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Peste 2.000 de locuitori 
din comuna Bățani nu au 
medic de familie  
Primăria a lansat un apel pe Facebook

Cornel Manuel Mancaș:  
„Există viață și după 50 de ani” 
A traversat Africa pe bicicletă la 45 de ani  
și e pregătit pentru Asia, la 50

Cornel Manuel Man-
caș, un fost atlet din Sfântu 
Gheorghe, se pregătește 
să pornească într-o nouă 
călătorie supraomenească, 
de data aceasta în Asia. Și 
nu oricum, ci tot pe bici-
cletă. În 2018, a pedalat 
aproape 12.000 de km tra-
versând continentul Africa 
de la sud la nord, din Cape 
Town (Africa de Sud) și 
până la Port Said (Egipt). 
La vârsta de 50 de ani, cu 
determinare și un curaj de 
admirat, va porni în noua 
sa mare aventură, Asia, pe 
2 aprilie a.c., din Istanbul 
(Turcia). PAGINA 5

Acţiune de donare de sânge  
de Ziua mondială a apei

Centrul de Transfuzie Sangui-
nă din Sfântu Gheorghe şi Spitalul 
de Recuperare Cardiovasculară 
„Dr. Benedek Geza” din staţiunea 
Covasna vor organiza miercuri, 
22 martie, de Ziua Mondială a 
Apei, o colectă de sânge, au 
anunţat autorităţile locale. 

Acţiunea va avea loc începând 
cu ora 8,00, în incinta sălii de 
sport a Spitalului orăşenesc Co-
vasna, iar donatorii vor beneficia 
atât de o zi liberă de la locul de 
muncă, un set de analize gratuite 
şi un tichet pentru alimente, cât 

şi de o serie de facilităţi supli-
mentare, cum ar fi acces gratuit 
la evenimentele culturale şi la 

bazele sportive şi de agrement 
aflate în subordinea Consiliului 
Local. PAGINA 3

Primăria comunei Bățani a lansat recent un apel pe pagina de 
Facebook prin care anunță că se caută un medic de familie care 
să deservească o parte din populația din localitate. Autoritățile 
oferă chiar și locuință recent renovată, dar și tot echipamentul ne-
cesar.  PAGINA 4

24 de arme de foc, 
confiscate de IPJ 
Covasna în 2022

Polițiștii covăsneni au efectuat 789 de controale în anul 2022 în 
ceea ce privește regimul armelor, explozivilor și substanțelor peri-
culoase. Printre altele, au fost confiscate 24 de arme de foc și 40 de 
kilograme de carne de vânat, conform unui bilanț al Inspectoratului 
de Poliție Județean (IPJ), transmis redacției noastre. PAGINA 6

EDITORIAL.EDITORIAL. Fericire, te halesc de Ziua ta!
Ce sentimente numeroase are omul care scrie la 

jurnal în Ziua Internaţională a Fericirii! Căci, dacă nu 
ştiaţi, avem şi o asemenea zi şi ea este chiar pe 20 
martie. Cum ar veni, primăvara începe într-o zi ferici-
tă. 

Dacă nu ştiai din vreme în ce prea-fericită Zi urmează 

să-ţi odihneşti existenţa plicticoasă, uite că afli noutatea 
dis-de-dimineaţă, când îţi vezi roata dreaptă faţă la 
micuţa maşină personală lăsată de tot pe jantă. Pană 
clară şi fără echivoc. Păi nu? Ce zi fericită mai e aia în 
care nu ţi se-amestecă înjurăturile din vreme, să aibă 
timp să dospească până pe la prânz?! 

Dar reuşeşti să faci cumpărăturile de pe listă, să le 
duci acasă şi, în viteză, să prinzi rând la un gumi-
service. Unde chiar ai baftă, nu-s prea mulţi înaintea ta, 
aşa că pe la prânz maşinuţa e din nou pe 4 roţi bune, 
bonus spălată, apretată şi parfumată. 

 Dumitru Manolăchescu | PAGINA 3

Proiect de aproape 16.000 
de euro încheiat cu succes 
de CJRAE Covasna | PAGINA 4


