
DSVSA Covasna:
E oficial, începe
lupta cu o nouă
pestă
Rumegătoarele mici sunt
de această dată vizate 
de un virus periculos, 
informează autoritățile 
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SPORT
 Barabás András, meda -
liat cu bronz în Italia  FC
Păpăuți a cedat la Ghe-
lința  AS Arcuș rămâne
lider în Liga a V-a  Pro-
gramul optimilor de finală
din Cupa României la fot-
bal  Peripeții ale celor de
la KSE Tg. Secuiesc  Du -
blă victorie pentru ho -
cheiști

lll pag.2

Blestemul Colectiv pentru trei ani de nimic
S-au dus trei ani de la Colectiv. Trei ani de nimic. Nici nu mă-ncumet,

nici nu pot să mă pun în pielea victimelor acelui incendiu, a părinţilor şi
rudelor celor morţi sau suferind încă traume majore. 

Trei ani de „nimic în bine“, cum spun mai toţi arşii vii de la Colectiv. Asta
o spunem şi noi, care n-am fost acolo şi n-avem rude moarte sau prieteni
arşi. „Noi“ înseamnă nu eu şi scara mea de bloc, „noi“ înseamnă vreo 14

milioane de români care-şi dau seama în ce ţară trăiesc şi ce ticăloşi le
hotărăsc destinele. „Dumnezeu a pus-o pe fata mea la adăpost de-o ţară
şi de nişte oameni care n-o meritau“ – zice mama unei fete moarte la
Colectiv. Îţi vine să dai cu Cerul de Pământ când auzi asta, ori când vezi
starea naţiei după 30 de ani de la Revoluţie.

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3

Covăsnenii merg la Brașov pentru 
a dărui o șansă unui copil bolnav
Povestea Adelei, o fetiță de nici 4 ani cu paralizie cerebrală, 
i-a mobilizat și pe locuitorii orașului Sfântu Gheorghe 
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În Consiliul Local s-a vorbit 
despre „teroarea bicicliștilor” 
Nu toată lumea vede cu ochi buni intenția covăsnenilor de a forma 
o comunitate de ciclism lll pag.4

Profesoara 
ninja din Târgu 
Secuiesc, din
nou în sala de
antrenament  
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