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Ce încredere mai putem avea în clasa politică? Zero. 
Sau pe-aproape, pentru că pot să cred că un Dacian Cioloş 
şi USR care şi-au asumat rolul de kamikaze în acest film 
horror ticluit de preşedinte cu sprijinul clasei politice ro-
mâneşti ticăloşite sunt acceptabili. În rest, ducă-se! Se va 
alege praful de orice partid liberal mai vechi sau mai nou, 
gen „Forţa Liberală” pe care o visează Ludovic Orban. 

Îl auzeam pe fostul şef al PNL stigmatizând premierul şi 
guvernul liberal pe care l-a girat. Bă, eşti prost? Mor 500 
de oameni în fiecare zi, şcolile se închid, economia e în ge-
nunchi în faţa preţurilor la gaze, curent electric şi combustibili, 
nimic nu mai merge în România şi tu te ocupi de demolarea 
partidului pe care l-ai condus? 

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3

EDITORIAL 

Criza de încredere – gravă şi pe termen lung

Aproape 630 de cazuri de COVID-19 
în județul Covasna; 150 înregistrate 
doar în ultimele 24 de ore  
Mai sunt patru comune care nu au îmbolnăviri depistate

Noile plăcuțe  
bilingve de la  
blocuri le dau dureri 
de cap locatarilor 

lll pag.7

Mai bine de 
jumătate dintre 
cazurile de COVID 
din județ sunt la 
Sfântu Gheorghe  

lll pag.3

Antal Árpád despre criza politică:  

„Eu văd o luminiță la capătul 
tunelului, dar s-ar putea  
să fie locomotiva” 

Liderul UDMR Sfântu Gheorghe și primar al reședinței de județ, 
Antal Árpád, a spus joi că nu este optimist că premierul desemnat 
Dacian Cioloș va putea să vină săptămâna viitoare cu o soluție 
pentru un nou Guvern cu drepturi depline, de care ar avea nevoie 
România în prezent, care să fie acceptată de Parlament.         lll pag.3

Stadiul lucrărilor pe cea mai 
aglomerată stradă din  
Sfântu Gheorghe  

Lucrările de reabilitare începute în 
vară pe strada 1 Decembrie 1918 din 
Sfântu Gheorghe nu se vor finaliza în 
acest an, a spus joi, într-o conferință 
de presă, primarul Antal Árpád. Acesta 
a precizat în același context și că deși 
au fost unele probleme cu care s-a con-
fruntat constructorul, termenele din 
contract sunt încă respectate.  lll pag.6

Familia Tót – victima smintelii 
hrănite din dezinformare  
şi frică           lll pag.4

Sondaj privind obiceiurile  
de transport ale locuitorilor 
din Sfântu Gheorghe 

La comanda Primăriei Municipiului Sfântu 
Gheorghe, Planificatio S.R.L. realizează un 
sondaj de opinie privind obiceiurile de trans-
port ale locuitorilor, în vederea formulării 
unor măsuri de îmbunătățire pentru o infra -
structură de transport mai eficientă. 

lll pag.6

SPORT 
 Sepsi OSK în fața unui  
   nou început 
 De astăzi începe etapa  
   a 3-a din Liga Națională  
   de Baschet Feminin 
 Sepsi OSK 2 și KSE Târgu  
   Secuiesc vor evolua acasă  
   în etapa a 8-a din Liga 3 
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Sfântu Gheorghe a 
fost joi, 14 octombrie, 
din nou un punct im-
portant pe harta Invic-
tus. Ștafeta Veteranilor, 
un eveniment prin care 
se arată recunoștință 
față de cei răniți în răz-
boaiele lumii, și-a con-
tinuat astfel drumul na-
țional prin reședința ju-
dețului Covasna. De la 
unitatea militară a Ba-
talionului 22 Vânători 

de Munte „Cireșoaia”, 
23 de alergători au por-
nit, la 8 dimineața, cu 

Drapelul României flu-
turând în spate. Desti-
nația: Brașov. lll pag.7

Zeci de kilometri cu Drapelul în 
spate: ștafeta Invictus a trecut  
din nou prin Sfântu Gheorghe 

Un număr uriaș de cazuri 
noi de COVID-19, 150, a fost 
raportat joi în județul Covas-
na, după înregistrarea rezul-
tatelor testelor prelucrate în 
ultimele 24 de ore (169 teste 
RT PCR și 91 teste rapide). 
Astfel, în prezent sunt 628 
de îmbolnăviri active depis-
tate. Incidența COVID pe ju-
deț a crescut, de la 2,68, cât 
era miercuri, la 2,77/1000.  

  lll pag.2


