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EDITORIAL. Finala Cupei României: un meci de mare risc

Saciova 2.0 – satul care trece 
dintr-un șantier în altul  
Autorităţile speră ca de săptămâna viitoare să redea drumul circulaţiei  
în condiţii mai decente pe strada principală

Este una dintre cele mai interesante şi imprevizibile finale ale „Cupei României” 
din toată istoria ei. O joacă două echipe pe care n-ar fi pariat nimeni la începerea 
competiţiei: Sepsi Sf. Gheorghe şi Voluntari. Se adună, prin urmare, frustrări uriaşe 
şi orgolii rănite gata oricând să explodeze. 

Dar nu e vorba doar de sport aici. Se agită şi alte (re)sentimente. E viu încă scan -
dalul cântării Imnului secuiesc în meciul cu Ungaria la campionatul mondial de 

hochei din Slovenia. Nu e mare lucru să judeci pe acelaşi tipar şi în fotbal, chiar dacă 
jucătorii echipei noastre au foarte puţini maghiari/secui în lot şi un antrenor italian. 
S-a văzut la meciul echipei lui Bergodi de la Craiova, cu FCU 1948, arbitrul a 
întrerupt meciul de două ori pentru scandări xenofobe din tribuna ultraşilor olteni, 
gen „afară, afară cu toţi cei care nu-s ca noi din ţară”.  

(Dumitru Manolăchescu) PAGINA 3

Câţi ucraineni sunt 
refugiaţi în prezent  
în judeţul Covasna

facebook.com/covasnamedia

Lucrările de reabilitare a 
infra structurii rutiere din satul 
Saciova continuă să dea bătăi 
de cap localnicilor și autorităților. 
După ce, la începutul anului, 
săpăturile pentru apă și canali-
zare au format un crater în mij-
locul drumului comunal (DC25), 
acum o altă porțiune strangu-
lează circulația și a pus probleme 
sătenilor din cauza ploilor din 
ultimul timp, care au dus la for-
marea noroiului imposibil de 
traversat. PAGINA 4

Târgu Secuiesc: din 27 de proiecte 
depuse, doar 13 primesc finanţare 
din bugetul local 
A fost alocat un buget de 100.000 de lei, dar mai bine de 20.000 de lei 
rămân necheltuiţi

Doar 13 din cele 27 de pro-
iecte depuse la Primăria Târgu 
Secuiesc de 18 asociații din mu-
nicipiu vor primi bani anul acesta 
în cadrul programului organizat 
de autoritățile locale în baza 
Legii 350, privind regimul fi-
nanțărilor nerambursabile din 
fonduri publice. Mai bine de ju-
mătate dintre cereri au fost res-
pinse pentru că dosarele erau 
incomplete. PAGINA 3

În județul Covasna, 26 de ucraineni sunt refugiați în prezent din 
cauza conflictului armat din țara lor, potrivit informațiilor furnizate 
de Instituția Prefectului. PAGINA 3

Ministerul Mediului  
a dat derogare pentru 
împuşcarea a 13 urşi 
care creează probleme

Ministerul Mediului a emis o 
derogare pentru împuşcarea a 13 
urşi care creează probleme în mai 
multe localităţi din judeţul Covasna, 
doi dintre aceştia fiind deja recoltaţi, 
a declarat, miercuri, directorul 
Agenţiei Judeţene de Protecţie a 
Mediului, Gheorghe Neagu. 

Potrivit acestuia, urşii s-au în-
mulţit foarte mult în ultimii ani şi 
pun în pericol bunurile şi vieţile 
oamenilor, fiind estimată o populaţie 
de circa 1.800 de exemplare în ju-
deţul Covasna. PAGINA 5

Măsuri luate de anchetatori în cele trei 
luni de la atacul canin din strada Fermei

Cazul atacului canin petrecut în urmă cu trei luni 
la Sfântu Gheorghe, care a șocat întreaga țară prin 
faptul că un copil de 10 ani a ajuns în stare gravă la 

spital, cu multiple mușcături, este în continuare în atenția 
autorităților, care desfășoară cercetări.  
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