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Titlul de „Cetățean de Onoare”,
acordat în premieră la
Întorsura Buzăului

Cinci parcări etajate
la Sfântu Gheorghe

Evenimentul a avut loc la inaugurarea oficială
a noului sediu al primăriei

Autoritățile din Sfântu Gheorghe
au început demersurile, chiar dacă
sunt încă la stadiul de birocrație, de
a construi patru parcări etajate în
oraș. Viceprimarul Tóth-Birtan Csaba

a spus joi, într-o conferință de presă,
că e înregistrată și o a cincea intenție,
de această dată investiție privată, de
construire a unei astfel de parcări.

Autoritățile din Întorsura Buzăului au
acordat joi, 28 octombrie, pentru prima dată
în istoria orașului, titlul
de „Cetățean de Onoare”. Distincția a fost oferită post-mortem preotului Aurel Neagovici
Negoescu, în semn de
apreciere pentru contribuția adusă la creșterea
prestigiului orașului.
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Prefectura Covasna: Cum se derulează lucrările
din zona Lacului de la Gară
74 de cazuri noi
Lucrările pentru reconversia terenului din
de COVID-19 de
jurul fostului lac din
zona Gării din Sfântu
miercuri până joi
Gheorghe sunt în dePeste 1.400 de persoane s-au
vaccinat în aceeași perioadă de timp

CĂLĂTORIE ÎN LUMEA ȘTIINȚEI

Semnale ale unei noi fizici
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la LHCb la CERN?
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rulare. Două firme se
ocupă de execuție, Baumeister și Conico.
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Drapelul României, Blocul Sing Sing
arborat din nou de va fi reabilitat
Peste 13,7 milioane de lei va costa
militarii covăsneni reabilitarea
blocului cunoscut sub
numele „Sing Sing” din cartierul
pe cel mai înalt
Ciucului al municipiului Sfântu
Gheorghe. Fondurile vor fi asigurare din bugetul de stat și bugetul
pag.12 local, spun autoritățile. Lucrările ar urma să înceapă anul viitor,
vârf al țării
a declarat viceprimarul Tóth-Birtan Csaba.
pag.6
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Primăria Sfântu Gheorghe
inventariază blocurile de
locuințe din oraș

Mihai Viteazul și Visul unirii,
pag.2
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SPORT

 Sepsi OSK se califică
în sferturile de finală
ale Cupei României
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EDITORIAL

Singuri în Egipt
N-a mai vrut să fie singur acasă, la Cotroceni, şia luat soaţa de mânuţă şi-a experimentat cum e să
fie singuri în Egipt. Singuri n-au prea fost, dar au
scăpat pentru o vreme de mizeria de-acasă, pe care
nicio partidă de golf n-o poate birui – duhoarea
crizei politice, sanitare, energetice pătrunde peste
tot, se insinuează până şi în tivul rochiei scurte a dnei Carmen.

Estimp, în ţară tot câte 400-500 de oameni mor
de Covid în fiecare zi. Şi tot câte 10-15.000 se infectează în 24 de ore. Ce să facă preşedintele?! S-a vaccinat, a îndemnat lumea să se vaccineze, apoi, obosit
de tâmpiţii din politică care nu-l lasă să doarmă-n
pace, s-a refugiat într-o vizită de curtoazie la piramide.
(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3

 Sepsi-SIC a învins
pe UNI Gyor
Disputată în
din etapa a 3-a
Women, dintre
revenit echipei
70-65.

sala Sepsi Arena, partida
contând pentru EuroCup
Sepsi-SIC și UNI Gyor a
noastre, cu rezultatul de
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