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Cuibul a două berze 
din Bobocea, salvat 
datorită implicării

Programările online, bătaie  
de cap pentru pacienții în vârstă

Pacienții de la Spitalul de Recuperare Cardio-
vasculară „Dr. Benedek Geza” din Covasna au 
acum posibilitatea să utilizeze sistemul online 
de programări pentru planificarea consultațiilor 

în ambulatoriul spitalului din sediul central, la 
secția externă de la Spitalul Orășenesc din 
Covasna, dar și la secția externă din Întorsura 
Buzăului. PAGINA 5

Calificare la națională la 
Olimpiada de Lingvistică! 
Performanța înregistrată de Ilaria Bularca, elevă la  
Școala Gimnazială „Nicolae Russu”, din Sita Buzăului

O elevă a Școlii Gimnaziale „Ni-
colae Russu” din Sita Buzăului, Ilaria 
Bularca, a reușit să se califice la etapa 
națională a Olimpiadei de Lingvistică. 
Este singura astfel de performanță în-
registrată din județul Covasna. Profe-
soara Otilia Buzea a explicat, pentru 
redacția noastră, că acest concurs pune 
mult accent pe logică.  
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Cuibul a două berze din 
Bobocea a fost salvat după 
ce un bărbat din zonă a luat 
legătura cu redacția noastră 
și ne-a semnalat că, în urma 
unui accident rutier care a 
avut loc în apropiere, stâlpul 
pe care berzele aveau cuibul 
a fost lovit și, drept urmare, 
înaripatele au rămas fără 
„casă”. Reporterii redacției 
noastre au semnalat cazul 
mai departe reprezentanților 
Asociației Rara Avis, care, 
după ce au discutat cu oa-
menii din zonă, au reușit să 
le ofere un nou cuib berzelor.   
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CJE Covasna, despre droguri: 
„Fenomenul acesta este din  
ce în ce mai răspândit  
în rândul tinerilor”

Președintele Consiliului Ju-
dețean al Elevilor (CJE) Co-
vasna și, totodată, vicepreșe-
dintele Consiliului Național 
al Elevilor (CNE), Marian Cal-
cea, susține că fenomenul 
consumului de droguri este 
din ce în ce mai răspândit 
printre tineri. Declarația, ofe-
rită redacției CovasnaMedia.ro 
și Observatorul de Covasna, 
vine în contextul în care în 
București au avut loc ample 
percheziții privind consumul 
de droguri în licee. Șapte tineri 
au fost, până în acest moment, 
reținuți, iar alte două persoane 
sunt sub control judiciar, în 
acest caz.  
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EDITORIAL.EDITORIAL. Vocea patriotului naţionale
Se aud tot mai des fel de fel de voci de „patrioţi na-

ţionali” de pe vremea premergătorului Caragiale. Invazia 
rusă din Ucraina şi asocierea PSD-PNL la guvernare 
scot la lumină patriotismul de paradă, declarativ, de-
busolant al guvernelor. Distracţia asta a început pe 
vremea lui Dragnea şi-am crezut că s-a terminat o dată 
cu el. Dar n-am fost nici acum norocoşi. 

„Patriotul naţionale” glăsuieşte prin vocea unor 
lideri care se pregătesc de-o lungă domnie: Ciolacu şi 
Ciucă. Cuplul politic Cio-Ciu. Aceşti adevăraţi patrioţi 
sunt nesupuşi ordinii şi valorilor europene, inimile lor 
bat doar pentru tradiţiile şi obiceiurile pământului stră-
moşesc. Motiv pentru care nu manifestă interes pentru 
miliardele de euro de la Uniunea Europeană, cu care 

ar putea dezvolta ţara şi ar putea creşte bunăstarea ro-
mânilor.  

Ei se mulţumesc cu pomeni care să le asigure 
viitorul la Putere. Pe ei nu-i sperie, ca pe noi, creşterea 
continuă a valului antieuropean din ţara pe care o gu-
vernează haotic, fără busolă, împotriva bunului simţ. 
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