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10 declaraţii după ce Sepsi OSK 
a câștigat Cupa României

Ce rezultate a avut Bursa 
Locurilor de Muncă  
de la Sf. Gheorghe

facebook.com/covasnamedia

Sepsi OSK a înregistrat joi 
seara un record istoric pentru 
club și comunitatea covăsneană, 
după ce a învins FC Voluntari în 
finala Cupei României. Reacțiile 
după această reușită nu au în-
târziat să apară. De la membri ai 
comunității, oameni politici ai 
zonei, membri ai echipei Sepsi 
OSK și până la suporteri, toți și-
au arătat bucuria după ce covăs-
nenii au adus Cupa României 
acasă. PAGINILE 4–5

Sere interioare unde se 
cultiva canabis, descoperite 
de poliţiști la Sf. Gheorghe

Doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de 
ore, iar apoi au intrat sub incidența controlului 
judiciar, pentru a fi cercetați într-un dosar care 
vizează infracțiunea de trafic de droguri de 
mare risc. După trei percheziții derulate joi la 
Sfântu Gheorghe, polițiștii au descoperit nu 
doar canabis (pudră și plante), hașiș și bani, ci 
și două sere interioare, în care erau cultivate 
plante de canabis. Acestea erau dotate cu instalații 
de iluminare și aerisire, precum și alte obiecte 
necesare cultivării plantelor (filtre, soluții și în -
grășăminte pentru plante). PAGINA 6

Bursa Generală a Locurilor de 
Muncă, organizată la Sfântu Gheor -
ghe vineri de Agenția Județeană 
pentru Ocuparea Forței de Muncă 
(AJOFM) Covasna, a oferit șansa 
de a găsi un loc de muncă pentru 
26 de persoane, potrivit unui bilanț 
întocmit după eveniment. Au luat 
parte 21 de agenți economici care 
au prezentat 196 de locuri de mun-
că. PAGINA 3

Ziua Liceului Brâncuși:  
o sărbătoare cu relaxare  
și distracţie

Ziua Liceului Tehnologic „Constantin 
Brâncuși“ din Sfântu Gheorghe a fost 
sărbătorită vineri într-un cadru în care, 
în premieră, atmosfera oficială și formală, 
specifică anilor trecuți, a fost înlocuită 
cu relaxare, activități speciale și surprize, 
care au avut scopul să apropie elevii și 
cadrele didactice. A fost o zi în care 
adolescenții au lăsat la o parte respon-
sabilitățile de elevi și s-au transformat 
în copii, în vreme ce adulților le-a revenit 
frumoasa datorie de a lua rolul de 
prieteni sau părinți grijulii. PAGINA 2

Peste 16 ani de închisoare pentru bărbatul  
care a împușcat doi poliţiști la Barcani

Bărbatul din comuna Barcani, județul Covasna, care în 
noiembrie 2020 a împușcat doi polițiști ce se aflau în timpul 
serviciului, a fost condamnat la 16 ani și 8 luni de închisoare. 

Covăsneanul a fost găsit vinovat pentru „ultraj, în forma 
tentativei de omor calificat”, „violență în familie, în forma ten-
tativei la omor”, dar și de „uz de armă fără drept”. PAGINA 3

Aproximativ 6.500 de pomi fructiferi au fost plantaţi în această 
primăvară în mai multe localităţi din judeţul Covasna prin programul 
„Un pom pentru generaţia viitoare”, iniţiat de Fundaţia Comunitară. 

Programul a fost lansat în urmă cu zece ani cu scopul de a revitaliza 
livezile din judeţ şi de a salva de la dispariţie soiurile tradiţionale, 
prezente de cel puţin 150 de ani în Transilvania. 

„Fundaţia a acordat în cadrul programului ‘Un pom pentru generaţia 
viitoare’ 6.437 bucăţi de pomi fructiferi autohtoni. Nouă tipuri de puieţi 
au fost distribuiţi în diferite localităţi ale judeţului, costul programului 
fiind de 48.000 de lei”, a precizat, vineri, conducerea fundaţiei. 

Peste 1.100 de pomi fructiferi au fost distribuiţi locuitorilor 
municipiului Sfântu Gheorghe, fiecare familie care deţine un teren pro -

pice pentru plantarea pomilor putând solicita 5 puieţi. Potrivit repre-
zentanţilor Primăriei Sfântu Gheorghe, interesul populaţiei a fost atât 
de mare încât stocul s-a epuizat în două zile. 

Directorul executiv al fundaţiei, Bereczki Kinga, a declarat că în cei 
zece ani care au trecut de la lansarea acestui program, în judeţ au fost 
plantaţi peste 30.000 de pomi fructiferi, cea mai mare parte a acestora 
fiind oferiţi gratuit cetăţenilor din mediul rural. 

O parte dintre puieţi au fost obţinuţi în pepiniera pe care membrii 
fundaţiei au înfiinţat-o în localitatea Valea Crişului, alţii au fost 
achiziţionaţi, iar oamenii au putut alege din mai multe soiuri de mere, 
pere, pruni, cireşi, vişini, gutui etc.  
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