
Weekend fără 
accidente, dar 
cu inconștienți 
pe șoselele 
covăsnene 
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Bătut și tâlhărit 
în centrul 
municipiului
Sfântu Gheorghe

lll pag.2

SPORT
 Trei jucători de la Sepsi
OSK în lotul de tineret 
Șase internaționali pe pa -
tru continente  Săptă -
mână fără amical pentru
Sepsi OSK Sf. Gheor ghe 

lll pag.2

Te-ai născut în Canada la 10 ani de la Revoluţia română din Decem-
brie, revoluţie care ar fi trebuit să schimbe nu doar faţa, ci şi fondul acestei
ţări. Părinţii tăi, români din Vaideenii de Vâlcea, au plecat în Canada în
1994 de prea mult bine în România. Pentru că mama avea o mică afacere
în România, ai început să joci tenis la Piteşti. Stăteai câteva luni la Piteşti

sau la Vaideeni, la mama şi la bunici, alte câteva luni le petreceai la domi-
ciliul părinţilor din Canada. Era un fel de navetă, nici nu ştiu dacă faci mai
mult cu avionul din România până în Canada decât faci cu trenul de la
Constanţa la Baia Mare...

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3

Primul centru de zi pentru copii
din Întorsura Buzăului și-a 
început activitatea
Înscrierile sunt încă deschise, în limita locurilor 
disponibile, spun coordonatorii  

lllpag.4

O fetiță din Zăbala 
are nevoie de ajutorul
covăsnenilor
Până la final de aprilie se strâng bani,
dopuri sau alte bunuri  

lllpag.8

„Paradisul acvatic” 
de la Valea Crișului, infern 
pentru autoritățile locale 
Cu ce probleme se confruntă conducerea comunei și în ce fază se află 
planul de introducere a lacului în circuitul turistic lll pag.5

Spații de joacă și
relaxare pentru
cetățenii din
Baraolt
Investiție REGIO pentru
dezvoltare urbană de
peste 8 milioane de lei

lll pag.4
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Bianca din ţara-n care s-a născut


