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„Noi, elevii, suntem prinși
la mijloc, între decizii luate
din pix și orgolii”

facebook.com/covasnamedia

Peste 200 de unități școlare
își redeschid sălile de clasă
pentru copiii covăsneni
lll pag.3

Interviu cu președintele Consiliului Județean al Elevilor Covasna, Marian Calcea
Într-un context în care sistemul educațional din România are parte de noi reguli de la o săptămâna la alta, iar incertitudinea privind acest domeniu este din ce
în ce mai pronunțată în societate, am discutat cu unul dintre reprezentanții elevilor
covăsneni, președintele Consiliului Județean al Elevilor (CJE) Covasna, Marian
Calcea. Am aflat de la el cum își împarte
timpul între pasiuni și școală, ce lipsuri
are sistemul românesc de învățământ,
cum reușește CJE Covasna să ajungă la
toți elevii din județ, dar și ce demersuri
au în plan reprezentanții elevilor covăsneni.
Răspunsurile la aceste întrebări, dar și la
altele, în interviul din lll pag.4–5

Județul Covasna
a ieșit din
scenariul roșu
La final de săptămână au fost totuși
înregistrate 127 de cazuri noi
lll pag.3
de COVID-19

Bărbat decedat după ce a
fost lovit de tren, la ieșire
din Sfântu Gheorghe
Un bărbat în vârstă de 30 de ani și-a
pierdut viața duminică dimineața după ce
a fost accidentat de un tren de pasageri
care circula pe relația Miercurea Ciuc –
lll pag.2
Brașov.

SPORT
 Victorie pentru Sepsi OSK
 Sepsi-SIC s-a impus în
derby-ul covăsnean
la baschet feminin

Întreţinerea drumurilor
judeţene pe timpul iernii,
estimată la peste
7 milioane de lei
Întreţinerea drumurilor judeţene pe timpul iernii va costa,
potrivit estimărilor, peste 7 milioane de lei, iar lucrările vor fi
efectuate de S.C. Drumuri şi Poduri Covasna S.A, aflată în subordinea Consiliului Judeţean.
Conducerea instituţiei a precizat că
echipajele de deszăpezire vor interveni
pe toate drumurile judeţene pentru
menţinerea viabilităţii acestora, cu excepţia unui tronson aflat pe DJ 121A,
între Valea Crişului şi Aita Medie, care
va închis în perioada iernii. lll pag.2

Sfântu Gheorghe: Numărul
cererilor pentru ajutorul de
încălzire, de patru ori mai
mare faţă de anul trecut pag.2

 Sepsi OSK 2 a învins liderul
FC Odorheiu Secuiesc
lll pag.2

Modificări în primirea
clienţilor la sediul TEGA
lll pag.6

lll

EDITORIAL

Marea trădare rotativă
Trădări am mai văzut noi în politica românească şi în
orice politică din lumea asta „democrat-civilizatoare”
(ghilimelele vor să accentueze percepţia românească
asupra acestor cuvinte). Trădarea cea de pe urmă, cum
ar veni în sens biblic, mă lasă însă ori fără replică, ori cu
prea multe de spus. Să alegem calea de mijloc. Voi comenta
nu câte şi ce are unul şi câte n-are altul, că asta ştiţi deja,
ne vom concentra puţin pe cum ar fi fost dacă n-ar fi fost.
Cu o remarcă: fostul ministru userist Cristian Ghinea,

cel care a rezolvat PNRR-ul aducător de miliarde de euro
de la UE, i-a sfătuit pe liberali să lase Finanţele la PSD,
măcar aşa aceştia vor fi obligaţi să dea piept cu realitatea,
să facă doar ce se poate şi ce au voie să facă, fără să dea
vina pe alţii. L-au ascultat, se pare, Ghinea e băiat deştept.
Se făcură, aşadar, din nou fraţi, aliaţi, pretini. De
data asta într-o guvernare „rotativă”. O experienţă necunoscută încă la români.
(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3

Numerele câştigătoare
la extragerile loto de
duminică, 21 noiembrie
lll pag.7

