
Nu mai este nicio 
localitate în județ  
cu incidență COVID 
peste 1,5/1000 
Mai sunt doar 29 de cazuri  
active  
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Solicitare de 
relocare a urșilor  
și de la Barcani 
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Subprefectul 
Dulanyi-Balogh 
Szilard candidează 
pentru funcţia  
de preşedinte al 
filialei USR PLUS 
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Planuri de 
modernizare la 
Spitalul Orășenesc 
Baraolt: noi clădiri 
pentru Obstetrică  
– Ginecologie, 
Chirurgie și ATI  
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Defilare militară  
de Ziua Eroilor,  
la Sfântu Gheorghe  
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Ieri a fost Ziua Mondială a Siguranţei Alimentare. O Zi de 
care ţi-ar veni să râzi de pompos ce sună când ştii cât de supuşi 
„minciunii alimentare” suntem. OMS a făcut şi nişte calcule, care 
nu ne ajută cu nimic dar... bine măcar că le ştim: 600 de milioane 
de oameni se îmbolnăvesc în fiecare an din cauza consumului de 
alimente nesănătoase, iar 420.000 mor în acelaşi interval de 
timp din acest motiv. 

Treaba cu alimentele nesănătoase e complicată rău şi nu 
degeaba o pun în legătură cu campania de dezinformare care 
ne-a stricat vieţile în timpul Pandemiei de Covid 19. Pentru că şi 
una, şi cealaltă ţin de propagandă, dezinformare, lipsă de trans-
parenţă şi proastă comunicare. La materiile astea suntem fruntaşi, 
trecem toate examenele.  

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3

Transformarea 
fostului Hotel 
Malnaș în școală ar 
putea costa peste 
24,6 milioane de lei  
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Întorsura Buzăului pregătește 
organizarea unui festival  
de muzică pop-rock  
Evenimentul va avea loc în ultimul weekend  
din luna iunie, iar costurile se ridică la suma  
de 15.000 de euro  
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EDITORIAL. Roşiile ţuguiate şi propaganda antivaccin

Program de internship  
pentru studenți la  
Primăria Comunei Barcani  
„Avem trei birouri libere, însă, pe tot parcursul vacanței putem primi un număr  
mult mai mare de tineri”, spune primarul             lll pag.5


