
Control judiciar  
de 60 de zile pentru 
condus fără permis, 
infracțiune repetată 
și depistată și  
în Germania 

lll pag.3

Peste 900 de carduri 
pentru familii 
numeroase, acordate 
de Primăria Sfântu 
Gheorghe din 2019 

lll pag.8

Aproximativ 30  
de tone de gunoi 
adunate în acțiunea 
de curățenie din  
zona Őrkő – Sfântu 
Gheorghe 

lll pag.4

SPORT 
 Sepsi OSK s-a calificat  
   în Conference League! 
 Final de sezon cu un loc 5  
   la nivel național pentru  
   junioarele 1 de la Sepsi-SIC 
 CSM Sfântu Gheorghe:  
   rezultate excelente la finala  
   Campionatului Național de  
   Judo juniori U16 ani 
 Sepsi OSK – deja cu gândul  
   la următorul sezon 

lll pag.2-3

Pe-acolo pe unde îmi arunc eu ochii spre Bucegi plouă 
de se rup norii şi plâng sufletele. Pe de o parte înţeleg şi 
eu cum e cu agricultura asta a noastră care cere meru 
„apă” pentru că nu suntem în stare să producem nişte ca-
nale de irigaţii. Pe de altă parte, însă, mai dă-o-n Doamne 
iartă-mă de ploaie, că vine la pachet cu frigul, prin dealuri 

şi la munte sunt 2-3 grade C, greu de suportat... 
Mă rog, asta e, n-am fost cuminţi, nu ne-am rugat destul 

la Doamne-Doamne şi-uite că suntem pedepsiţi. Ce simplu 
ar fi să fie aşa! Doar că lucrurile sunt ceva mai nuanţate, 
ca să nu zic mai complicate. 

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3

Aproximativ 6.000 de saci 
umpluți cu deșeuri în urma 
acțiunii de sâmbătă,  
de la Râul Negru 

lll pag.4

Peste 200 vaccinări 
anti-COVID la 
maratonul de la 
Sfântu Gheorghe 

lll pag.8
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EDITORIAL. „Lacustră” cu primării jupuite

Viitorul este al afacerilor unde 
profitul principal este ajutorul 
dat persoanelor vulnerabile  
„Ceea ce s-a dezvoltat până acum nu este o economie socială sănătoasă”,  
spune secretarul de stat Makkai Péter             lll pag.5


