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EDITORIAL. Comorbid

Visurile unui elev covăsnean 
care a fost în inima cercetării 
știinţifice 
De vorbă cu Darius Manea, de la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”

De când ne naştem şi până târziu, în noapte, trăim cu frici; frica de părinţi, frica de 
învăţători, frica de şefi, frica de sărăcie, frica de oameni. Frica de Dumnezeu. Şi, 
apoteotic, frica de Moarte. 

Fricile astea nu pot fi controlate decât vag şi rar. Ele ne însoţesc, mai mult sau mai 
puţin violent, toată viaţa. Când credem că am scăpat, mai apare una...  

Frica de război. Frica de Putin. Frica de ruşi. Frica de femeia de la Russia Today 

care exclude viaţa pe Pământ fără Rusia totalitară mare putere. Ce să faci cu asemenea 
oameni? Cum să-i tratezi, ce să crezi despre ei? Să-i abordezi ca pe nişte găgăuţi, sau 
să-i iei în serios? 

Foarte greu de răspuns. Preşedintele nostru, aidoma altor preşedinţi de state, dă 
vina pe Putin pentru tot ce nu merge.  

(Dumitru Manolăchescu) PAGINA 3

Cabinete medicale  
din 36 de localităţi, 
reabilitate şi 
modernizate printr-un 
program iniţiat de CJ

facebook.com/covasnamedia

Elev, voluntar, viitor student, pasionat de 
științele exacte, misterele Universului și călă-
torii. Sunt câteva atribute care definesc, poate, 
un număr mare de tineri. Printre aceștia se 
numără și Darius Manea, în clasa a XII-a, la 
Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Sfântu 
Gheorghe. Dar ce îl scoate pe acesta din mul-
țime este faptul că a reușit să își ducă dragostea 
pentru fizică la un alt nivel. Acum se poate 
mândri că este, printre altele, printre cei câțiva 
aleși care, la doar 18 ani, au fost prezenți în 
sânul unuia dintre cele mai mari și respectate 
centre de cercetare din lume, adică al Orga-
nizației Europene pentru Cercetare Nucleară 
(cunoscută sub acronimul CERN), la Geneva, 
într-o vizită de studii. PAGINA 5

„Eliadiștii” au avut o săptămână 
dedicată valorilor europene

În cadrul Programului EPAS LTME – „Școli 
Ambasador ale Parlamentului European”, săptămâna 
8-13 mai 2022 a fost dedicată dialogului permanent 
cu valorile promovate de Uniunea Europeană, pe 
care echipa de ambasadori juniori și ambasadori 
seniori le-au adus în mijlocul celorlalți prin CU-
VÂNT, CULOARE, MUZICĂ.  

Sărbătorirea Zilei Europei a debutat duminică, 
8 mai 2022, cu participarea la minirecitalul pentru 
cvartet de coarde și voce desfășurat în Piața Sfatului, 
din Brașov. Evenimentul a fost organizat de către 
Biroul Parlamentului European în România alături 
de Comisia Europeană în România, în parteneriat 
cu Primăria Municipiului Brașov. PAGINA 8

Majoritatea dispensa-
relor medicale din mediul 
rural au fost reabilitate şi 
modernizate în ultimii ani 
printr-un program de dez-
voltare a zonelor rurale 
iniţiat şi cofinanţat de Con-
siliul Judeţean (CJ) Covas-
na. 

Potrivit reprezentanţilor 
instituţiei, în perioada 
2014-2021 au fost reabilita -
te cabinete medicale din 36 de localităţi, suma totală alocată în acest 
scop de către Consiliul Judeţean fiind de 658.297 lei. PAGINA 3

Ștefănescu și Păun  
în premieră la  
echipa naţională

Selecționerul Edi Iordănescu a anun-
țat ieri lotul cu care va aborda partidele 
din Liga Națiunilor, în premieră la echi-
pa națională fiind convocați și doi com-
ponenți ai echipei Sepsi OSK, Marius 
Ștefănescu și Nicolae Păun. 

Evoluțiile bune și mai ales constante 
ale celor doi jucători de la Sepsi OSK, 
Marius Ștefănescu și Nicolae Păun, 
au atras atenția selecționerului Edi 
Iordănescu. PAGINA 2

Ce spun parlamentarii UDMR  
care au participat la premierea  
celor doi cetăţeni de etnie maghiară  
condamnaţi pentru terorism | PAGINA 4


