
Șezătoare 
populară la
Sfântu Gheorghe 

lll pag.8

Investiție 
importantă la 
Centrul din Baraolt
care tratează 
copiii bolnavi
abandonați

lll pag.3

SPORT
 Sándor István – o legen -
dă care ajută Sepsi OSK Sf.
Gheorghe Neagoe rămâ -
ne la Sepsi OSK  Statistici
interesante ale etapei a
24-a din Liga I Provocare
pentru atleți  Drăghici s-
a întors la U Craiova 

lll pag.2

Lehamitea, greaţa, sila: în fotoliul din odaie, sau în stradă? 
Nu putem trăi în fiecare zi cu lehamitea şi greaţa-n gât, la un mo-

ment dat ne săturăm şi ori renunţăm, ori plecăm din ţară, ori punem
mâna pe furci şi topoare şi le dăm la cap celor care ne provoacă sila
şi greaţa în fiecare zi. „Furci şi topoare” este doar o figură de stil,
protestul paşnic nu are la îndemână decât voci, lozinci şi persona -
lităţi care să le exprime. Chiar dacă nu vor produce o revoluţie,

protestele paşnice a zeci şi sute de mii de români au rostul lor. O
spune Mihai Şora, un om trecut de 100 de ani prezent la proteste în
Bucureşti aproape în fiecare seară, o spun şi tinerii care nu mai gă -
sesc niciun motiv să rămână în ţară, dar nu văd rezolvarea proble -
melor în stradă. 

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3

Ce cheltuieli prevede programul
provizoriu de investiții al 
Consiliului Județean
Prioritatea numărul 1: Spitalul Județean 
de Urgență Dr. Fogolyán Kristóf 

lllpag.3

Programul „Cornul și
Laptele” se întoarce 
în școlile covăsnene
Consiliul Județean a semnat contractele și 
de joi copiii primesc iar gustarea de la școală  

lllpag.6

„Motorsportul e ca un drog.
Odată ce te-ai apucat 
e greu să renunți”
Interviu cu pilotul de raliu, Szabó Csongor lll pag.4–5

Județul Covasna
demarează două
inițiative de 
înfrățire

lll pag.2
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