
Elevii „Step by Step” de la 
„Váradi József”, adevărați 
meșteri populari în devenire

Protecția Consumatorilor:  
aproape 260 de amenzi 
date în județ de la 
începutul anului

facebook.com/covasnamedia

Elevii claselor 0-IV „Step by 
Step” de la Școala Gimnazială „Vá-
radi József ” din Sfântu Gheorghe 
au participat în perioada 19-23 sep-
tembrie a.c. la workshop-ul intitulat 
„Să ne cunoaștem mai bine prin 
creație”, desfășurat în tabăra de la 
Câmpul Benedek, din apropierea 
municipiului. Pe parcursul celor 
doar cinci zile, copiii au prins din 
arta meșteșugurilor populare pre-
date de meșteri populari veniți din 
Târgu Neamț, Suceava, Iași, Repu-
blica Moldova și Arad. Potrivit aces-
tora, aici, în Covasna, ne putem 
mândri cu copii talentați, creativi, 
serioși, care dau dovadă de mult 
calm și răbdare. Totodată, scopul 
activităților a fost și acela de a-i 
învăța pe elevi limba română prin 
intermediul meșteșugurilor, clasele 
de „Step by Step” din cadrul școlii 
fiind doar cu predare în limba ma-
ghiară. PAGINILE 4–5

O săptămână de filme  
bune cu intrare liberă,  
la Eva Filmmakers Fest

Cinefilii din Sf. Gheorghe și 
alte cinci localități din județ au 
ocazia să vadă toată săptămâna 
aceasta filme europene de cali-
tate, la cea de-a doua ediție a 
Eva Filmmakers Fest. În Sf. 
Gheor ghe, peliculele se proiec-
tează la Cinema Arta, iar intrarea 
este liberă, în limita locurilor 
disponibile.  

Vineri, 23 septembrie, a avut 
loc deschiderea oficială a celei 
de-a doua ediții a festivalului de 
filme regizate exclusiv de femei, 
Eva Filmmakers Fest, organizat 
de Casa de Cultură „Kónya 
Ádám” prin Cinema Arta, în co-
laborare cu Teatrul „Andrei Mu-

reșanu”. La eveniment au fost 
prezente regizoarele ale căror 
pelicule au putut fi urmărite în 

weekend, precum și reprezen-
tanți ai organizatorilor. 
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Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) 
Covasna a aplicat, în perioada ianuarie – august a.c., aproape 260 
de amenzi, care s-au ridicat la o valoare totală de peste un milion 
de lei (1.095.700 lei). În aceeași perioadă, instituția a primit 365 
de reclamații și a desfășurat 720 de controale, se arată într-un 
răspuns la o solicitare a ziarului „Observatorul de Covasna” și 
CovasnaMedia.ro. PAGINA 2

Decernarea premiilor 
Bienalei Grafice G7 de  
la Sfântu Gheorghe,  
în luna octombrie

Câştigătorii celei de-a 7-a ediţii a „Bienalei de Grafică din 
Ţinutul Secuiesc” vor fi premiaţi în cadrul unei ceremonii ce va 
avea loc în luna octombrie la Sfântu Gheorghe, informează orga-
nizatorii. PAGINA 3

S-a dat startul înscrierilor pentru posturile de soldat-gradat profesionist  
în activitate, seria suplimentară 2022 | Numerele câştigătoare  
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