
facebook.com/covasnamediaNR. 4326 • MARȚI, 15 NOIEMBRIE 2022 • 8 PAGINI • 2 LEI • ONLINE PE WWW.COVASNAMEDIA.RO

Pistă de biciclete pe 
digul râului Olt, la 
Sfântu Gheorghe:  
faza de licitație e în toi

Tot mai des în tribune: scandări 
xenofobe și rasiste. Reacții după 
meciul de vineri dintre Sepsi OSK 
și Petrolul Ploiești

În loc să fie despre fotbal și 
bucuria de a vedea pe teren 
echipa favorită, nu de puține ori 
prezența la stadion se transformă 
în experiențe cu totul neplăcute, 
din cauza scandărilor xenofobe. 
Așa a fost și vineri, 11 noiembrie, 
când în timpul meciului dintre 
Sepsi OSK și Petrolul Ploiești su-
porterii echipei ploieștene au 
scandat lozinci rasiste și xeno-
fobe. Reacțiile nu au întârziat să 
apară. Prefectura Covasna con-
damnă astfel de comportamente, 
iar liderul USR Covasna, Dulá-
nyi-Balogh Szilárd, critică auto-
ritățile pentru că nu au reacțio-
nat în nici un fel. În același timp, 
reprezentanții clubului Sepsi 
OSK spun că ar trebui luate mă-
suri mai dure împotriva echipe-

lor ale căror suporteri nu se com-
portă civilizat, iar managerul 
Teatrul „Andrei Mureșanu", 
Anna Maria Popa, cere să fie 

aplicată amenda maximă, con-
formă cu legea, pentru atitudinea 
avută de susținătorii echipei Pe-
trolul Ploiești. PAGINA 4

Mesaj emoționant al unui tânăr  
cu diabet din Sfântu Gheorghe 
Vajna János: „Eu și dulceața mea am sărbătorit  
cea de-a optsprezecea aniversare”

De Ziua Mondială a Diabetului, care se săbătorește 
anual pe 14 noiembrie, Vajna János, un tânăr de 23 de 
ani din Sfântu Gheorghe, care suferă de mic de această 
afecțiune, a postat pe o rețea socială un mesaj emoționant. 
Cu ocazia sărbătorii, el și-a scos „dulceața” la o cină în 
oraș și i-a făcut o confesiune neașteptată. În spatele aces-
tui demers, ne-a spus Vajna János, stă dorința de a-i de-
termina și pe alții care suferă de aceeași boală să încerce 
să vadă lucrurile dintr-o nouă perspectivă.  

Tânărul din Sfântu Gheorghe este ciclistul care în 
urmă cu doi ani a reușit să adune peste 10.000 de lei 
pentru echipamente destinate diabeticilor, în cadrul unei 
acțiuni prin care a înfruntat, la Șugaș Băi, cea mai dificilă 
provocare ciclistă, numită Everesting. PAGINA 5

Autoritățile din Sfântu Gheorghe caută firma care va construi o 
pistă de biciclete de aproximativ șapte kilometri pe digul râului Olt, 
de la Chilieni până la Arcuș.  

Primarul Antal Árpád a reamintit săptămâna trecută că o parte 
din această pistă va fi și iluminată. PAGINA 3

Sfântu Gheorghe  
își caută debaterii! 
Înscrieri la clubul  
din oraș

Tinerii din Sfântu Gheor-
ghe care vor să își dezvolte 
abilitățile de vorbire în public 
și de argumentare sunt aștep-
tați să se înscrie la Clubul de 
Dezbateri din oraș. Mihai 
Roșu, unul dintre coordona-
torii clubului, spune că dez-
baterile sunt o ocazie perfectă 
pentru elevi să se dezvolte și 
să cunoască persoane noi, din 
medii diferite. PAGINA 8

EDITORIAL.EDITORIAL. Se-nvârte roata guvernamentală:  
cine pierde, cine câştigă, cine se sperie?

Ajungând înţelepţii neamului politic românesc la concluzia că-i musai să se ro-
tească PNL şi PSD la guvernare, că fără dom’ Ciolacu premier înainte de alegerile 
din 2024 nu se poate, uite că se făcu şi afacerea asta şi-acum unii mai sperioşi se dau 
în stambă. Gen directorul Camerei de Comerţ din Arad, fost ditamai vicepremierul, 
fost preşedintele Consiliului Judeţean Arad, Gh. Seculici.  

Seculici vrea ca partidele parlamentare din judeţ să facă „front comun pentru 
marile proiecte locale”, care, evident, nu sunt ale vreunui partid, ci ale cetăţenilor ju-
deţului. Expunere corectă de la cap la coadă. Ce nu pricep eu e de ce se sperie omul, 
ce presimţiri îl macină pe Seculici?  
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