niciuna. 
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