
Prefectul de Covasna, de Ziua Turismului: 
„În județul Covasna avem un 
patrimoniu foarte important, 
dar din păcate nu este  
pus în valoare”

Continuă demersurile 
pentru reabilitarea 
blocurilor din 
Întorsura Buzăului

facebook.com/covasnamedia

Dealul Csere din zona Mă -
gheruș a fost marți, 27 sep-
tembrie, locația unde prefectul 
județului Covasna, Ráduly Ist -
ván, a susținut conferința de 
presă lunară. A vrut astfel să 
marcheze, de la o altitudine de 
peste 750 de metri, dintr-un 
platou unde se poate vedea o 
panoramă cu jumătate din ju-
deț, dar și cu o parte din Bra-
șov, Ziua Mondială a Turis-
mului. Prefectul, care este și 
specialist în dezvoltare rurală 
și turism, a punctat în acest 
context că județul nostru are 
un potențial extraordinar pen-
tru dezvoltare, dar că este ne-
voie și de implicarea autori -
tăților locale, nu doar a secto-
rului privat. PAGINA 5

Întorsurenii care au împlinit  
50 de ani de căsnicie,  
premiați de autorități 
În cadrul aceluiași eveniment va fi inaugurată  
și Casa de Cultură din centrul orașului

Consiliul Local (CL) din Întorsura Buzăului a decis să 
premieze cu câte 1.000 de lei familiile din oraș care au 
împlinit 50 de ani de căsnicie. Evenimentul, programat să 
aibă loc duminică, 2 octombrie, de la ora 15.00, va fi organizat 
și cu ocazia inaugurării Casei de Cultură din centrul orașului, 
recent renovată. În cea mai recentă ședință, aleșii întorsurenilor 
au decis și ca persoanele care împlinesc 100 de ani să 
primească 1.000 de lei din partea autorităților. PAGINA 8

Autoritățile din Întorsura Buzăului continuă demersurile pentru 
a reuși reabilitarea blocurilor din oraș. În acest sens, consilierii 
locali au aprobat depunerea unui proiect în cadrul Programului 
Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în ședința de luni, 25 
septembrie. Primarul, Raul Urdă, speră ca măcar două sau trei 
scări să reușească astfel să fie eficientizate din punct de vedere 
energetic. PAGINA 4

Un bust al poetului 
naţional Mihai Eminescu 
va fi dezvelit în  
staţiunea Covasna | PAGINA 3
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La Zilele Sportive 2022 a fost „mai bine decât 
anul trecut și mai slab decât anul viitor”

Ediția a 15-a a Zilelor Sportive din Sfântu Gheorghe a 
fost un real succes, este concluzia după weekendul trecut. 
Anul acesta au fost 6.380 de participanți și între 14 mii și 
15 mii de spectatori. 

Organizatorii principali, Nemes Áron și Tulit Zsombor, 

au prezentat marți, 27 septembrie a.c., în cadrul unei con-
ferințe de presă, bilanțul și concluziile după cele trei zile 
pline cu cele 130 de programe sportive, desfășurate în pe-
rioada 23-25 septembrie.  
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