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Gala celor mai de succes
afaceri din județul
Covasna revine
Unde și când va avea loc evenimentul

Se face curățenie
la Planul Înclinat din Covasna
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O femeie de 160 de kilograme Raport CJE: elevi
a născut un bebeluş sănătos covăsneni, puși absenți
deși participau la ore
la Spitalul Judeţean,
Ce mai arată un raport al Consiliului
pag.4
asistată de 6 medici
pag.8 Județean al Elevilor Covasna

Peste 50 de cazuri
active de COVID-19
Donație
în județul Covasna
pentru secția
Cele mai recente date puse la dispoziție
de autoritățile covăsnene arată că nude Neurologie
mărul cazurilor active de COVID-19 era,
la data de 13 septembrie, 53. Bilanțul
de marți, 14 septembrie, a indicat faptul
a Spitalului
că alte șapte noi îmbolnăviri au fost depistate în ultimele 24 de ore.
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Conducător de moped,
rănit într-un accident
de circulație
pag.7

Asociația Salvatore din Sfântu
Gheorghe a făcut o nouă donație
către Spitalul Județean de Urgență
„Dr. Fogolyán Kristóf ”, de această
dată către Secția de Neurologie.
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Primăria Sita Buzăului
ar putea deveni
monument istoric
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EDITORIAL

Soluţia liberală nu se numeşte Florin Cîţu

l

E greu să înţelegi spre ce se îndreaptă PNL, ce doresc şi
cum doresc ei să guverneze: cu USR-PLUS pe post de voiajori, cu PSD susţinându-i în Parlament? Şi într-un caz,
şi în celălalt, înseamnă guvern minoritar. Adică PSD la
butoane din Opoziţie, exact ce le place mai mult urmaşilor
lui Liviu Dragnea: să adune voturi şi electorat fără să
facă nimic...
Este singura soluţie pe care o propune Cîţu şi tabăra

l

lui, care nu oferă nicio şansă coabitării cu USR-PLUS.
Război total, useriştii să ne mulţumească dacă-i băgăm
în seamă într-un eventual nou guvern, le dăm Cultura şi
Tineretul, că au susţinere din partea asta – zice inconştientul
Rareş Bogdan, fără să-şi dea seama cât de multă lume
ostilizează discursurile astea triumfaliste fără niciun suport real.

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3

Sepsi OSK a remizat
în Bănie
Viitorul Întorsura Buzăului
U19 debutează în primul
campionat oficial
Roland Niczuly în echipa
etapei a 8-a
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