
Final de săptămână 
cu aproape 90  
de cazuri noi  
de COVID-19 
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Tânăr acuzat de 
tentativă de omor, 
după ce a înjunghiat 
două persoane în 
centrul municipiului 
Sfântu Gheorghe 
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Accident pe DN10, 
în Brădet 
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Scenariul galben, 
aplicat de luni în 
peste 70 dintre 
unitățile școlare  
din județ 
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SPORT 
 Victorii pentru Sepsi-SIC în Liga 
Națională de Baschet Feminin  
Deplasare dificilă pentru Sepsi 
OSK  Victorie la scor pentru 
Sepsi OSK 2  Sepsi-SIC a început 
în forță returul Cam pi o natului 
de Handbal la Junioare 2 
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Luni, adică azi, mă prezint la vaccinare. M-am progra-
mat mai târziu pentru că am trecut prin Covid 19 şi încă 
mai am nişte rămăşiţe de anticorpi, bănuiesc valabili. E o zi 
care-mi dă emoţii pentru că e un simbol care sper să 
funcţioneze şi la mine: mai puţină frică de boală, dar şi mai 
mult respect faţă de „nimicurile” care ne scurt-circuitează 
viaţa. Precum şi o privire extrem de critică asupra „te -

roriştilor” care cred că pandemia s-a terminat, deci ne 
putem lua viaţa înapoi.  

Titlul de mai sus nu are legătură cu vaccinarea mea. Dar 
se leagă de uitările mele. Şi de emoţiile mele. Pentru că e a 
treia zi de la apariţia primului număr din Observatorul de 
Covasna, în urmă cu 18 ani.  

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3

La Târgu Secuiesc  
se pun bazele unui  
centru modern dedicat 
copiilor cu nevoi speciale  
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Atelier al Parohiei Întorsura,  
în parteneriat cu o parohie  
din Italia, de picturi cu motive 
tradiționale românești  
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EDITORIAL. A treia zi după „scripturile” OCV

5 informații utile de la 
DGASPC Covasna despre  
noile reduceri la transport   
Sunt aproximativ 5.500 de persoane cu handicap grav și accentuat din județul Covasna 
care pot beneficia de acestea, cu toate că procesul este unul destul de anevoios lll pag.4–5


