
Tot mai multă lume nemulţumită, disperată, speriată 
de „tratamentul” inuman oferit de clasa politică aflată la 
Putere tuturor românilor. Subliniez „tuturor” pentru că 
nici măcar fanii PSD nu sunt liniştiţi şi mulţumiţi de me-
zalianţa toxică în care li s-a băgat partidul. 

Am descifrat disperare, tristeţe şi frustrare în cuvintele 
unor oameni care nu pot fi bănuiţi de ipocrizie sau interese 
de partid. Oana Pellea: „Votul meu a fost trădat şi batjocorit 

de către dl. Iohannis şi cei de la Putere. Speranţa mea a 
obosit. Mă retrag în profesia mea, în cărţile mele, în Ţara 
din inima mea”. Deduc de aici că votul şi participarea la 
viaţa cetăţii sunt lucruri esenţiale pentru orice om res-
ponsabil, cu dragoste de Ţară. Votul i-a fost, evident, 
trădat, moment în care actriţa consideră că societatea 
civilă îşi pierde sensul pentru care există. 

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3
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EDITORIAL 

Ţara din inima mea nu e o casă de nebuni

Peste 30 de scenete înscrise 
în Festivalul „Actor Fest – 
Teatru în comuna ta”

Elevii și profesorii de la 
Liceul Teoretic „Mircea Elia-
de” (LTME), din Întorsura 
Buzăului, alături de angajați 
ai Direcției Silvice Covasna 
și cu sprijinul autorităților 
locale, au plantat în zona 
camping din oraș 1.500 de 
brăduți. Acțiunea a avut loc 
joi, 18 noiembrie, de la ora 
12:00, iar în circa două ore 
cei implicați au ignorat frigul 
de afară pentru a oferi na-
turii ceea ce unii dintre se-
menii noștri îi iau: verdele 
brazilor care ne bucură la 
fiecare ieșire în natură. Pu-
ieții de brad au fost plantați 
în zona terenului de fotbal 
din oraș.         lll pag.6

„Asediu” marca „Eliade” la Camping: 
1.500 de brăduți au fost plantați
Deviza „Verde înseamnă viață” a fost îmbrățișată, în ciuda frigului  

din Întorsura Buzăului, de aproximativ 330 de elevi și profesori
Înscrierile pentru Festivalul 

– concurs „Actor Fest – Teatru 
în comuna ta”, care va avea 
loc în 28 noiembrie, în trans-
misiune live, online, de la Sita 
Buzăului, s-au încheiat. Astfel, 
în cadrul evenimentului vor fi 
difuzate 32 de scenete, dintre 
care 30 înscrise la secțiunea 
de gimnaziu și restul la sec-
țiunea specială, înființată în 
această ediție. În total, sunt 
implicați 166 de elevi și 25 de 
coordonatori de la școli din 
județul Covasna, dar și din 
Constanța. Totodată, eveni-
mentul are incluse încă alte 
două spectacole, în afara con-
cursului, care vor fi puse în 
scenă de trupa de teatru a Cen-
trului de Tineret din Întorsura 

Buzăului, 3T și de absolvenții 
„N.R-Be You!”.           lll pag.5

Trupa PERCUSSIONescu 
revine la Sfântu Gheorghe

50 de cazuri noi de 
COVID-19 raportate 
joi la nivel județean 

lll pag.3

Cetăţenii municipiului  
Sf. Gheorghe, solicitaţi  
să participe la pregătirea 
Planului de Mobilitate 
Durabilă 2030          lll pag.2

Moș Nicolae vine  
la TAM cu povești  
și teatru pentru copii online 

Teatrul „Andrei Mureșanu” (TAM) a fă-
cut cunoscut programul lunii decembrie. 
Pe lângă obișnuitele spectacole destinate 
publicului adult, în ziua de Moș Nicolae, 
vor fi difuzate online un maraton al po-
veștilor, precum și cinci dintre cele mai 
îndrăgite producții teatrale pentru cei mici. 
De asemenea, TAM a inclus în programul 
ultimei luni din an și un spectacol prin 
care marchează Marea Unire de 1 Decem-
brie.           lll pag.7

Informații utile despre 
pericolul urșilor!           lll pag.5

Sfântu Gheorghe – lucrări  
în desfășurare în mai multe 
zone ale orașului           lll pag.2

SPORT 
 Sepsi OSK se deplasează  
   pe terenul ultimei clasate

lll pag.4

 Derby covăsnean  
   în Liga Națională  
   de Baschet Feminin 
 Partide dificile pentru  
   echipele covăsnene în Liga 3  

lll pag.2


