
Incendiu la o
șură din Araci
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Peste 2.300 
de fermieri 
covăsneni 
autorizați 
la plata 
subvențiilor 
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SPORT
l România la Euro U21 cu
doi covăsneni în lot l O
victorie și un eșec pentru
baschetbaliste l AS
Arcuș, lider în Liga a V-a l
KSE Tg. Secuiesc, a doua
victorie la futsal
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Cum o fi să fii nesimţit?!
Întreb pentru că nu ştiu cum se simt nesimţiţii când se uită în ochii oame-

nilor. Nu ştiu, de pildă, ce simt unii ca Dragnea sau Becali când îşi construiesc
sau îşi cumpără conace pe trei străzi, le plachează cu aur şi-apoi li se mută nasul
de scârbă la mirosurile de pe strada desfundată, necanalizată, asurzită de
strigătele vecinilor rupţi de foame. Nu-mi dau seama nici ce simte un avocat al
poporului complet inutil când i se face pensia cât cea a judecătorilor CCR, per-

miţându-i-se şi cumularea acesteia cu salariul: una peste alta, 36.000 de lei pe
lună...

Lui Victor Ciorbea, pentru că despre el este vorba, nu i se pare prea mult: la
foncţia lui, la necazurile lui, la cheltuielile lui cu familia prin străinătăţuri, la stre-
sul şi importanţa pe care şi le asumă, 36.000 de lei pe lună sunt nimica toată.

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3

Dacian Cioloș 
a strâns semnături la Sfântu 
Gheorghe pentru campania
„Oameni noi în politică”
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Mers pe jos 
3 kilometri, prin 
Sfântu Gheorghe, 
de Ziua Osteoporozei 
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Profesorilor le este interzis să
mediteze pe bani proprii elevi 
Ce cred covăsnenii despre modificarea adusă recent 
Codului Etic al profesorilor lll pag.5

Cine sunt cei 
30 de elevi
câștigători ai
bursei Dr. Bock
Industries 2018
Programul pentru tinerii
talentați a ajuns la a treia
ediție 

lll pag.4

NR. 3340 • JOI, 18 OC TOMBRIE 2018 • 8 PAGINI • 1 LEU • ONLINE PE WWW.COVASNAMEDIA.RO facebook.com/covasnamedia


