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Este o întrebare la care nu am răspuns. O tanti de la piaţă de la 
care am cumpărat oarece bunătăţi de Paşti m-a întrebat dacă m-
am vaccinat. I-am spus că da. „Şi eu mă duc mâine, şi şeful meu s-
a vaccinat, trebuie, că altfel e de rău. Unora le e frică, da nu ştiu de 
ce, când eram mici ne făceau vaccinuri de tot felul şi nimeni nu 
zicea nimic, nu te puteai pune contra”... O precupeaţă responsabilă 

şi inteligentă. Nu e nevoie de studii superioare ca să fii inteligent şi 
să ai bun simţ. 

Pentru că e o chestie de bun simţ să înţelegi că vaccinul te prote-
jează, nu-ţi face rău, că niciun guvern de pe lumea asta nu are 
vreun interes să te trimită cu bună ştiinţă la moarte prin vaccinare. 

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3

EDITORIAL. De ce nu ne vaccinăm?!

Eficiența vaccinului anti-COVID, 
testată de cercetătorii covăsneni 
cu kit-ul de anticorpi produs  
la Sfântu Gheorghe  
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PAGINA PSIHOLOGULUI 
COVĂSNEAN:  
„S-au intensificat 
ipohondria și paranoia” 

lll pag.5

Covasna: cadou în valoare  
de 1.000 de lei pentru  
fiecare nou-născut  
„A scăzut drastic natalitatea”            lll pag.7

Aproape 10 localități 
cu peste 4/1000;  
mai sunt doar două 
comune covăsnene 
fără COVID-19  
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Liceul „Kőrösi Csoma 
Sándor” din Covasna, 
singurul din  
țară implicat în 
proiectul Erasmus 
„Valuing Nature” 
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IPJ Covasna: patru 
persoane reținute 
pentru braconaj 
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Primarul municipiului 
Sfântu Gheorghe: 
Doar 6 persoane  
mai sunt înscrise  
pe listele pentru 
vaccinare din judeţ 
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SPORT 
 Sepsi OSK pierde dintr-un pe -
nalty partida cu CFR Cluj  Sepsi-
SIC a făcut un prim pas către 
finală  FCSB – Sepsi OSK în etapa 
a 3-a din Play-Off  În Liga 3 este 
programată etapa a 17-a 
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