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18 cazuri de  
COVID-19 cu  
tulpina britanică  
în județul Covasna  

lll pag.3

Eu unul nu înţeleg ce face, iar el cred că nu înţelege ce vrea. A fost 
omul în care oamenii de dreapta, tinerii mai ales, şi-au pus mari 
speranţe. Şi nu doar tinerii, dovadă că, dacă n-aş fi fost infectat cu 
SARS-CoV-2, aş fi mers la vot şi-aş fi votat USR-PLUS mai ales de 
dragul lui. 

De Vlad Voiculescu e vorba. Puţini mai înţeleg acum ce vrea acest 

om. Şi de ce face ce face. A candidat la „locale”, a fost votat, ar fi putut 
să fie viceprimar al Capitalei. Dar încă de-atunci începuse el un 
„război” cu proaspăt alesul Nicuşor Dan. Nici azi nu se ştie ce mize erau 
în joc.  

N-a rămas la Primăria Capitalei şi unora le pare rău.  
(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3

Subprefectul Cosmin Boricean  
și-a preluat al doilea mandat  
Ceremonia de învestire a avut loc joi 
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La aniversarea  
de 18 ani a ziarului 
Observatorul de 
Covasna, lansăm 
blogul ziariștilor 
CovasnaMedia.ro  
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EDITORIAL. Cei mai deştepţi dintre proşti?!

Un tânăr din Covasna lucrează  
de 10 ani la împlinirea visului  
din copilărie  
Németh László este pasionat de mașini tunate și își petrece timpul liber 
meșterind la propriul automobil       lll pag.6

Situația din  
județul Covasna  
la capitolul  
„vaccinare anti-COVID  
peste rând”  
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Județul Covasna:  
cu peste 42% mai 
puțini turiști în 2020 
Totuși, media numărului  
vizitatorilor și înnoptărilor este 
peste cea de la nivel național   
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CNMV, pregătit  
pentru o nouă 
generație de elevi  
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SPORT 
 Se reia campionatul Ligii 3 
 A început returul Campiona -
tului de Handbal la Junioare 2 
 La Târgu Secuiesc are loc 
turneul 8 al Ligii Naționale  
de Baschet Feminin 
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