
Prefectul va organiza 
audiențe în toate 
orașele din județul 
Covasna  

lll pag.3

Deţinătorii de bovine 
mai pot depune 
cereri pe măsura  
de Covid-19 până  
în 9 august 

lll pag.3

A doua acţiune de 
dezinsecţie are loc  
joi şi vineri noaptea 
la Sfântu Gheorghe 

lll pag.3

SPORT 
 Roland Niczuly în echipa etapei 
a 2-a  KSE Târgu Secuiesc por neș -
te la startul Cupei României  

lll pag.2

Vorbele astea nu-mi aparţin, chiar dacă uneori le-aş striga şi eu, 
sătul de ce văd, ce citesc, ce aud. Le-a zis avocata unui puşcăriaş 
recent eliberat condiţionat, Dragnea Liviu pe numele lui. Femeia 
era pe aeroport în aşteptarea unui avion care s-o ducă într-o 
vacanţă cât mai departe de ţara pe care n-o mai recunoaşte. 

Nu zicerea de mai sus deranjează, ci motivele care te fac să 

gândeşti aşa. La d-na avocat era vorba de „bătălia” dintre susţinătorii 
şi denigratorii clientului ei la ieşirea acestuia de la DNA, unde mai 
are mult de umblat până să se lămurească procurorii cum e cu afa-
cerea TelDrum sau cu vizita onorabilului în America, pentru a-l 
privi şi chiar a-l atinge pe preşedintele Trump. 

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3

Paraciclistul Oláh Attila  
a marcat cursa cu 
numărul 100 
Tânărul care s-a născut cu o problemă gravă 
la un picior a început ciclismul în 2010   

lll pag.2

IȘJ Covasna:  
cinci note de  
10 (zece) la  
titularizare  

lll pag.5
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EDITORIAL. Nu-mi mai recunosc ţara...

Ordonanța urșilor – intervenție 
imediată, cu efect întârziat?   
Din rândul primarilor covăsneni sunt voci care spun că problema este departe  
de a se fi rezolvat, dar că OUG 81 e, totuși, un pas înainte   lll pag.4–5

ADRESĂ NOUĂ  
 

Începând din 14 iunie,  
ne puteţi găsi la noua  

adresă a redacţiei:  
Sfântu Gheorghe,  
strada Zorilor nr. 5


