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Peste 20 de copii continuă programul
de after-school la Bobocea
Săptămâna aceasta a început al doilea an consecutiv
de after-school de la Școala Gimnazială din Bobocea,
comuna Sita Buzăului. Cinci grupe de elevi rămân la
școală după programul de cursuri obișnuit, timp de
două ore, pentru a înțelege mai bine materia predată la

„Grădina de relaxare, liniște
și învățare” – un concept
care scoate preșcolarii
din sălile de clasă
Grădinița cu Program Prelungit
„Napsugár” din Sfântu Gheorghe
a găzduit miercuri, 21 septembrie
a.c., lansarea oficială a programului
„Grădina de relaxare, liniște și
învățare” (G.R.L.Î.). Acesta presupune crearea unor spații speciale
în curtea grădiniței și organizarea
unor activități în aer liber care vor
relaxa psihic și emoțional copiii,
pregătind organismul pentru efort
intelectual sau pentru a-l relaxa
după un efort. Inițiativa face parte
din programul ,,Activități privind
sănătatea fizică și mintală”, finanțat
de Consiliul Local Sfântu Gheorghe. PAGINA 4

limba și literatura română și matematică. Cei mici primesc și o masă caldă. Costurile sunt acoperite de Fundația „Nouă ne pasă”, a spus, pentru CovasnaMedia.ro
și Observatorul de Covasna, coordonatoarea programului,
Otilia Buzea. PAGINA 2

Neonatologia din Sfântu
Gheorghe, secția în jurul
căreia se nasc intrigi
dubioase (3)

EPISODUL 3 din 3. Ce spun angajatele despre
petiția scrisă în numele lor | PAGINILE 5–6

Șoferiță depistată
cu alcoolemie mare și
cocaină, după un accident
Cercetările polițiștilor chemați la
un accident care a avut loc duminică
pe DN12 au arătat că unul dintre șoferii implicați, o femeie în vârstă de
36 de ani, consumase nu doar băuturi
alcoolice înainte de a se urca la volan
(0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat),
ci și droguri. PAGINA 3

TEDx ajunge la Sfântu Gheorghe:
fără politică, despre comunitate
și idei, cu bani locali
Formatul celebrelor conferințe motivaționale organizate sub brandul american „TED”, urmărit de
milioane de oameni din întreaga lume, este implementat în premieră pentru județul Covasna, la Sfântu
Gheorghe. TEDxSepsiszentgyörgy va avea loc sâmbătă,
1 octombrie, la Teatrul Tamási Áron.
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EDITORIAL. Calea spre o nouă ordine mondială: referendumul
Cei care gândesc şi cu sufletul, nu doar cu mintea
„obiectivată” de realismul politic invocat de fostul
ministru de Externe Andrei Marga, se află în faţa
unor întrebări esenţiale:  Merită să suferim, eventual să ne sacrificăm pentru independenţa Ucrainei
într-un război nuclear pornit de dictatorul disperat
Putin?  Referendumurile ruseşti din Donbas, Luhansk,

Zaporojie vor deschide calea unor mişcări identice
pentru autonomie teritorială pe criterii etnice în România?
La aceste două întrebări, răspunsurile posibile
pot conţine un „DA” extrem de incomod fie pentru
prietenii, fie pentru neprietenii „echipei” de politici
imperialiste V. Putin-V. Orbán. Dar acest „da” pune

în gardă multe state şi mulţi lideri europeni şi mondiali, pentru că înseamnă paşi spre „noua ordine
mondială” dorită de Rusia şi China, cărora pare să li
se alăture nu doar la nivel declarativ guvernul Ungariei,
un adevărat „cal troian” al ruşilor în Uniunea Europeană.
 Dumitru Manolăchescu | PAGINA 3

