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Beneficiarii și
angajații adăpostului
de noapte vor fi
vaccinați anti-COVID

facebook.com/covasnamedia

Mă cheamă Füles.
Am fost salvat
și îmi doresc o
casă primitoare

lll pag.3

lll pag.5

Vaccinarea anti-COVID…
de la distanță
• Locuitorii din Întorsura Buzăului și Baraolt care vor și se pot vaccina în etapa a II-a
trebuie să meargă zeci de kilometri până la cel mai apropiat centru
• Numărul persoanelor care s-au vaccinat anti-COVID în județ a trecut de 1.700 lll pag.6–7

Aproape 370 de
reclamații online,
înregistrate prin
programul Primăriei
Târgu Secuiesc
lll pag.5

COVID-19,
în raportarea de
joi: 7 cazuri noi în
județul Covasna
lll pag.3

Creşte numărul
curselor de autobuz
către Şugaş Băi
lll pag.2

Cererile pentru
eliberarea cărţilor
de identitate vor fi
soluţionate în
30 de zile
lll pag.10

EDITORIAL. Ziua Unirii: cine cu cine dă mâna?!
Duminică sărbătorim Ziua Unirii Principatelor Române. O unire făcută
de moldoveni şi munteni cu aprobarea marilor puteri, o lucrare gândită de
Napoleon al III-lea. Că altfel nu se putea atunci – fără acordul marilor puteri nu se poate nici acum, ceea ce nu înseamnă că între timp lucrurile au
stat pe loc.
Nu, n-au stat. Unirea de la 1859 ni l-a dat pe AI Cuza vreme de 7 ani,

timp în care ţărişoara care urma să se nască a căpătat instituţii care rezistă
şi azi – Cuza a fost un vizionar. În 1866 boierii l-au trimis în exil, preferând
un domn străin, Carol de Hohenzollern-Singmaringen. Un rege care a înţeles
perfect poporul român şi a lucrat pentru el. Un rege străin căruia i se
datorează Constituţia noului stat, numit România, adoptată la 1 iulie 1866.

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3

Evenimente dedicate
zilei de 24 ianuarie
1859 – „Mica Unire”
la Muzeul Național al
Carpaților Răsăriteni
lll pag.4

