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Subprefectul de Covasna,
despre experiența de pacient COVID-19:
„Nu puteam să vorbesc sau să fac doi
pași fără să obosesc, să mă sufoc”

facebook.com/covasnamedia

Proiect de 14 milioane de
lei, pentru echipamente
și aparatură medicală
la SJU Covasna
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Asigurări pentru animalele de
companie: moft sau utilitate?
Cum se raportează covăsnenii la această opțiune, ce reprezintă și cât costă
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Fără cazuri noi
de COVID-19
în Covasna,
în raportarea de joi
Covasna și Satu Mare au fost
singurele județe fără noi
îmbolnăviri, însă la nivel
național a fost din nou
un număr record
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Peste 100.000
de lei pentru tinerii
creativi și implicați
din Sf. Gheorghe
Ce trebuie să știe cei care vor
să participe anul acesta la cea
de-a doua ediție Com’ON
Sfântu Gheorghe
lll pag.5

S-ar putea
transforma Spitalul
Județean, din nou,
în unitate exclusiv
COVID?
lll pag.3

SPORT
EDITORIAL.„Sepsi” – misiune imposibilă!
Sepsi Sf. Gheorghe este o echipă de fotbal care naşte
pasiuni şi procese de intenţie. Finanţată de un om care
produce pâine. Echipa asta a crescut ca Făt Frumos, întrun an cât alţii în 10. Mă rog, n-a rupt gura târgului chiar
din prima, dar a crescut şi, dacă o vom (vor) lăsa, va
creşte.

Să traduc acest „vom” lăsa: suntem părtaşi la bucuriile
şi suferinţele echipei, patriotismul local acţionează indiferent de etnie, eu mă simt părtaş la succesele şi înfrângerile lor chiar dacă nu mă duc la meciuri, nu strig „Hajra
Sepsi” şi nu mă pup cu patronul.
(dumitru manolăchescu) lll pag.3

l Sepsi OSK învinsă în finala
Cupei României
l Sepsi OSK cere sancțiuni
pentru scandările xenofobe
după finala Cupei României
l Mesajul lui Antal Árpád
pentru suporterii Sepsi OSK
lll pag.2

