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Sfântu Gheorghe se transformă pe 1 iunie
„într-un oraș al copiilor”
Pe data de 1 iunie, când se sărbătorește Ziua Copilului,
Sfântu Gheorghe se va transforma „într-un oraș al copiilor”. Organizatorii anunță că pentru cei mici, dar nu

numai, vor fi pregătite diferite activități, care se vor
desfășura pe parcursul întregii zile, de la ora 9:00 la
20:00. PAGINA 4

Ursoaică și trei pui, văzuţi în zona SepsiBook:
pregătiri finale
locuită din staţiunea Covasna
și la Spitalul de Cardiologie

O ursoaică, însoțită de trei pui, a fost văzută
în noaptea de duminică spre luni în stațiunea
Covasna, în curtea Spitalului de Cardiologie, dar
și în Parcul Tineretului din oraș. Din fericire nu

s-au înregistrat victime și nici pagube însemnate,
însă, potrivit primarului, este o chestiune de
noroc și de context că nu s-a întâmplat nimic
până acum. PAGINA 5

S-a deschis sezonul
turistic estival în
staţiunea Şugaş Băi
Autorităţile locale
din Sfântu Gheorghe
au anunţat că au deschis
sezonul turistic estival
în staţiunea Şugaş Băi,
aflată la aproape 10 kilometri de municipiu,
turiştii având la dispoziţie numeroase spaţii
de agrement şi posibilităţi de recreere.
PAGINA 3

Așa cum ne-au promis la începutul lunii februarie, organizatorii
transmit informații concrete despre modul în care publicul poate
ajunge la locație și despre orarul de funcționare a primei ediţii a
Târgului de Carte şi Festivalului de literatură contemporană
SepsiBook, ce va avea loc în perioada 26-29 mai la Arena Sepsi din
Sfântu Gheorghe. PAGINA 4

Comuna Barcani are
trupă de teatru!
Peste 20 de elevi de la Școala
„Andrei Șaguna” din Barcani fac
parte din cel mai recent proiect de
teatru al județului Covasna. Demersul este realizat în colaborare cu
Trupa de teatru „N.R. – Be You”
din Sita Buzăului și este coordonat
de profesoara Cristina Murea. Vara
se anunță una plină de provocări
actoricești și personale pentru cei
22 de copii din clasele V-VII ai structurii din satul Barcani, care vor
începe astfel să descopere tainele
teatrului și, prin acesta, și farmecul
lecturii. PAGINA 8
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