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5 lucruri interesante despre Zdob și Zdub
și Sarmalele Reci, formații care concertează
în 2 decembrie la Sfântu Gheorghe
Sunt în toi pregătirile pentru marele concert care va avea loc
în 2 decembrie la Arena Sepsi din Sfântu Gheorghe. Ca să ne fie
mai ușor să trecem prin valurile de birocrație și nenumăratele
detalii pe care trebuie să le punem la punct pentru a vă oferi un

eveniment de neuitat, am dat deja drumul la muzică, să ne facem și
„încălzirea”. „Bunica bate toba”, „DJ Vasile”, „Trenulețul”, de la Zdob
și Zdub, sau „Țara te vrea prost” și „Spriț de vară”, de la Sarmalele
Reci, ne cântă și ne încântă mai abitir zilele acestea. PAGINA 7

Aproape 50 de scenete înscrise Încă 5 străzi din Sfântu
Gheorghe, în vizor
la ActorFest, ediția a V-a!
pentru reabilitare

Căminul Cultural din Sita Buzăului
găzduiește duminică un program
divers de teatru de 9 ore, pus în
scenă de 190 de tineri actori
„ActorFest – teatru în comuna ta”, ediția a V-a, va aduce
în fața spectatorilor care vor fi prezenți duminică în Căminul
Cultural din Sita Buzăului un program de nouă ore de
teatru. Cele 46 de scenete vor fi puse în scenă de 190 de
tineri actori de la 13 unități școlare și două Case Familiale
din patru județe. Intrarea la festivalul-maraton este liberă.
Anul acesta, însă, evenimentul capătă și o componentă caritabilă, astfel că cei prezenți vor putea ajuta la sprijinirea
cauzei care va fi prezentată la fața locului.
Ultimele pregătiri sunt puse la punct pentru duminică,
27 noiembrie a.c., când va avea loc a V-a ediție a îndrăgitului
eveniment dedicat teatrului și elevilor de gimnaziu.
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Sponsorizare de 80.000 de
euro pentru achiziţionarea
unei ambulanţe SMURD
O societate comercială austriacă
va dona 80.000 de euro pentru achiziţionarea unei ambulanţe SMURD
tip B2, ce va intra în dotarea Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii
de Urgenţă (ISU) Covasna.
Suma va fi completată cu 30.000
de euro din bugetul Consiliului Judeţean, a declarat joi preşedintele
instituţiei, Tamás Sándor.
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Încă cinci străzi din Sfântu Gheorghe au Documentații de
Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) aprobate de Consiliul
Local, după ședința de joi, 24 noiembrie. Acest lucru înseamnă că
sunt în vizorul autorităților pentru reabilitare și modernizare. Este
vorba despre Luceafărului, Zefirului, Málik József, Bolyai János și
Furcii. PAGINA 2

Portofoliu de proiecte în valoare
de circa 23 de milioane de euro,
pentru dezvoltare urbană
în Târgu Secuiesc
Municipiul Târgu Secuiesc are un
portofoliu de proiecte de dezvoltare urbană în valoare de circa 23 de milioane
de euro, conform Strategiei Integrate de
Dezvoltare Urbană (SIDU) 2021-2030,
elaborată cu ajutorul Băncii Mondiale și
a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației (MDLPA).
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EDITORIAL. Rusia terorizează, Ucraina sângerează, România falsează
Uniunea Europeană a declarat Rusia „stat sponsor al
terorismului”. Adică stat terorist, într-o exprimare soft.
Era şi timpul, Putin a ajuns în faza terminală a grandomaniei imperialiste criminale: pentru că nu poate învinge
pe front armata Ucrainei, terorizează populaţia civilă,

bombardând în neştire oraşe şi sate, infrastructura civilă,
în special tot ce înseamnă instalaţii care produc curent
electric, spitale, maternităţi, şcoli, grădiniţe, blocuri de
locuinţe. Terorizează şi omoară oameni nevinovaţi.
Când a căzut racheta rusească doborâtă de apărarea

antiaeriană ucraineană în Polonia, atotştiutorul şef al
Camerei Deputaţilor din România, Marcel Ciolacu, s-a
grăbit să declare că gata, ne pregătim de război, activează
NATO articolul 5, ăla care începe, practic, un conflict
nuclear.  Dumitru Manolăchescu | PAGINA 3

