
DJ 114 Sânzieni-Lemnia 
– primul drum eco-smart 
din judeţ
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„Un simplu like și un comentariu 
pot face cât o comandă”

Patru idei simple despre cum să susții afacerile locale  
fără să cheltuiești un ban | PAGINA 6

Femeile din Malnaș și Bodoc vor 
beneficia gratuit de testare pentru 
depistarea cancerului de col uterin 
Caravana mobilă pentru testare Babeş-Papanicolaou sau HPV  
revine în județul nostru | PAGINA 7

Faptul că publicaţii precum Krónika, Székelyhon, Székely Hírmondó, 
săptămânalul Heti hirdető sau Nőileg vor avea de anul viitor redacţii 
cu mai puţini angajaţi sau, acolo unde este cazul, nu vor mai avea 
ediţii tipărite, ci doar online, nu este o veste bună pentru comunitatea 
maghiară din România și implicit din zonă, susţine președintele 
UDMR Covasna, Tamás Sándor. Pe de altă parte, primarul Antal 
Árpád spune că încă este devreme să vorbim despre impactul acestei 
schimbări asupra comunităţii. PAGINA 5

DJ 114 Sânzieni-Lemnia, în lungime de 19 kilometri, ar putea 
deveni primul drum eco-smart din judeţul Covasna, printr-un 
proiect iniţiat de Consiliul Judeţean (CJ), ce urmează să fie depus 
spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional. 

Vicepreşedintele Consiliului, Jakab Istvan Barna, a declarat că 
acest drum va fi prevăzut atât cu piste pentru biciclete, cât şi cu 
diverse dispozitive tehnice care vor contribui la creşterea siguranţei 
circulaţiei. PAGINA 4

Trei covăsneni,  
printre câștigătorii 
Concursului Național 
de Literatură și 
Jurnalism Sportiv 
Toți cei trei câștigători sunt elevi ai Școlii  
Gimnaziale „Nicolae Russu”, din Sita Buzăului

Reacțiile liderilor UDMR Covasna 
față de criza presei maghiare  
din regiune 

EDITORIAL.EDITORIAL. Pâine multă, pensii nesimţite într-o societate stupidă
De la preţul pâinii la pensiile de lux nu-i decât un pas. Dar e unul solid, care 

trece pe la Consiliul Înţelepţilor din Germania, pe la sindicatul brutarilor din 
Turcia, pe la câştigurile nesimţite ale unor parlamentari români şi chiar pe la 
Marcel Ciolacul nostru cel de toate zilele. Adică trece prin toată viaţa noastră aşa 
cum e ea. 

„Liberté, egalité, fraternité”! Ce frumos sună, nu s-a depreciat de la Revoluţia 

franceză încoace. Pentru că despre asta-i vorba, la urma-urmei. Dar să vedem cum 
funcţionează. 

Preţul pâinii a tot crescut la noi, şi nu doar la noi, în ultima vreme. Ţi-e frică să 
cumperi o pâine mai mare, că se usucă şi nu merită să dai la porcii vecinului pâine 
uscată de 10-15 lei kilul.  
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