
Aproape 4.300
de misiuni pen-
tru jandarmii
covăsneni 
în 2017 
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Prognoza 
meteo pentru
următoarele
două săptămâni
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SPORT
l Atleții au intrat în
focurile Naționalelor
de sală

l KSE Tg. Secuiesc 
în turneul semifinal 
al Ligii I
l Sepsi OSK, învinsă 
de FC Kaysar
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Abrambureli
Nu-mi cereţi păreri despre cabinetul Dăncilă care se coace săptămâna

asta (naştere grea, n-a ieşit din prima...) la PSD. Este irelevant. Va fi iarăşi
cum a mai fost, ei vor repeta aceleaşi greşeli, iar noi vom protesta din nou
în stradă. În toată mascarada asta, regizată atât de prost de condamnatul
Dragnea, nici măcar certurile şi râcile interne din PSD nu mai contează.
Partidul ăsta şi-a atins demult propriile culmi de incompetenţă, nu mai
are ce produce, nu mai are nici cu cine, nici pentru cine, pentru că încre -

derea românilor în cuplul Dragnea-Tăriceanu înseamnă, concret, aceleaşi
vreo două milioane de alegători care-l votează de nevoie. Ceilalţi, adică
grosul electoratului, vreo 14 milioane de oameni, pot oricând schimba în
bine soarta României. Au făcut-o o dată votându-l pe Iohannis preşedinte.
O vor mai face, cu siguranţă, dar timpul e preţios şi trece atât de greu când
te apasă cizma lui Dragnea pe cap...

(Dumitru Manolăchescu) lllpag.3

Proiectul de buget al
municipiului Sfântu
Gheorghe, cu circa
20% mai mic faţă de
anul trecut
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CNMV 
Speaks II, 
despre 
creativitate 
și arte vizuale
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Emoție și iubire de ziua 
campioanei Kati Szabó

Trei persoane
rănite în singu-
rul accident ru-
tier cu victime
din weekend
Printre răniți s-au aflat
doi minori, de 6 luni și,
respectiv, 4 ani  
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Următorul număr va
apărea joi, 25 ianuarie

NR. 3159 • MARŢI, 23 IANUARIE 2018 • 8 PAGINI • 1 LEU • ONLINE PE WWW.COVASNAMEDIA.RO facebook.com/covasnamedia

Steaua gimnasticii mondiale și-a 
sărbătorit ziua de naștere la Sfântu
Gheorghe, în cadrul evenimentului 
de lansare a propriei biografii   lllpag.5


