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Patinoar artificial modern lângă Arena Sepsi,
la Sfântu Gheorghe
Consiliul Local Sfântu Gheorghe s-a întrunit joi în
şedinţa ordinară a lunii iunie. Aleşii locali au adoptat 40
de hotărâri. Printre acestea se numără construirea unui
patinoar artificial la Sfântu Gheorghe, aprobarea studiului

Covăsnenii din spatele
diMANSIONS, festivalul
verii de la Brașov

de fezabilitate pentru amplasarea a aproximativ 100 de
ecoinsule de colectare a deşeurilor în tot oraşul, dar şi
amenajarea a 12 staţii de încărcare pentru maşini electrice.
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Salvamont Covasna: trei
trasee turistice din zona
Balvanyos închise
temporar din cauza urșilor

Festivalul diMANSIONS, care
a avut loc în 24 – 26 iunie la
Brașov, încă produce... ecou. Găsim
și acum subiecte de discutat pe
tema evenimentului și ne bucură
nespus acest lucru. De exemplu,
acum vrem să scoatem în evidență
un aspect esențial din perspectiva
organizării. Poate nu sunt mulți
cei care știu, dar majoritatea voluntarilor de la festival au fost
tineri din Sfântu Gheorghe, de la
Asociația de Tineret „Ecou”. Am
stat de vorbă cu câțiva dintre
aceștia și am aflat că și pentru ei
evenimentul a fost o experiență
de neuitat. PAGINILE 6–7

Odată cu vremea caldă și perioada concediilor, fluxul de turiști din
zona Balvanyos a crescut, iar pericolul prezenței urșilor nu este deloc în
scădere. Pentru siguranța tuturor și pentru a preveni evenimente
neplăcute, Serviciul Public Județean Salvamont Covasna închide temporar
trei trasee turistice marcate în zona Balvanyos. PAGINA 11

Încep înscrierile la
Preotul Vasile Antonie Tămaș
Festivalul-Concurs
din Vâlcele, popular pe platforma
DbutanT, ediția a VII-a TikTok: are peste 50 de mii de
Teatrul „Andrei Mureșanu” (TAM)
din Sf. Gheorghe și Teatrul de Stat
Constanța (TSC) lansează apelul de înscriere la cea de-a VII-a ediție a Festivalului-Concurs DbutanT, care li se
adresează scenografilor aflați la început
de drum și care se va desfășura în două
etape: în perioada 19-24 septembrie la
Constanța și între 17 și 23 octombrie
la Sf. Gheorghe. PAGINA 2

fani și milioane de vizualizări
Preotul din Vâlcele, Vasile Antonie
Tămaș, este popular deja pe platforma social media Facebook, iar
acum se impune cu sute de mii de
vizualizări și pe platforma TikTok,
cu videoclipurile în care răspunde
la întrebări și transmite sfaturi despre

viață, în general. Deși are cont de
TikTok de un an de zile, a început
să-l folosească doar de trei săptămâni,
timp în care peste 50 de mii de utilizatori îi urmăresc pagina și apreciază mesajele lui.
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EDITORIAL. O ţară şi-o lume pe dos
Pacea europeană s-a rupt după 80 de ani de la al doilea război mondial. 80 de ani
în care am crezut mai tot ce ne-au livrat politicienii: nu se mai pot produce războaie
convenţionale, pacea este definitivă, diplomaţia câştigă, Rusia este un partener
strategic important al NATO, topirea gheţarilor schimbă priorităţile energetice...
Vax. Vorbe. Lumea se desparte definitiv de era echilibrului diplomatic, ecologic,
economic, intrând într-o ecuaţie cu multe necunoscute: poli de putere nesiguri,

America sub asediul amatorilor ofensivi de tip Trump, China în ascensiune pe toate
planurile, Rusia umilită ameninţând cu bombe nucleare Occidentul „depravat”,
NATO extins ajungând la porţile Moscovei...
Peste toate astea, o ameninţare mai rea decât toate celelalte: foametea pe care o
prevesteşte închiderea canalelor de comunicare şi comerţ dintre Rusia-Ucraina şi
restul lumii. |  Dumitru Manolăchescu | PAGINA 3

