
NR. 3934 • VINERI, 9 APRILIE 2021  •  12 PAGINI • 2 LEI  •  ONLINE PE WWW.COVASNAMEDIA.RO facebook.com/covasnamedia

Coaliţia de guvernare se târâie cumva. E ca o broască ţestoasă 
fără carapace. Adică expusă. Nu unui vot la vreo moţiune de 
cenzură, ci propriilor picioare moi, nesigure, care nu par s-o ducă 
într-o direcţie bună pe cât de repede şi-ar dori electoratul. Covidul 
e taman bomboana pe colivă, ca să zic aşa... 

Da, sunt bâlbe, sunt poticneli, sunt „nepotriviri de caracter”. 
Şi e normal să fie, pentru că la români va fi întotdeauna o 
competiţie între „deştepţi”. Mereu va exista unul şi mai deştept 

decât cel mai deştept, mereu va fi unul cu capul plin de idei 
năstruşnice, mereu vom avea parte de „salvatori” care să ne 
scoată din groapa în care ne-au băgat ceilalţi cei mai deştepţi. Cu 
atâţia deştepţi, harnici şi pricepuţi pe metru pătrat de partid nici 
nu-i de mirare că nu ajungem niciodată prea departe... Nu mai 
găseşti „proşti” care să muncească, să pună în practică ideile for-
midabile ale „deştepţilor”. 

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3

EDITORIAL. Vrea cu adevărat cineva alegeri anticipate?!

Amenzi de 146.000 
de lei aplicate în 
primele trei luni  
ale anului de Garda 
de Mediu Covasna 
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Parcare SMART  
la Șugaș Băi  

lll pag.6

COVID-19 în  
județul Covasna:  
75 de cazuri noi; 296 
de teste prelucrate 

lll pag.2

SPORT 
 Sepsi OSK-FCSB în ultima  
   etapă a sezonului regulat  
   din Liga 1 
 În Liga 3 se dispută  
   partidele etapei a 15-a 
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Programul „Dăm 
valoare rablei tale“ 
demarează vineri; 
autorităţile promit 
să suplimenteze 
bugetul 
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Aproape 11 milioane 
de lei pentru  
reabilitarea termică  
a două clădiri din 
Sfântu Gheorghe  
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Diplome și mulțumiri 
de la autoritățile din 
Sfântu Gheorghe 
către cinci instituții 
din oraș  
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Locuințele, învățământul și sănătatea, 
vedetele din bugetul pe 2021 al  
municipiului Sfântu Gheorghe   
Cum s-au împărțit cele peste 195 de milioane de lei  lll pag.7


