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Primăria Barcani
are de recuperat
până la 800.000
de lei, bani de la
datornici

facebook.com/covasnamedia

Antal Árpád:
„În următorii patru
ani vor fi realizări mai
multe decât au fost în
ultimii 10 ani la un loc”
lll pag.5

lll pag.4

2021 – Anul
marilor investiții
în infrastructură

Criza naște idei:
inovație covăsneană
pentru salvarea de vieți
Donatorii de sânge din orice zonă a județului vor avea parte
de transport gratuit și testare COVID

lll pag.7

COVID-19 joi: încă
20 de cazuri noi în
județul Covasna
Vindecări au fost înregistrate 11
lll pag.4

lll

pag.6
Mai mult de o
jumătate dintre
angajaţii Consiliului
Judeţean şi ai
Prefecturii, înscrişi
pe listele de
vaccinare
lll pag.3

Eminescu sărbătorit
prin ZOOM de elevii
din Sita Buzăului
lll pag.2

UDMR îl susţine
pe subprefectul
Cosmin Boricean
pentru ocuparea
funcţiei de
prefect

EDITORIAL. Cel mai iubit dintre pământeni, varianta pandemică
Îmi albesc nopţile o mulţime de întrebări la care nu găsesc
răspuns. Îi invidiez pe cei pentru care „voia lui Dumnezeu” ţine loc
de bine, rău, viaţă, moarte. Pentru ei hotărăşte Cel de Sus, consiliat
de toţi Sﬁnţii şi reprezentanţii lor în teritoriu. Mie îmi va ﬁ greu să
mă orientez în momentul în care bezna lumii de dincolo mă va plesni
peste ochi la hotarul din urmă.

Un vechi amic, optimist feroce în lipsă de altceva mai bun, îmi
spune ori de câte ori mă vede, mă citeşte sau mă simte trist: „Când
te trezeşti dimineaţa şi te priveşti în oglinda din baie e musai să-ţi
spui: sunt cel mai frumos, cel mai deştept, cel mai bun, cel mai curajos, o să am o zi nemaipomenită. Să vezi ce bine o să te simţi...”.

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3

lll pag.5

Sepsi OSK primește
vizita campioanei
en-titre
lll pag.2

