
CJ solicită CSM 
rearondarea 
localităţilor  
Covasna şi Zagon  
la Judecătoria  
Târgu Secuiesc 

lll pag.3

3 case familiale, 
construite cu sprijinul 
Fundaţiei SERA 
pentru copiii de la 
Centrul de plasament 
Olteni, finalizate 
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Peste 5,2 milioane  
de lei pentru sport 
Consiliul Județean vorbește 
despre cea mai mare sumă  
din ultimii 30 de ani  
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LA ÎNCHIDEREA EDIŢIEI: 
Turul al doilea preliminar  
al Conference League: 

Spartak Trnava - 
Sepsi OSK 0-0 
Returul se va disputa la Sfântu 
Gheorghe pe data de 29 iulie.
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CJ se pregătește să 
contracteze o linie  
de credit de 22 de 
milioane de lei 
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E o reclamă care te îndeamnă să întrebi ursul din tine când 
e să faci o alegere, să nu ţii cont de prejudecăţi şi presiuni ex-
terioare. Nu la acel urs mă refer. Eu vorbesc aici despre alt fel 
de urşi, care costă statul român milioane de euro şi care îl vor 
costa şi mai mult în viitorul apropiat. 

Sunt răniţi, suferă şi mor oameni sfâşiaţi de urşi prin toate 
pădurile şi cartierele mai mult sau mai puţin urbane. Cazul de 

la Sf. Gheorghe este arhicunoscut, nu mai poţi să alergi prin 
pădurea care leagă municipiul de staţiunea Şugaş fără să 
rişti să fii atacat de urşi. Pe la Tuşnad, pe la Bicaz, prin 
judeţele împădurite ale patriei alaiuri de urşi atacă pentru 
hrană sau aşteaptă, cuminţi, să le dea nişte inconştienţi 
mâncare.  

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3

Un pacient al Spitalului 
Județean Sf. Gheorghe 
reclamă că a primit un 
diagnostic greșit 
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Sfântu Gheorghe devine 
săptămâna viitoare o capitală 
europeană a dansului contemporan  
 

Înscrierile la CAMP_Reconnect sunt deschise până în 26 iulie  
lll pag.6

EDITORIAL. Întâi omul, apoi ursul

Tabăra de la Pădureni,  
un subiect „fierbinte”  
pe masa Consiliului Județean  
Nu există unanimitate între aleșii județeni, dacă preluarea taberei este sau nu oportună în acest 
moment; majoritatea UDMR a aprobat, însă, fără emoții orice demers de până acum           lll pag.7

ADRESĂ NOUĂ  
 

Începând din 14 iunie,  
ne puteţi găsi la noua  

adresă a redacţiei:  
Sfântu Gheorghe,  
strada Zorilor nr. 5


