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Peste 40 de cazuri noi de COVID-19  
raportate marţi în judeţ

„Eminescu pentru eternitate”,  
un succes și în online  
Concursul a transformat Sita Buzăului într-un  
centru al dragostei pentru marele poet  

 

Școala Gimnazială „Nicolae Russu” din Sita 
Buzăului, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar 
Covasna și cu Primăria Sita Buzăului, a organizat 
și anul acesta, chiar dacă în format diferit față de 
edițiile precedente, concursul „Eminescu pentru 
eternitate”, dedicat Zilei Culturii Naționale, cele-
brate cu ocazia nașterii poetului Mihai Eminescu, 
pe 15 ianuarie. Au fost înscriși participanți nu 
doar din județul Covasna, ci și din Ilfov, Ialomița, 
Vâlcea, Tulcea și Constanța. PAGINA 4

EDITORIAL. Despre dictaturi, foame, democraţii şi încredere

Călătorie spre Cercul Polar: 
covăsnenii au parcurs peste  
2.500 de kilometri și șase ţări  
În Finlanda, se pregătesc de un raliu pe lac îngheţat  
și alte experienţe locale

Recente studii-barometru efectuate de autorităţi în 
materie (Edelman Trust Barometer, de pildă) avertizează 
asupra unui fenomen care poate deveni periculos: 
scade constant încrederea în guvernele unor state de-
mocrate. În schimb, stau bine guvernele autoritare sau 
dictatoriale.  

Pe undeva mi se pare normal, mai ales în actuala 
situaţie pandemică. Una care a erodat puternic încrederea 
publică în guvernele democraţiilor. Una care, dacă mă 
limitez doar la experienţele României, a scos la suprafaţă 
extremişti, proşti, ticăloşi, hoţi, manipulaţi şi manipu-
latori. Dar care n-a pus, încă, nimic în loc. Habar n-

am dacă ne vom bucura atunci când locul lăsat liber 
de nişte democraţi slabi, grăbiţi şi neconvingători va fi 
ocupat de câţiva extremişti de stânga sau de dreapta 
cu apucături legionare, manipulaţi de socialişti vopsiţi 
în trei culori. 

(Dumitru Manolăchescu) PAGINA 3

Fostul primar din Belin, 
condamnat definitiv la 
doi ani de închisoare  
cu suspendare

Elevii covăsneni ţin 
doliu pentru burse 
În această săptămână de școală elevii  
sunt îndemnaţi să protesteze 

Elevii covăsneni sunt îndemnați 
să participe la un protest simbolic 
față de decizia recentă a ministrului 
Educației, aceea de a mări pragul de 
acordare a burselor de merit de la 
8,50 la 9,50. Reprezentanții Consiliul 
Județean al Elevilor (CJE) Covasna 
îi îndeamnă astfel pe colegii lor să 
poarte obiecte vestimentare de culoare 
neagră în această săptămână de 
școală. PAGINA 2

facebook.com/covasnamedia

De luni până marți la nivelul județului Covasna au 
fost raportate 43 de cazuri noi de COVID-19 și au fost 
efectuate 587 de teste. În aceeași perioadă, 19 pacienți 
s-au vindecat și nu s-au înregistrat decese, a transmis 

Prefectura Covasna. Incidența cazurilor de infectări cu 
SARS-COV-2 este în continuă creștere la nivel județean, 
iar marți era de 1,61/1.000. 
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Călătoria spre Cercul Polar, 
în care doi covăsneni, soț și soție, 
au pornit de sâmbătă, 15 ianuarie 
din Păulești - Satu Mare, alături 
de încă cinci participanți din țară, 
a adunat deja experiențe demne 
de povestit.  

Când am vorbit cu ei, marți 
dimineață Dragoș și Anamaria 
erau din nou pe drum, a patra zi 
de când au pornit din România 
spre Cercul Polar. Se aflau în 
drum spre Tallinn, capitala Esto-
niei, cu destinația Finlanda. Tre-
cuseră deja prin Ungaria, Polonia, 

Lituania și Letonia. Peste 2.000 
de kilometri au adunat la bord. 

Cu cei de marți, trec lejer de 
2.500. PAGINA 5

Fostul primar al comunei Belin, 
Siko Imre, a fost condamnat defi-
nitiv la doi ani de închisoare cu 
suspendare, printr-o sentinţă defi -

nitivă pronunţată recent de Curtea 
de Apel Braşov, pentru obţinerea 
pe nedrept de fonduri europene 
pentru agricultură. PAGINA 2


