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A salvat sute de animale,
dar acum are nevoie
să fie el salvat
Dr. Kovács Benedek, veterinar la clinica
de pe Str. Oltului din Sf. Gheorghe, este
grav bolnav și are nevoie de cel puțin 24
de mii de euro pentru tratament. Comunitatea covăsneană și toți oamenii de bine
îi pot salva viața.
În calitatea mea de posesoare a unui buldog
francez, o rasă predispusă la un întreg catalog
de boli, am trăit multe momente în care am
crezut că îl voi pierde mult mai devreme decât
i-ar fi timpul. Disperarea mă cuprindea la
fiecare semn de boală și dura până în clipa în
care ajungeam în cabinetul doctorului Kovács
Benedek, acolo unde câinele meu și-a găsit
mereu vindecarea.

Comuna Barcani își dorește
să devină stațiune turistică
de interes local
Ce spune edilul Nicolae Pastor despre demers

Conducerea Comunei Barcani a pus în dezbatere publică
un proiect prin care își dorește
depunerea documentației necesare la Ministerul Economiei,
Antreprenoriatului și Turismu-
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Atacuri de lupi la Valea Mare
Autoritățile locale din Valea Mare atrag atenția locuitorilor
din zonă că au fost înregistrate atacuri de lupi pe raza comunei.
Sălbăticiunile au atacat și omorât doi câini ai unui locuitor.
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Trend de scădere
al numărului de
cazuri de COVID-19
în județ: 25 noi
raportate marți

facebook.com/covasnamedia

Autorităţile iau în calcul
exproprierea insulei aflate
în mijlocul fostului lac
din Sfântu Gheorghe
Lacul de agrement aflat în zona Gării din municipiul Sfântu
Gheorghe, lăsat în paragină de mai mulţi ani, va fi reabilitat şi
reintrodus în circuitul public printr-un proiect cofinanţat din
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fonduri europene.

lui pentru a deveni stațiune turistică de interes local. Primarul,
Nicolae Pastor spune că prin
acest demers își dorește atragerea turiștilor.
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Tompa Krisztián,
la finalul celui
mai bun sezon de
motocros al carierei

În urma competițiilor la care a participat
a reușit să devină: Campion Est European,
Campion National al României și Campion
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cu Echipa Steaua.

Încă un urs găsit mort
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pe calea ferată

Sunt mai puțin de 850 de cazuri active

O soluție pentru frunzele
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de toamnă

Incidența la nivel de județ este de
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3,72/1.000 de locuitori.

EDITORIAL

Antiromânul şoşocian
Încerc să-mi imaginez România anului 2040 şi nu
reuşesc. Adică nu văd nimic clar, e totul în întuneric,
în ceaţă, într-o penumbră topită în ploaia bacoviană
de sfârşit de lume. Corectez, ca să nu par melodramatic:
„sfârşit de lume aşa cum o ştim”.
Nu imaginaţia îmi lipseşte, am prea destulă uneori.
Îmi lipsesc punctele fixe de care să mă pot agăţa. Îmi
lipsesc bornele, pietrele alea de hotar care te ghidează.
Îmi lipseşte calea, drumul luminat de faptele românilor

care mână căruţa trasă de mârţoage prin gloduri.
Faptele astea ne trădează în fiecare zi. Şi nu-i
vorba aici doar de Florin Cîţu, Iohannis şi gaşca lor.
O senatoare ex-AUR s-a trezit că vrea pedepsirea
prin lege a „antiromânismului”. Ce-o fi ăla „antiromânism” nu ne spune nimeni, dar bănuim că tot ce
trăim şi nu conţine patriotismul politicianist de paradă
înseamnă antiromânism.
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