
Cu 42% mai multe sticle 
colectate decât toamna 
trecută            lll pag.7

SPORT 
 Sepsi OSK, încă o remiză 

Handbalistele junioare  
ale Sepsi-SIC au început 
noul sezon

Două subiecte pentru revenirea din mahmureala na -
ţională în urma unui congres al PNL în care cei care au 
câştigat nu ştiu ce au câştigat, iar cei care pierd suntem 
noi toţi:  

1. „Eu sunt Florin... şi nu ştiu pe ce lume trăiesc”, cam 
aşa ar fi sunat o mărturisire autocritică sinceră a pre-

mierului huiduit de haidamacii adversarului Orban la 
şefia PNL. O parafrază a celebrei prezentări pe care o fac 
alcoolicii anonimi la întâlnirile motivaţionale. Tu eşti 
Florin, Cîţule, şi n-ai nicio soluţie pentru România după 
câştigarea alegerilor interne din PNL. 

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3

Președintele PNL Covasna, 
reacție după congres:  
„Se ajunsese la un maxim,  
la o plafonare cu vechiul 
președinte”    lll pag.4
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EDITORIAL 

„Eu sunt Florin...” şi nu ştiu pe ce lume trăiesc

12 noi cazuri de COVID-19  
și un deces înregistrate în județ

Programul a suferit 
modificări 

 
Vaccinarea împotriva 

COVID-19 cu cea de-a tre-
ia doză debutează marți 
și în centrele din județul 
Covasna, potrivit Direc-
ției de Sănătate Publică 
(DSP) Covasna. Din acest 
motiv, programul acestora 
se va modifica, în sensul 
că vor fi deschise în fie-
care zi a săptămânii. 

lll pag.5

Doza a treia anti-COVID  
se administrează și în  
centrele de vaccinare din județ  

Datele furnizate de Prefec-
tura Covasna luni, 27 septem-
brie, arată faptul că s-au mai 
confirmat încă 12 noi îmbol-
năviri cu virusul SARS-COV-2 

în județ. Sunt 255 de cazuri ac-
tive. Incidența la nivel județean 
a crescut la 1,13 cazuri la o mie 
de locuitori, a doua cea mai mică 
din țară.                     lll pag.5

Sistem de transport public 
modern şi eficient  
la Sfântu Gheorghe
Au loc lucrări de  
modernizare a  
transportului public,  
de extindere a rețelei 
de piste pentru 
bicicliști și de facilitare 
a traficului pietonal 

lll pag.4

Clasele gimnaziale și 
liceale de la „Székely 
Mikó” fac ore online 
Decizia a fost luată după infectarea cu SARS-COV-2 
a mai multor elevi și profesori, dar și a personalului 
auxiliar   lll pag.4

Com'ON Sepsi:  
Votul s-a încheiat, 
câștigătorii au fost 
anunțați

Urs găsit mort lângă  
o pădure din Ilieni            lll pag.6

lll pag.3

lll pag.8


