
Un stick de 
memorie furat 
a pus pe jar 
oamenii legii 

lll pag.3

Primăria 
municipiului
Sfântu Gheorghe
aşteaptă 
nominalizări 
pentru titlul 
Pro Urbe

lll pag.5

SPORT
 Juniorii covăsneni vor
evolua împotriva omolo -
gilor din Alba și Sibiu 
Eșec la Tg. Mureș pentru
KSE Tg. Secuiesc

lll pag.2

„Croitoraşul cel viteaz” face bugetul ferfeniţă  
Nu mai ştiu care „maimuţoi”, tânăr deputat PSD, a comis în plenul Par-

lamentului României următoarea întrebare stupidă, ipocrită, ticăloasă în
mizeria ei de chintesenţă a gândirii economice pesediste: „Vreţi să mărim
alocaţia pentru copii, ori vreţi un buget al SRI din care să nu se taie?”. În
tâmpenia lui, ipocritul a dezvăluit cum împarte PSD bugetul ţării: ca să
dau copiilor alocaţii mai mari, trebuie să tai sute de milioane din bugetul
SRI. Ca să strângem relaţiile cu Trump şi Netanyahu, născocim nişte teste

prenatale executate obligatoriu de-o firmă americano-israeliană care are
nevoie de bani din bugetul serviciilor. Chiar şi o banală vitamină D pentru
copii înseamnă mai puţini bani pentru SRI, SIE şi SPP. Şi tot aşa, rezolvăm
rapid bolile cronice ale românilor, dacă n-ar fi NATO am desfiinţa şi Ar-
mata, că oricum nu ne atacă nimeni, cu ruşii şi ungurii o rezolvă „prietenul”
Dragnea, iar turcii au treabă în altă parte.

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3

Frații din Dobârlău acuzați
de crimă, condamnați 
la peste 21 de ani 
de închisoare 

lllpag.6

Calificare la mondialele 
de dans, în ciuda unei 
accidentări groaznice
Dansatorii de la Palatul Copiilor s-au 
autodepășit în cea mai recentă competiție  

lllpag.8

Covasna, județul luat exemplu
în gestionarea gunoaielor
Marele absent al evenimentului a fost ministrul Mediului, 
Grațiela Gavrilescu lll pag.4–5

Tamas Sandor (CJ Covasna):
Procedura 
achiziţiilor 
publice e prea
lungă; cerem
modificarea 
legislaţiei

lll pag.3
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