
Aventură cu 
motocicleta într-un
sit natural protejat,
încheiată la spital 
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Aproape 100 de
teste și niciun caz
nou de coronavirus
în județul Covasna 
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Casa Județeană de
Pensii Covasna reia
gradual activitatea
de relaţii cu publicul
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Pericol pe două roți:
cu viteză, cu alcool,
fără înmatriculare 
și fără permis

lll pag.6

Un sondaj IRES (Institutul Român de Evaluare şi Strategie,
firmă serioasă), efectuat în perioada 13-14 mai, îmi dă fiori la fel
de reci precum cozile (in)explicabile de la graniţele României.
Aflăm din acest sondaj câteva lucruri la care românul sceptic s-
ar fi aşteptat: • doar 33% mai văd statul român ca pe un partener
de încredere • aproape jumătate dintre români cred că virusul
Sars-CoV2 este mai puţin periculos decât se crede • doar 4 din 10

români ar fi dispuşi să se vaccineze împotriva acestui virus.
Înţeleg de-aici, daţi-mi voie, că ne-am cam pierdut busola.

E în regulă să nu mai vezi în statul român un partener de în-
credere după ce ţi-a limitat dreptul de a te mişca şi alte li -
bertăţi fără de care românul născut ieri-alaltăieri nu mai
poate trăi.

(dumitru manolăchescu) lll pag.3

Bunătatea celor
cărora le pasă le-a
ținut de foame, 
la propriu
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Speranța unui nou
început, la 79 de ani 
Familia și apropiații unei femei 
din Întorsura Buzăului vor să 
îi redea acesteia casa distrusă într-un
incendiu, dar au nevoie de ajutor  
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Spitalul de 
Cardiologie din 
Covasna ar putea fi
desemnat centru
medical pentru 
pacienţii COVID
asimptomatici

lll pag.3
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EDITORIAL. În aşteptarea „noului val” Covid 19

O clădire din viitor, în centrul
orașului Sfântu Gheorghe 
Investiția va crea și noi locuri de muncă pe plan local lll pag.4–5


