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Campanie de vaccinare la Turia,
spre finalul săptămânii
Autoritățile organizează
o campanie de vaccinare în
Turia, iar toți cei care vor
să se imunizeze împotriva
virusului SARS-COV-2 cu
această ocazie o pot face,
însă trebuie să se înscrie înainte. Campania va avea loc
joi, 11 octombrie, între orele
16:00 – 18:00, la Căminul
Cultural din comună.
Cei care doresc să se înscrie
trebuie să sune la numărul de
telefon: 0741139836. Când
sună, oamenii sunt rugați să
specifice și cu ce ser își doresc
să se imunizeze, de la Pfizer
sau Johnson & Johnson.

facebook.com/covasnamedia

Comuna Valea Mare vrea să
obțină peste 24,3 de milioane
de lei prin Programul
pag.4
„Anghel Saligny”
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AUR Covasna strânge
semnături pentru suspendarea
președintelui Klaus Iohannis

Incidența cazurilor Cum va arăta noua zonă
centrală a orașului
de coronavirus în
județ, sub 5/1.000; Sfântu Gheorghe
Lucrările pentru pro17 cazuri noi
iectul municipiului Sfântu Gheorghe, „Inima orapag.2
raportate
șului” sunt în derulare.

„Pas cu pas îl trimitem acasă pe sas!” este
sloganul folosit de formațiunea politică
lll pag.3
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Peste 24.400 de
elevi covăsneni
au revenit la
școala online

Primarul Antal Árpád a
prezentat pe pagina lui
de Facebook câteva detalii și imagini care prezintă cum va arăta zona.
Edilul a precizat și că
oamenii vor avea astfel posibilitatea să traverseze și să viziteze orașul prin locuri care acum nu
lll pag.8
sunt atrăgătoare și deschise publicului.
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Lumină nouă peste
Barcani: comuna vrea
să-și modernizeze
iluminatul public

Reprezentanții elevilor
covăsneni – în formulă
completă! Cine sunt membrii
Consiliului Județean
lll pag.4
al Elevilor Covasna
În 10 luni, amenzi de peste
630.000 de lei de la Garda
lll pag.5
de Mediu Covasna

Procesul este unul care necesită timp, mai spun autoritățile,
mai ales că deocamdată se încearcă obținerea finanțării.
lll pag.8

EDITORIAL

„Foametea” din China goleşte magazinele din România
De la Revoluţia din decembrie 89 încoace n-am
mai avut parte de atâţia zvoneri şi răspândaci ca
pe vremea Covidului. Şi nu vorbesc de presă, care
are un rol minor în afacerea asta. Vorbesc de
„reţelele de socializare”, de „grupurile de influenceri”,
de tot ce înseamnă bârfă la colţul străzii. Ţaţele şuşotind pe banca din faţa casei şi alcoolicii anonimi
din cârciumile de cartier unde te îmbeţi cu 5 lei

sunt mai tari decât toate ştirile din „prime-time”.
Ultimul zvon alarmant despre foametea mondială
s-a răspândit începând din Vestul ţării: în Timişoara
se cumpără în draci tot ce înseamnă „existenţă în
vremea foamei”. Adică făină, ulei, zahăr... Şi dracu
ştie câte altele înseamnă foamea; probabil vom ajunge
să depozităm conserve, saci de fasole, hârtie igienică
etc.
(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3

Încă un șofer picat la
„Drugtest”: pozitiv
la Canabis-THC5
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Sepsi OSK va întâlni pe
Chindia în sferturile
Cupei României
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