
În taină, dar pe înţelesul tuturor, se dă ca sigură o 
nouă tulpină Covid 19 românească, apărută după 
grele suferinţe morale între parteneri naturali: tulpina 
USL 2. Sau 3-4, că nici nu mai ştiu câte înţelegeri se-
crete ori fi avut PSD şi PNL de-a lungul istoriei lor co-
mune. 

Cu USR nu te poţi înţelege, ăştia sunt apucaţi, nu 
ştiu ce-i aia negociere pe sub masă, fentă din vorbe, 

electorat cumpărat cu minciuni. O ţin una şi bună: 
certificat verde Covid, transparenţă, dosare la DNA 
indiferent de nume şi partid, mai vor şi ministere im-
portante... Cum dracu’ să le dai ăstora Justiţia pe 
mână?! Ce se întâmplă cu cohortele de politicieni hoţi 
şi corupţi din marile partide, ce vor face baronii locali 
care ne asigură voturile?!  

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3
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EDITORIAL 

Se prepară tulpinile româneşti de Covid 19: USL 2-3-4

Creșă din Târgu Secuiesc, 
vandalizată înainte  
de inaugurare

Știți ce este diferit între 
povești și viața reală? În pri-
mul rând, dacă în primele, 
eroii sunt cei care ies în evi-
dență și strălucesc când sunt 
puși în lumină de personajele 
secundare, în viața reală ei 
sunt cei care scot lumina din 
cei din jurul lor. Și nu e po-
veste când spun că eroi sunt 
peste tot în jurul nostru, chiar 
și acum, în vremurile pande-
mice pe care le trăim. Dar 
poate nu îi vedem pentru că 
suntem orbiți să ne uităm în-
spre propria lumină sau în-
tunericul din noi. lll pag.4-5

Alături de eroii zilelor noastre,  
în expediție deasupra României

Încă 77 de cazuri 
noi de COVID-19 
depistate în județ 

De luni până marți au fost raportate 
încă 77 de cazuri noi de COVID-19. În 
aceeași perioadă de timp, 118 pacienți 
s-au vindecat, însă patru persoane care 
sufereau (și) de această afecțiune au de-
cedat.   lll pag.3

Zi de foc pentru pompierii 
covăsneni, la început  
de noiembrie 
Printre intervenții, s-au numărat și trei incendii           lll pag.2

TAM prezintă spectacolul 
VR360 „Zbor deasupra unui 
cuib de cuci” la Festivalul 
Naţional de Teatru 

Teatrul „Andrei Mureşanu” 
(TAM) din Sfântu Gheorghe va 
prezenta adaptarea în VR360 a 
spectacolului „Zbor deasupra unui 
cuib de cuci” în cadrul Festivalului 
Naţional de Teatru, programat în 
perioada 6-14 noiembrie. 

Din cauza pandemiei, cea de-a 
31-a ediţie a festivalului se va des-
făşura online, iar cele 38 de specta-
cole selectate, precum şi producţiile 
din străinătate şi celelalte evenimente 
conexe vor putea fi urmărite gratuit 
pe platforma www.fnt.ro. lll pag.8

Numărul companiilor noi  
a crescut cu 44% în primele 
nouă luni, dar s-au  
înregistrat mai multe 
insolvenţe (analiză)           lll pag.6

Incendiul de pădure la 
Oituz: marți, 17 pompieri 
covăsneni s-au alăturat 
misiunii           lll pag.3

SPORT 
 Trei jucători de la Sepsi  
    OSK în echipa etapei

Cum a fost urcarea pe Vârful Moldoveanu, ediția 2021, o tradiție a militarilor 
covăsneni, care îi învață pe civili să iubească muntele și să își depășească limitele

Autoritățile din Târgu Secu-
iesc au făcut marți public faptul 
că o creșă din localitate a fost 
vandalizată în weekend de autori 

necunoscuți. De fapte sunt bă -
nuiți și cercetați doi minori, în 
vârstă de 12 și 15 ani, potrivit 
IPJ Covasna.                  lll pag.2

Cercetați pentru fapte sunt doi minori

Expoziția PARALEL, 
la Centrul de Artă 
din Transilvania 
5 noiembrie – 4 decembrie 2021

lll pag.8

 Partidă dificilă pentru  
    Sepsi-SIC în EuroCup lll pag.2


