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1 Decembrie 2021: „Avem o armă
pe care nu o folosim suficient:
solidaritatea”

facebook.com/covasnamedia

„Nu sunt nici naiv,
nici năuc să spun
că o să luăm noi toate
primăriile din Covasna”
Interviu cu Dan Barna, vicepreședinte USR

Covăsnenii s-au reunit în număr mare,
în ciuda pandemiei și condițiilor de limitare
a răspândirii coronavirusului, miercuri, 1
Decembrie, în zona Grupului Statuar „Mihai

Viteazul” din Sfântu Gheorghe, pentru a sărbători Ziua Națională a României, în cadrul
evenimentului organizat de Garnizoana Sfântu
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Gheorghe și Prefectură.

Vicepreședintele USR, Dan
Barna, s-a aflat în weekend la
Întorsura Buzăului, unde a avut
o întâlnire tip team-building
cu colegii săi din organizația
Covasna, cărora le promisese
de mai mult timp o astfel de
reuniune. Într-un cadru mai
puțin formal, membrii USR au
analizat împreună poziția partidului în acest moment și au
identificat noi moduri de abordare politică pentru viitor.
În acest context, Dan Barna
a acordat un interviu în exclusivitate pentru Observatorul
lll pag.4
de Covasna.

Testarea COVID a elevilor
din județul Covasna
se va face de acasă

Cine sunt câștigătorii
ActorFest 2021

Sunt și câteva excepții

Luni, marți și miercuri:

23 de cazuri noi
de COVID-19
înregistrate în județ
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Consiliile de Administrație
(C.A.) din aproape toate școlile
județului Covasna au decis ca
preșcolarii și elevii covăsneni
să se testeze acasă, în prezența
tutorilor legali, pentru a afla
dacă sunt pozitivi COVID-19
sau nu, a informat Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Colll pag.2
vasna.

A patra ediție a festivalului – concurs „ActorFest – Teatru în comuna
ta!”, derulat în 28 noiembrie la Sita Buzăului, cu
transmisiune online pentru
public, și-a desemnat câștigătorii. În competiție au
fost înscrise 31 de scenete,
cuprinse în peste patru ore
de spectacol, care a putut
fi văzut în direct, duminică,
pe pagina de Facebook a
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festivalului.

Sepsi OSK s-a calificat în semifinalele Cupei României!
Partida din sferturile de
finală ale Cupei României dintre Sepsi SOK și Chindia
Târgoviște s-a disputat pe Stadionul Ilie Oană din Ploiești,
iar echipa antrenată de Cristiano Bergodi s-a impus cu
rezultatul de 2-1, obținând
astfel calificarea în penultimul
act al competiției.
Prima ocazie a aparținut echipei noastre, centrarea lui Golofca
fiind scoasă cu dificultate de pe
linia porții de Iacob. Imediat a
urmat șansa lui Luckassen de a
deschide scorul de la cinci metri

de poarta lui Moldovan. Tot
Sepsi OSK s-a dovedit mai periculoasă și Moldovan a scos cu
greu balonul expediat de Aganovic din afara careului mare.
În aceste condiții golul covăsnenilor a venit firesc, a fost de
fapt un autogol a lui Căpușă,
care a încercat să respingă centrarea lui Aganovic, dar a trimis
în propria poartă. După șase minute ecartul a fost majorat,
Bărbuț a profitat de pasa greșită
a lui Matiș și l-a învins pe Moldovan.
După pauză Chindia a în-

cercat să revină în joc, șutul
lui Jipa, însă, a trecut peste
poarta lui Niczuly. Tot trupa
lui Emil Săndoi a rămas mai
ofensivă de-a lungul părții secunde, dar insistența acesteia
s-a concretizat doar într-o singură reușită care i-a aparținut
lui Popa.
Prin victoria cu rezultatul de
2-1, Sepsi OSK s-a calificat în
semifinalele Cupei României,
fază a competiției în care s-a
mai aflat în 2020, când prin eliminarea celor de la Politehnica
Iași a ajuns în finală.

Cupa României, Sferturi
Stadion Ilie Oană (Ploiești)
Chindia Târgoviște – Sepsi
OSK 1-2 (0-2)
Arbitru: Sebastian Colțescu,
Asistenți: Daniel Mitruți, Florin
Neacșu
Au marcat: D.Popa (72’) –
Căpușă (35’-autogol), Bărbuț (41’)
Chindia Târgoviște: Moldovan – Roumpoulakou, Căpușă,
Iacob, Corbu – Kocic (Celea 62’),
Matiș (Jipa 46’), Suciu (Dulca
46’), Neguț – Stoian (Popadiuc
62’), Popa. Antrenor: Emil Săndoi
Sepsi OSK: Niczuly – Ispas,

Mitrea, Ninaj, Dimitrov – Aganovic (Achahbar 81’), Bărbuț
(Askovszki 61’), Gonzales, Fofana
– Golofca (Ștefănescu 81’), Luckassen. Antrenor: Cristiano Bergodi.
 Marius Raczek

