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Ministrul Mediului, Tánczos Barna,
va fi prezent sâmbătă la concursul
de atelaje de la Olteni
Și-au anunțat prezența și oficialități din Ungaria | PAGINA 4

Junii Covăsneni, prezenți
la un festival internațional
din Grecia
Ansamblul folcloric „Junii Covăsneni” reprezintă județul Covasna, în perioada 21 – 26 iunie
a.c., la festivalul internațional de
muzică și dans „Summer in Paralia”, desfășurat în Paralia Katerini
din Grecia. Delegația covăsneană
este prezentă cu aproape 50 de
participanți, atât dansatori, cât și
familiile și susținătorii acestora.
Grecii, dar și alți turiști din
alte colțuri ale lumii, vor putea
astfel să îi vadă pe covăsneni
dansând suite deja cunoscute publicului de la noi, dar și dansuri
noi, ne-a spus coordonatoarea
Junilor. PAGINA 5

Doar patru fermieri
covăsneni înscriși
pentru programul
„Tomata”

Numai patru fermieri din județul Covasna s-au înscris în
programul „Tomata”, derulat la nivel național, iar în programul
„Usturoiul” nu sunt persoane înscrise, ne-a informat, miercuri, directorul executiv al Direcției pentru Agricultură Județeană (DAJ)
Covasna, Kozma Béla. PAGINA 3

Județul Covasna, reprezentat O nouă piesă de
la concursul național
muzeu la MNCR:
„Cel mai puternic pompier”
un cărucior
Patru cadre militare din cadrul
Inspectoratului pentru Situații pentru copii
de Urgență (ISU) Covasna participă zilele acestea la etapa națională a concursului „Cel mai din perioada
puternic pompier”, care are loc
la Brașov.
interbelică
Este vorba despre plt. adj.
Gheorghe Bularca (el a obținut
în 2018 locul I la aceeași competiție, derulată atunci la Alba
Iulia), sg. maj. Răzvan Despa,
sg. maj. Constantin Kelemen și
soldat George Istrate.
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Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni (MNCR) s-a îmbogățit cu un cărucior
pentru copii din perioada interbelică, donație din partea Elenei Onea, profesor de
matematică la Școala Gimnazială nr. 2 Ciumernic.
„Nu știu din ce an este. L-am găsit în podul casei acum trei ani și am considerat că
acolo este locul lui, la muzeu“, a declarat Elena Onea, pentru Observatorul de Covasna
- CovasnaMedia.ro.
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Ziua Drapelului va fi sărbătorită la Sfântu Gheorghe
cu 300 de baloane tricolore și un steag de trei metri | PAGINA 3

