
Un bilanț al Casei de Asi-
gurări de Sănătate (CAS) ara-
tă că în prezent, în județul 
Covasna, sunt șapte comune 
care nu au medic de familie. 
Directorul instituției, Dragoș 
Tatu, a precizat și că pro-
blema este una care, din pă-
cate, nu pare că își va găsi 
curând vreo soluție.  

Unitățile administrativ-
teritoriale pe raza cărora nu 
se află medic de familie, ca-
binet sau măcar punct de lu-
cru al vreunui medic sunt 
Mereni, Poian, Moacșa, Dal-
nic, Catalina, Malnaș și Bo-
roșneu Mare.       lll pag.5

Tot ce începe cu „dacă” poate fi interpretat. Aşa că 
daţi-mi voie să fiu, măcar azi, un optimist cu „dacă”. Adică 
unul alunecos, interpretabil. Adică nesigur pe el şi pe 
politica din jurul lui, dar oarecum motivat de un gând 
cald ca dimineaţa urâtă de ieri despre ce ar fi putut fi în 
capul preşedintelui Iohannis când a hotărât să scape de 
USR şi să aducă la guvernare un PSD cu care s-a războit 

făţarnic o bună bucată de vreme. Încerc, vă daţi seama, 
să înţeleg ce se poate înţelege din acţiunile haotice ale 
unui preşedinte introvertit, orgolios şi, aparent, nu suficient 
de inteligent pentru a fi creditat cu jocuri politice savante, 
complicate, îndrăzneţe, neînţelese de „vulgul” din care fac 
parte. 

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3
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EDITORIAL 

Ora de „dacă...” dintr-o dimineaţă alunecoasă 

Peste 98% dintre covăsnenii 
care au decedat după 
infectarea cu SARS-COV-2  
nu erau vaccinați  

CAS Covasna: 7 comune 
covăsnene nu au medic  
de familie 

Ziua Națională, marcată  
cu o ceremonie militară  
la Sfântu Gheorghe          lll pag.3

COVID-19: marți 
au fost raportate 
48 de cazuri noi  
în județ   lll pag.2

Încă un prieten  
care ne-a părăsit 
prea devreme           lll pag.4

Pantalonii, lemnul, cartofii  
şi trofeele de vânătoare,  
în topul exporturilor din judeţ 

Pantalonii, lemnul, cartofii şi trofeele de vânătoare se numără şi 
anul acesta printre produsele exportate din judeţul Covasna, în 
timp ce componentele electronice, piesele 
pentru industria auto, aparatele elec-
trocasnice şi industriale, jucăriile, legu-
mele şi fructele se numără printre cele 
mai importate produse, se arată într-un 
raport al Biroului Vamal Interior Covas-
na, postat pe site-ul Prefecturii. lll pag.8

Centrul de Tineret din Întorsura 
Buzăului și partenerii săi au 
lansat campania de donații 
„Crăciunul ÎMPREUNĂ”          lll pag.8

Prefectul continuă audiențele 
în teritoriu; din nou  
la Târgu Secuiesc lll pag.3

Pregătiți pentru deszăpezire?
lll pag.4

Dintre cele 525 de decese 
înregistrate în rândul pacien-
ților COVID din județul Co-
vasna de la începutul pande-
miei, doar 8 au survenit la 
persoane care au fost vacci-
nate împotriva noului coro-
navirus, adică 1,52%, a subli-
niat marți, într-o conferință 
de presă, prefectul județului, 
Ráduly István, punctând că 
peste 98% dintre decese au 
fost la persoane nevaccinate. 
În acest context, prefectul a 
făcut apel la covăsneni să mear-
gă să se vaccineze.     lll pag.4


