
Colegiul Național „Mihai 
Viteazul” (CNMV) din Sfântu 
Gheorghe a fost nevoit să 
intre de luni, 22 noiembrie, 
în sistem de învățare online, 
dar nu din cauza COVID-
19, a incidenței de răspân-
dire a virusului sau pentru 
că angajații nu ar fi vacci-
nați. Motivul este dat de sis-
temul de încălzire al unității 
de învățământ, care s-a stri-
cat, fiind astfel preferată va-
rianta învățării de acasă, de-
cât din clasele friguroase. 
Reprezentanții școlii spun 
că se caută cauza problemei, 
dar și soluții imediate. În 
același timp, autoritățile lo-
cale spun că au început de-

mersuri pentru întocmirea 
unui proiect de modernizare 
a întregului sistem de încăl-

zire, dar că este un plan pe 
termen lung.  
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Alegeţi dvs. din cele trei ipostaze pe cea convenabilă. 
Păi nu-i mai bine să stai la o cafea decât să te-ntorci 
cu palma-n fund de la nişte negocieri pe care ştiai că 
nu le poţi controla?! Şi nu-i mai bine să fii victorios 
decât să stai, singur, la o cafea?! 

Ce avem: o destabilizare forţată a României. Nu 
cred nici măcar o secundă într-un proiect major, de 
lungă durată, al actualei „coaliţii” care se pregăteşte 
să guverneze România. E drept, ţara trebuie să fie gu-

vernată. Dar nu oricum; intrăm într-un proiect pe 
care societatea românească nu l-a vrut.  

Nu vor fi manifestaţii, demonstraţii, proteste. Ro-
mânii sunt plictisiţi şi derutaţi, şi-au pierdut forţa de 
a ieşi în stradă. Nici nu ştiu dacă ar avea rost, dată 
fiind situaţia pandemică în care ne aflăm, iarna, 
grija faţă de propria noastră minte şi propriul nostru 
trup. 

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3
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Cîţu, singur la cafea; PNL, cu palma-n fund... 
PSD, victorios

Crește numărul școlilor  
și grădinițelor covăsnene 
care își redeschid sălile  
de clasă pentru copii

CNMV a intrat în online,  
nu din cauza COVID,  
ci din lipsa încălzirii 

Mai multe unități de învăță -
mânt din județ pot trece de marți 
din online în format fizic, după 
ce rata de infectare cu COVID-19 
din localitățile în care sunt a scăzut 
sub 3/1.000. Decizia a fost luată 
în cursul zilei de luni de Ins -

pectoratul Școlar Județean (IȘJ) 
Covasna. Astfel, la nivelul jude-
țului, 264 de școli și grădinițe pot 
funcționa în format fizic de marți, 
cu 54 mai multe decât luni. Totuși, 
45 de unități școlare rămân mo-
mentan în online.            lll pag.4

Doar 9 localități  
din județ au o rată 
de infectare cu  
COVID-19 mai  
mare de 3/1.000 
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Expoziție cu 1000  
de păpuși, în decor 
de Crăciun, la Sfântu  
Gheorghe                lll pag.8

Revocarea hotărârii  
de înfiinţare a unui parc 
zoologic în zona Şugaş Băi,  
pe ordinea de zi a CL          lll pag.4

Camion răsturnat pe DN11 
Un camion s-a răsturnat luni, pe DN11, 

la intrarea în localitatea Cernat, unde a lovit 
un stâlp electric și un gard. Potrivit IPJ Co-
vasna, în urma evenimentului rutier nu au 
fost victime, doar pagube materiale.

Taximetriştii din Sf. Gheorghe 
solicită aprobare pentru  
majorarea tarifului de  
transport cu aproape  
un leu/kilometru
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