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O Zi naţională cu tot ce trebuie: politicieni invitaţi de 
onoare, public cu mâna la inimi, defilare cu tehnică de luptă 
modernă, de miliarde de euro, ca să ne apărăm de „cei răi” 
din vecinătate. Ştim cine sunt, ne-ajută NATO să le facem 
faţă. Ce nu ştim, şi nici nu avem vreo şansă să ştim în 
viitorul apropiat, e cum ne apărăm de răul din noi. 

Preşedintele Iohannis, din ce în ce mai fals şi izolat în ţara 
de care nu-i mai arde. Singura lui problemă e cum să poată 

intra pe poarta Palatului Cotroceni încă trei ani. Cu frica 
asta în minte, prezidentul se agaţă de orice simulacru de de-
mocraţie care îl poate apăra de furia poporului înşelat, minţit, 
dispreţuit. 

Dimineaţă spre prânz a dat, solemn, „bună ziua” soldaţilor 
din Garda care i-a prezentat onorul. Mai să scriu cu „I” 
mare, atât de pătruns de importanţa lui părea.  

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3

EDITORIAL 

O Zi Naţională cu de toate

Femeia care a rămas cu o 
singură dorință: aceea  
de a trăi. Cum o putem  
ajuta pe Claudia

Investiția pentru construirea 
Skate Park-ului în aer liber, 
destinat iubitorilor sporturilor 
extreme, se va ridica la aproape 
5,6 milioane de lei, se arată 
într-un proiect de hotărâre 
adoptat săptămâna trecută de 
Consiliul Local Sfântu Gheor-
ghe. Documentul arată și că 
valoarea cheltuielilor a crescut 
cu 38% față de calculul inițial, 
după actualizarea studiului de 
fezabilitate, pentru că „s-a ajuns 
la o dezvoltare semnificativă a 
proiectului”, informează auto-
ritățile. 

Scopul actual este ca parcul, 
care va fi construit lângă terenul 
de fotbal din cartierul Simeria, 
să găzduiască pe viitor și com-

petiții internaționale. În acest 
sens, amplasamentul Skate Park 
s-a extins cu 1.747 mp.   

lll pag.7

Cheltuielile pentru construirea 
Skate Park-ului din Sfântu 
Gheorghe, majorate cu 38%
În total, investiția se va ridica la aproape 5,6 milioane de lei 

Uneori viața ne ia prin surprin-
dere și ne readuce cu picioarele pe 
pământ într-un mod care poate fi 
catalogat drept brutal. În goana 
noastră după succes, orice ar re-
prezenta acest cuvânt pentru fiecare 
(bani, familie, carieră etc), uităm 
să fim fericiți că existăm, că putem 
să ne bucurăm de prezent alături 
de persoanele dragi nouă. Pentru 
Claudia Aldea, din Comuna Bar-
cani, o singură dorință mai con-
tează. Aceea de a trăi. Femeia a 
fost depistată cu cancer în urmă 
cu doi ani, iar acum are nevoie de 
bani pentru operația care i-ar putea 

îndeplini, măcar temporar, singura 
dorință pe care o mai are. lll pag.6

Joi au fost înregistrate 
44 de cazuri noi de 
COVID-19 în județ 
Incidența a rămas sub 2/1.000 

 

De miercuri până joi la nivelul județului 
Covasna au fost depistate încă 44 de cazuri 
noi de COVID-19 și s-au efectuat 88 de teste. 
În aceeași perioadă de timp, 35 de pacienți 
s-au vindecat, însă s-au înregistrat și două 
decese ale unor persoane care sufereau de 
această boală și nu erau vaccinate anti-CO-
VID, conform Prefecturii Covasna. lll pag.2

Peste 400 de elevi din 
Covasna, Harghita și 
Mureș, într-un proiect 
despre comunicarea 
interculturală           lll pag.2

Cursă cu obstacole, dans  
și discuții deschise despre 
dizabilități, la Casa Iriszâ 
La Ziua Internațională a persoanelor cu 
dizabilități sunt așteptați toți cei interesați să 
experimenteze o altfel de sărbătoare lll pag.3

Subiectul demolării clădirii 
fostului Hotel Bodoc, din nou 
pe masa consilierilor locali  

Consiliul Local Sfântu Gheorghe a aprobat 
în cea mai recentă ședință, din 25 noiembrie, 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Do-
cumentației de Avizare a Lucrărilor de Inter-
venții pentru obiectivul de investiți „Demolarea 
clădirii fostului Hotel Bodoc”. Potrivit actelor, 
demolarea ar putea costa aproximativ 3 milioane 
de lei.     lll pag.6

Academia Română lansează 
Foaia de parcurs pentru 
Strategia de Bioeconomie  
a judeţului          lll pag.4

Tunurile de zăpadă – puse 
în funcţiune pe pârtia  
de la Şugaş Băi           lll pag.7


