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Din nou la școală... dar nu prea

Planurile pentru construirea
de super-hypermarket-uri la
Întorsura Buzăului continuă
În cea mai recentă ședință
de Consiliu Local, de vineri, 5
noiembrie, aleșii au adoptat,
nu în unanimitate, ci cu o abținere, proiectul de hotărâre

În județul Covasna, 16 instituții de
învățământ au putut să reia de luni cursurile și activitățile educative față în față,
potrivit noilor reguli impuse de Guvern și

Incidența la nivel de județ este de
5,12/1.000, în continuă scădere. Doar
în Comuna Brateș nu este nici un caz
lll pag.4
pozitiv COVID-19.

privind aprobarea Avizului
prealabil de oportunitate, referitor la reglementarea urbană
și funcțională existentă în zona
lll pag.4
vizată.

implicit Ministerul Educației, care prevăd
că pentru acest lucru este necesară o rată
de vaccinare a personalului angajat de cel
lll pag.5
puțin 60%.

„Richard al III-lea”, noua
producţie a Teatrului
„Andrei Mureşanu”,
montată în dublă perspectivă

COVID-19 la final
de săptămână:
109 de cazuri noi

facebook.com/covasnamedia

Potrivit conducerii teatrului, perspectiva offline este una circulară, realizată
prin dispunerea locurilor spectatorilor
pe trei laturi, în această variantă spectatorul fiind transpus în mijlocul acţiunii,
iar perspectiva online este concepută
pentru tehnologia VR360 şi conferă singularitate, în sensul în care i se adresează
unui singur spectator care devine parte
din acţiune.

Femeie de 73 de ani,
accidentată pe o trecere de
pietoni din Sfântu Gheorghe
lll pag.2

Din motive obiective,
schimbări în Programul
lunii noiembrie al
Teatrului Tamási Áron lll pag.8
SPORT
 Ju-Jitsu: Radu Boieriu,
campion mondial la cadeți

lll pag.8

Bărbat accidentat la Brădet,
după ce s-a răsturnat
cu tractorul

„Promovarea identității
culturale românești din
sud-estul Transilvaniei
prin lucrări reprezentative”

Acesta a fost transportat la spital
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pentru îngrijiri medicale

Continuarea unui important proiect cofinanțat
de către Secretariatul General al Guvernului

lll pag.3

EDITORIAL

Istoria unor trădări patriotice
„Vreţi să mai fiu preşedintele vostru?”, îşi întreba patriotul Dragnea, acum nu prea mulţi ani,
fanii din partid. „Da!”, au răspuns toţi, excitaţi
orgasmic de charisma căruntă a marelui viitor
puşcăriaş.
Umbra patriotului Dragnea ne urmăreşte şi
acum. Nu „neamţul” Iohannis, care a pierdut complet controlul asupra unor resturi penibile de de-

mocraţie parlamentară, ci urmaşii lui Dragnea,
tovarăşii lui pesedişti, fac legea, ei se pregătesc
să guverneze din nou România printr-o alianţă
otrăvită cu liberalii, pe care nimeni nu-i mai înţelege. O să vedem din nou în prim-plan mari doamne
ale politicii dâmboviţene: Gabriela, Olguţa, Carmen, Viorica Vasilica...
(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3

 Remiză în Bănie
 Sepsi OSK 2 se menține
pe poziția secundă în Liga 3
 Victorii în Liga Națională
de Baschet Feminin lll pag.2

