
CJSU Covasna:  
patru comune  
sub noi restricții 
suplimentare  
anti-COVID 

lll pag.2

1,5 milioane de lei 
pentru bisericile  
din județul Covasna  

lll pag.4

Ce spune USRPLUS 
Covasna despre 
recentele tensiuni  
din Guvern 

lll pag.3

Peste 10 posturi 
libere în meseria  
de părinte 

lll pag.6

Șase bebeluși, 
abandonați în 
primele trei luni  
ale acestui an în 
spitalele din județ 

lll pag.6

SPORT 
 Remiză albă pentru Sepsi OSK 
la debutul în Play-Off  Victorii 
pentru Sepsi OSK 2 și KSE Târgu 
Secuiesc în Liga 3 

lll pag.2

Plânge ţara prin tot feisbucul lipit de inimi ca ventuza strămoşească 
de spatele gripat: un’ te-ai dus, Vlăduţe, cui ne laşi, că nimeni nu-i ca 
tine de deştept în replici... 

Asta cu replicile cam aşa e, le ştie dom’ Vlăduţ, are şcoală şi chiar e 
deştept. Unii comentatori îl cred nu doar inteligent, ci şi pervers, dia-
bolic. O fi, e posesorul unui zâmbet circumstanţial ca un complement. 

Dar mie daţi-mi voie să introduc o idee pe care nu cred s-o mai fi abor-
dat cineva: VeVe este un „deştept nefuncţional”. Cred că înţelegeţi ce 
vreau să spun, dar o să explic totuşi: aşa cum există „analfabeţi func-
ţional”, adică nişte oameni care ştiu să citească, ştiu literele alfabetului, 
dar nu înţeleg ce citesc, aşa cred eu că există şi „deştepţi nefuncţionali”.  

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3

Peste 6.100 de elevi  
din județ vor primi  
câte 500 de lei  
printr-un  
program UE  

lll pag.4

Care sunt planurile 
autorităților din 
Întorsura Buzăului  
cu sera care a costat 
30.000 de euro 

lll pag.4
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EDITORIAL. „Deştepţii nefuncţionali” aruncă ţara în aer

Întorsura Buzăului: trotuare  
și parcări, printre investițiile 
vedetă din bugetul pe 2021   
Primarul s-a declarat dezamăgit de faptul că cetățenii nu au fost mai activi la dezbatere      lll pag.5


