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Autorizarea unei  
serii de echipamente 
performante pentru 
SJU, în curs de  
finalizare  
Pe listă sunt ecografe noi, 
aparate de radiografie digitală, 
un mamograf, un computer  
tomograf și altele 

lll pag.2

Am spus de multă vreme că membrii unui partid politic, adică li -
derii care se bagă-n faţă ca să reprezinte naţiunea la diferite niveluri, 
ar trebui să fie supuşi unui riguros control medical şi social. Adică să 
nu poţi candida la Parlament, de pildă, sau la un consiliu local sau 
judeţean, sau la vreo funcţie pe la o instituţie bugetară până nu eşti 
testat: ştii cât fac 7 ori 8? Ştii ceva despre aria cercului? Poţi să scrii 

corect în limba română o propoziţie dezvoltată de nivelul clasei a IV-
a? Un soi de test de minimă inteligenţă. Care, obligatoriu, să fie dublat 
şi de un control medical necruţător la cap, să ştim şi noi: patinează 
omul, ne ferim de el, ori e bine-merci şi putem avea încredere că ştie 
ce face când jură cu mâna pe Biblie să slujească poporul şi ţara? 

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3

Ce vor autoritățile  
să facă cu garajele 
din Sfântu  
Gheorghe  

lll pag.3

Ráduly István, nominalizat 
pentru funcția de prefect 
din 12 propuneri  
ale UDMR  

lll pag.4

EDITORIAL. Vedete politice în „carantină”. Urmează izolarea?!

Viitorul înotului covăsnean, 
pus la grea încercare  
Bazinul de înot rămâne închis, iar sportivii, părinții și antrenorii lor se tem că în perioada 
următoare performanța în acest sport va dispărea dacă nu se iau măsuri        lll pag.6–7

Peste 200 de copii din 
familii numeroase, 
sprijiniți de Primăria 
Sfântu Gheorghe 
pentru achiziționarea 
de calculatoare 

lll pag.7

COVID-19 la Spitalul 
Județean: 30 de 
pacienți internați,  
4 la ATI 

lll pag.3

PAGINA PSIHOLOGULUI 
COVĂSNEAN 
Rolul psihologului  
în expertiza clinică 
judiciară (episodul 2) 

lll pag.5

COVID-19, joi:  
14 de cazuri noi în 
județul Covasna  
și 14 vindecați 

lll pag.2


