
Progrese în 
programul 
Lapte-corn-măr 
– se conturează
soluţiile posibile
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Licitația Colectiv
de la Sfântu 
Gheorghe a
strâns aproape
2.000 de lei 

lll pag.4

SPORT
Roadele toamnei pentru
echipa Show Time  Sely-
mes Tibor face avancron-
ica meciului Universitatea
Craiova – Sepsi OSK Sf.
Gheorghe  Programul Li -
gii a IV-a la fotbal  Pro-
gramul Ligii a V-a la fotbal
 Echipele de baschet, din
nou pe teren  Înfrângere
drastică pentru KSE Tg.
Secuiesc Dublă victorie a
hocheiștilor steliști

lll pag.2

Părăsirea ţării şi „turnul de fildeş” nu sunt soluţii
Asta ar fi ideea majoră dintr-un speach al preşedintelui Iohannis la un

summit al tinerilor de-acum două zile. „Soluţia nu este abandonul sau
părăsirea ţării”, zice preşedintele şi sunt total de acord cu el. O spunem de
mult, dinainte de a deveni el preşedinte al României: ţara are mare nevoie
de tineri în politică. A spus-o şi el când a candidat sub deviza „o altfel de
politică”. O spune şi-acum, vorbind mai mult şi, zic eu, mai bine, ceea ce
este un câştig nu doar pentru el, ne mai dă şi nouă de doi bani speranţă,

ne lasă să visăm cu ochii deschişi către orizontul anilor electorali ce
urmează.

Da, abandonul ţării nu este o soluţie. Nici închiderea în „turnul de
fildeş” a deştepţilor care refuză să se amestece cu vulgul votant nu este o
soluţie. Degeaba cânţi ca o privighetoare dacă nu te-aude decât cucul sin-
guratic... 

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3

Drapelul României,
înălțat pe catargul
inaugurat în curtea
CNMV 
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Doi primari, declaraţi 
de ANI în stare de 
incompatibilitate, 
suspendaţi din funcţii

lllpag.3

Proiect artistic inedit pentru 
40 de tineri instituționalizați
Vernisajul expoziției „Ecou din colț” are loc sâmbătă, 
la Sfântu Gheorghe                                                                                    lll pag.7

Tamás Sándor 
(UDMR Covasna): 
Nu am decis dacă
participăm la
Ziua Naţională;
dacă venim, vrem
să luăm cuvântul

lll pag.3
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