
Polițist din cadrul
IPJ Covasna, 
premiat pentru
talentul său 
literar
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Covăsnenii
conștiincioși 
au împiedicat
apariția pestei
porcine în județ 
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SPORT
Drăghici ar putea rata în-
tâlnirea cu fosta sa echipă
 Orman Genclik - Sepsi
SIC, 76-68 în FIBA Europe
Cup Neagoe (Sepsi OSK):
Sper ca arbitrii să nu mai
greşească; suntem singu -
ra echipă fără penalty 
AS Arcuș, lider în Liga a V-
a  Turneu de tenis cu pi-
ciorul la Sf. Gheorghe 
Derby covăsnean în Bu-
curești
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Cui să te-nchini când nu mai înţelegi nimic...
Încep să înţeleg tot mai puţin tainele care luminează acţiunile celor

care ne guvernează. Nu mă sperie gândul că nu mai înţeleg eu mare
lucru, asta n-ar fi o problemă; mă sperie bănuiala că nici ei nu înţeleg
nimic din ce fac... E un fel de analfabetism cerebral, în care creierul există
doar ca să umple golul din cutia craniană. Mai pe înţeles, acţionezi dintr-
un ancestral instinct de supunere faţă de cel mai tare, nu mai poţi să gân-
deşti, stai cu ochii pe şef şi execuţi ordinele ca un robot, fără să crâcneşti.

Experienţa personală pare a fi esenţială în schimbarea acestei rea -
lităţi politice româneşti. Analfabetismul ăsta cerebral poate fi înlătu-
rat doar de experienţe personale dureroase. Să-l luăm de pildă pe
senatorul cu casa spartă de hoţi, Bădălău. Omul a votat toate mizeriile
de legi care îi apără şi-i încurajează pe hoţi să fure fără frică de
pedeapsă. 

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3

Ce probleme aduc
covăsnenii în fața
Avocatului 
Poporului
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Județul Covasna se
alătură campaniei
„1 milion pentru
Unire” 
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Cea mai mare papară de ou și cea
mai mare pâine cu cartofi și cârnați,
sâmbătă, la Sfântu Gheorghe 
Evenimentul Parada Cârnaților și Festivalul Verzei anunță 
noutăți delicioase pentru pofticioși lll pag.5

Tamás Sándor 
(UDMR Covasna):
CCR a faultat Codul
administrativ;
asistăm la o 
centralizare 
masivă
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