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Directorul CTS Covasna, 
despre transfuzia în 
tratamentul COVID-19: 
„Plasma convalescentă s-a 
dovedit a fi un mare fâs”          lll pag.6

Peste 50 de cazuri noi  
de COVID-19 raportate  
joi în județ 

Prefectura Covasna a anunțat într-un comunicat de presă 
emis joi, 23 septembrie, că în județul Covasna sunt 154 de 
cazuri active de COVID-19. Joi au fost raportate 52 de cazuri 
noi. La fel ca în ultimele zile, cele mai multe cazuri se înregis-
trează în Sfântu Gheorghe, 81, cu o rată de infectare de 
1,27/1.000 de locuitori.    lll pag.3

Primarul din Sf. Gheorghe 
face apel la părinţi să nu 
mai dea bani unităţilor  
de învăţământ            lll pag.3

Hotărârea CNSU prin care persoanele 
vaccinate sunt scutite de carantină,  
iar copiii între 6 și 12 ani de testare          lll pag.4

Aproape 400 de  
cereri aprobate în  
cadrul programului  
„Dăm valoare rablei tale”  

lll pag.5

SPORT 
 Sepsi OSK s-a calificat în 
optimile Cupei României  
Sepsi-SIC ratează Euroliga  la 
baschet feminin  Liga 3 a 
ajuns la etapa a 5-a

Mâine e congresul PNL. În ton cu vremea şi vremurile. 
Adică haotic, distant, rece, nesigur precum curenţii 
din Pacific care nu mai au forţa de altădată. Altfel, 
desigur, eveniment major, pentru că s-au întâmplat 
multe la liberali şi în coaliţia de guvernare dominată 
de liberali. E normal, nu ne doream o unanimitate ca 

pe vremea când băteam din palme la comandă. Dar 
parcă nici la o ceartă perpetuă nu ne place să asistăm 
neputincioşi. Să vedem cum stau lucrurile în acest mo-
ment la liberali... 

 
(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3

EDITORIAL 

 Partide şi congrese sub vreme şi vremuri

Concert 3 SUD EST la sărbătoarea 
kürtőskalács-ului din  
Sfântu Gheorghe 
Festivalul Deliciilor Dulci revine în 2-3 octombrie în Piața Centrală

Pregătirile pentru cam-
pania de donare de sânge 
„Dăruiesc Viață!”, care va 
avea loc pe 1 octombrie a.c. 
la Centrul de Transfuzie 

Sanguină din Sfântu Gheor -
ghe, sunt în toi. Organiza-
torii au anunțat că, la fel ca 
anul trecut, cei care acceptă 
să doneze sânge în cadrul 

campaniei, vor dona și ti-
chetele de masă astfel pri-
mite unei asociații umani-
tare. Anul acesta beneficiar 
va fi Salvatore. Cu alte cu-
vinte, demersul este util de 
două ori, atât din perspec-
tiva donării de sânge, cât și 
pentru sprijinirea campa-
niilor de binefacere pe care 
le derulează asociația. To-
todată, joi, într-o conferință 
de presă, au fost prezentate 
și regulile de donare și s-a 
pus accent pe faptul că fie-
care participant trebuie să 
facă test rapid COVID.  
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„Dăruiesc Viață” x 2:  
în sânge și în tichete de masă  
Regulă importantă a campaniei: fiecare donator trebuie să accepte  
să i se facă un test rapid COVID gratuit

După o pauză de un an, aro-
mele inconfundabile ale cozona-
cului secuiesc vor umple din nou 
Piața Centrală din Sfântu Gheor -
ghe, iar asta înseamnă că va prin-

de viaţă Ediţia 4 a unei mult-aş-
teptate Sărbători: Kürtőskalács 
– Festivalul Deliciilor Dulci, pro-
gramat a se desfăşura între 2-3 
octombrie 2021.                 lll pag.6
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