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Elevii de la „Nicolae Russu”, 
din Sita Buzăului, au dat 
start activităților legate de 
Ziua Națională a României

Golirea garderobei, un nou 
eveniment effAct care luptă 
împotriva risipei 
Târgul de schimb de haine va fi combinat cu o acțiune caritabilă

Biroul pentru Tineret din cadrul Primăriei 
Sfântu Gheorghe organizează un nou eveni-
ment în cadrul proiectului effAct. Târgul de 
schimb de haine va avea loc luni, pe 28 no-

iembrie, de la ora 17:00, la sediul Biroului 
pentru Tineret, pe strada Kőrösi Csoma Sándor, 
nr. 5. Doritorii vor putea face schimb de haine, 
iar cele rămase vor fi donate. PAGINA 4

Primăria Târgu Secuiesc:  
se lucrează la trecerea de  
cale ferată pe Bem József

Lucrările de modernizare și 
reabilitare a străzii Bem József 
din Târgu Secuiesc continuă. 
Termenul de finalizare este 5 de-
cembrie a.c., potrivit reprezen-
tanților primăriei municipiului. 
Circulația vehiculelor se des-
fășoară în prezent pe o singură 
bandă. 

„A început modernizarea și 
reabilitarea trecerii de cale ferată 
în cadrul obiectivului de investiții 
„Reabilitare strada Bem József ”. 
Durata execuției este până la 
data de 5 decembrie 2022”, au 
anunțat luni pe Facebook repre-
zentanții primăriei. PAGINA 4

Peste 60 de copii de la Școala Gimnazială „Nicolae Russu” au participat la 
trei ateliere: de scris, au discutat despre vestimentația secolului al XIX-lea, 
încercând să reproducă o costumație, și au modelat în lut, cu ajutorul celor de 
la Muzeul Casa Mureșenilor. PAGINA 5

„Călin – file de poveste”, 
un spectacol de pian  
și poezie, la TAM 

Un spectacol recital de muzică 
și poezie de dragoste, pus în scenă 
și reprezentat de zeci de ori în 
țară și în străinătate, pe scene im-
portante ale teatrelor și filarmo-
nicilor, inclusiv la Ateneul Român, 
va putea fi văzut și la Sfântu 
Gheor ghe. Spectacolul dedicat 
operei lui Mihai Eminescu, numit 
după celebrul poem „Călin – file 
de poveste”, va fi pus în scenă de 
actrița Daniela Nane și pianista 
Ioana Maria Lupașcu. Evenimentul 
va avea loc miercuri, pe 30 no-
iembrie, la Teatrul „Andrei Mu-
reșanu” (TAM) și va începe de la 
ora 20:00. PAGINA 8

EDITORIAL.EDITORIAL. Fular tricolor cu hărţi revizioniste
De ce să apari la un eveniment lejer, o întâlnire cu un fotbalist în vogă, cu un fular 

al discordiei cu vecinii?! Doar pentru că te cheamă Viktor Orbán, eşti premierul 
Ungariei şi n-ai pic de respect pentru vecinii pe care-i acuzi că ţi-au „furat” bucăţi 
dintr-un imperiu ruinat, în care Ungaria era „mare” doar în cărţile de poveşti?! 

Sau doar pentru că Orbán Viktor, premierul dovedit rasist, xenofob şi revizionist, 
bun prieten cu odiosul criminal de război Vladimir Putin, chiar se gândeşte cu 

nostalgie la revenirea la Ungaria, după o eventuală victorie a armatei ruse în Ucraina, 
a acestor teritorii „furate”?! 

Sau poate pentru că Uniunea Europeană atât de preţioasă şi civilizată nu ştie cum 
să se poarte, cum să-l pună la punct pe premierul „năzdrăvan” şi „nesupus” vreunor 
reguli ale corectitudinii politice şi bunului simţ în relaţiile cu vecinii?!   
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