
În jurul lumii  
cu LIFT 

M Studio s-a întors recent de la Festivalul de 
Teatru Blanc'art din Maroc cu recunoaștere in-
ternaţională și 3 premii. În perioada octombrie-
noiembrie, spectacolul s-a jucat de asemenea în 
Portugalia și Armenia. 
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Comuna Bățani, 
amendată cu 15.000  
de lei din cauza 
gunoaielor

Familie, școală și comunitate, 
împreună prin Erasmus+  
la „Ady Endre”

Școala Gimnazială „Ady Endre” din Sfântu 
Gheorghe a avut, în perioada 24-28 octombrie 
a.c., oaspeţi de seamă din Italia, Portugalia și 
Estonia. Întâlnirea transnaţională a fost o 
etapă a proiectului Erasmus+ „Journey Toge -

ther: Families, Schools and Communities”. 
Despre aceasta, dar și despre ce alte activităţi 
mai sunt organizate în cadrul aceluiași demers, 
ne-au vorbit vineri membrii echipei coordo-
natoare. PAGINA 5

După 16 ani, autoritățile vor să 
renoveze Centrul de Recuperare 
pentru persoanele adulte cu 
dizabilități din Târgu Secuiesc

Consiliul Judeţean (CJ) Covasna și Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Co-
pilului (DGASPC) Covasna își propun să renoveze 
și să doteze cu echipamente noi Centrul de Re-
cuperare pentru persoanele adulte cu dizabilităţi 

din Târgu Secuiesc. Costurile ar urma să se 
ridice la aproape 113.000 de euro, fără TVA, a 
spus, pentru CovasnaMedia.ro și Observatorul 
de Covasna, directoarea DGASPC din judeţ, Vass 
Maria. PAGINA 3

FCRCHM: focurile de 
veghe, manifestări 
demne de perioada 
medievală 

Focurile de veghe, acţiuni 
organizate în mai multe loca-
lităţi din Covasna și Harghita 
de „Ziua Autonomiei Ţinutului 
Secuiesc”, sunt „manifestări 
demne de perioada medievală”, 
susţine Forumul Civic al Ro-
mânilor din Covasna, Harghita 
și Mureș (FCRCHM), într-o reac-
ţie ce face referire la evenimen-
tele din 30 octombrie. Aceeași 
sursă cataloghează demersul ca 
fiind îngrijorător, în contextul 
războiului din Ucraina, și cere 
autorităţilor să investigheze 
atent iniţiativele care fac referire 
la „cartea de identitate secu-
iască”. PAGINA 3
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