
Greu de priceput, logic vorbind, de ce ar fi „medica-
mentele de urgenţă” anticovid acceptabile, iar vaccinul, 
nu. Dar cine să-i mai înţeleagă pe antivaccinişti? Re-
sorturi nebănuite de ignoranţă, încăpăţânare şi rea-
voinţă le dictează refuzul de a se vaccina. Resorturi ali-
mentate masiv de politicieni fără cauză, de instalatori 
şi coafeze transformaţi peste noapte în medici specialişti. 
Plus: 20% dintre antivaccinişti refuză orice dialog doar 
pentru că au apucat să spună „nu vreau!”. Din câte ştiu, 
este şi deviza antivaxului cântător Bitman. 

Dar instinctul de autoconservare lucrează, frica de 
boală şi moarte îi domină şi pe „curajoşii” care văd 
cipuri şi conspiraţii într-o înţepătură cu vaccinuri sal-
vatoare de vieţi. Şi atunci AUR, marele partid antivax, 
antisistem, anti tot ce nu le aduce o creştere cât de mică 
a procentelor în sondaje, depune un proiect de lege la 
Parlament prin care cere „autorizarea în regim de 
urgenţă a medicamentelor necesare în tratarea Covid 
19”. 

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3
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EDITORIAL 

Jos vaccinul! Trăiască medicamentul! 

Întorsura Buzăului are 
prima stație de încărcare  
a mașinilor electrice

„Îmi doresc și o geacă, dacă nu o dai  
la alți copii”, este cerința unui  
băiat către Moș Crăciun 

 
Asociația de Tineret „Împreună pentru 

Barcani” a lansat o campanie umanitară, 
organizată cu prilejul apropierii sărbătorilor 
de Crăciun. În jur de 40 de copilași din co-
mună îi vor scrie o scrisoare lui Moș Crăciun, 
iar cine își dorește să ajute, poate îndeplini 
dorințele celor mici. Donațiile se pot face 
până pe 15 decembrie. 

Până în acest moment, 11 persoane au 
răspuns pozitiv inițiativei, spune reprezen-
tanta asociației, Raluca-Maria Bularca. 

lll pag.5

Se caută ajutoare pentru  
Moș Crăciun! Oamenii pot 
„adopta” scrisorile copiilor 
pentru a le îndeplini dorințele 

Gospodărie Comunală 
încurajează consumatorii  
să achite facturile online  lll pag.4

TEGA începe curățarea  
Cimitirului comun din  
Sfântu Gheorghe           lll pag.2

Amenzi de peste 11.400 de lei 
după un control comun  
poliție - RAR  

Un control comun al polițiștilor rutieri 
de la IPJ Covasna și al specialiștilor de la 
Registrul Auto Român (RAR), derulat în 
10 și 11 noiembrie, pe drumurile din județ, 
s-a lăsat cu șapte certificate de înmatriculare 
reținute, dar și cu 18 sancțiuni în valoare 
de 11.440 de lei.       lll pag.3

Târgu Secuiesc: prins la volan 
drogat cu cocaină  

Un bărbat în vârstă de 39 de ani este 
cercetat de polițiștii covăsneni după ce a 
fost prins drogat la volanul autoturismului 
pe care îl conducea în Târgu Secuiesc. Tes-
tarea cu aparatul Drustest a arătat că acesta 
consumase cocaină.       lll pag.2

Aproape 2.000  
de doze de vaccin 
administrate la final 
de săptămână pe 
raza județului 
Covasna 
Vineri, sâmbătă și duminică au fost  
raportate la nivelul județului 180 de 
cazuri noi de infectări cu COVID-19  
și 21 de decese cauzate de această 
afecțiune  lll pag.3

Din 297 de unități  
de învățământ, 83 fac  
cursuri cu prezență fizică,  
de luni, în județul Covasna 

A crescut numărul școli-
lor/grădinițelor care de săp-
tămâna aceasta pot derula 
cursuri în format fizic, con-
form unui document publicat 
pe site-ul Inspectoratului Șco-
lar Județean (IȘJ) Covasna. 
Din totalul de 297 de unități 
școlare, 83 îndeplinesc con-
dițiile pentru a derula cursuri în mod clasic, față în față, în săptă-
mâna 15-19 noiembrie a.c.. Restul, rămân în online.       lll pag.2

Este „una dintre cele mai 
moderne de acest fel din 
țară”, spune primarul 
Raul Urdă 

 
Întorsura Buzăului are 

de vineri, 12 noiembrie, 
prima stație de încărcare 
a mașinilor electrice din 
oraș, situată în zona Școlii 
Gimnaziale „Mihail Sado-
veanu”. Serviciul poate fi 
folosit gratuit de către ori-
cine, iar timpul de încăr-
care completă este de 
aproximativ o oră, a anun-
țat primarul Raul Urdă 
prin intermediul Face-
book.  
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