
Mașină 
răsturnată și
ieșită în decor pe
DN12; şoferul a
rămas încarcerat  

lll pag.3

Kelemen Tibor 
(AJOFM Covasna): 
Nu ţinem oamenii
în şomaj ca să ne
păstrăm locurile
de muncă

lll pag.5

SPORT
 Valentin Suciu vrea să
elimine Dinamo din Cupa
României  Rezultate la
Liga IV-a la fotbal Nepre -
zentare la futsal

lll pag.2

Câtă încredere mai avem în statul român?
Întrebarea din titlu nu-i deloc retorică, ea se referă la un lucru concret:

statul român vrea să lanseze un program de economisire pentru copii
până la 18 ani. E clar, nu grija faţă de copii şi părinţi acţionează aici, ci
nevoia de bani pe care o resimte un stat populist, deci risipitor. Să vedem
despre ce-i vorba în propoziţia asta: în esenţă, te duci şi depui cel puţin
1.200 de lei pe an pe numele copilului (dacă suma e mai mică înţelegerea

nu mai funcţionează) şi statul mai adaugă la suma asta 600 de lei pe an.
Suma o poţi retrage atunci când copilul împlineşte 18 ani. E clar, până
atunci o poate folosi statul. Nu-i rău, să zicem, economiseşti şi tu, ajuţi şi
statul, primeşti şi-o dobândă de 3% pe an, plus 600 de lei care intră în
fiecare an în contul copilului din partea statului.

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3

Cinci primării,
sancţionate pentru
lipsa autorizaţiilor 
de siguranţă la 
incendii pentru şcoli

lllpag.3

Generația de 
covăsneni implicată
la Marea Unire,
prezentată la 
o expoziție

lllpag.4

Pădurea din dealul Pacé, 
motiv de „război” din cauza 
exploatărilor forestiere 
Primăria Sfântu Gheorghe a cedat la solicitarea mai multor locuitori 
ai cartierului Simeria și a stopat, momentan, lucrările lll pag.5

Traficul feroviar
închis între 
Bodoc şi Malnaş
pentru lucrări la
infrastructură;
călătorii vor fi
transbordaţi

lll pag.3
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