
Antal Árpád, despre rolul UDMR în noul Guvern: 

„Nu au încredere nici PNL-iștii în PSD-iști,  
nici PSD-iștii în PNL-iști, deci este nevoie  
de o a treia forță care îi mai liniștește”
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I-am trimis unui amic protestul societăţii civile împotriva 
asocierii la ciolan „în interesul naţiunii” a celor două mari 
partide din România. Un protest motivat de oribilul USL2 
parafat oficial azi şi, posibil, motivant pentru acţiuni 
viitoare. Neapărat paşnice, că n-avem voie să incităm la 
ură şi violenţă de orice fel. Mi-a răspuns: „Hai să vedem ce 
fac...” 

Cam aşa e, e nevoie de puţintică răbdare ca să ne dăm 

seama ce poate face pentru români „cel mai mare, mai res-
ponsabil şi mai stabil partid din România”. Că aşa ne-a 
spus Ciolacu c-ar fi PeeSeeDee. Adică noi ştim ce-a făcut 
PSD-ul, acum urmează să aflăm ce va face. Vom vedea, 
vom aştepta, vom suferi sau ne vom bucura. 

Nenorocirea e că ştim ce-a făcut. Că dacă n-am şti, mai 
că am crede că se poate. Dar ştim. 

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3

EDITORIAL 

Puţintică răbdare, să vedem ce fac!

Directorul unui liceu  
din Sfântu Gheorghe, 
cercetat pentru șantaj Duminică, 5 decembrie, de la ora 17:00, la Biserica 

Unitariană din Sf. Gheorghe, Harmony Band și artiștii 
Moni Opra, Marius Popa, Daria Bularca vor susține 
un concert caritabil, intitulat „Alături de Dr. Kovács 
Benedek”. Participanții nu vor plăti bilet de intrare, 
însă sunt încurajați să doneze minimum 50 de lei. 
Banii vor merge în contul medicului veterinar a cărui 
viață depinde de un tratament pe termen lung de mi-
nimum 24 de mii de euro.  

Vestea că viața medicului veterinar Kovács Benedek 
este pe muchie de cuțit a întristat aproape întreaga co-
munitate covăsneană. Colegi de breaslă, posesori de 
animale, oameni de presă, toți s-au mobilizat rapid în în-
cercarea de a strânge banii de care doctorul are nevoie în 
acest moment pentru a rămâne în viață și a se vindeca.  

Acestor eforturi li se alătură și cele ale câtorva artiști 
care nu puteau rămâne impasibili în fața suferinței unui 
om de 43 de ani, tată a doi copii școlari și salvator al mul -
tor animale de companie.            lll pag.7

Concert caritabil pentru viața 
medicului Kovács Benedek

Timp de 60 de zile, acesta se află sub control judiciar          lll pag.6

„Biblia” ariei 
protejate „Oituz – 
Ojdula” a fost scrisă  
Proiectul care a stat la baza întocmirii Planului 
de Management a costat aproximativ  
3,2 milioane de lei, fonduri europene  
și guvernamentale           lll pag.7

Joi în județ au fost 
înregistrate 69  
de cazuri noi  
de COVID-19   lll pag.3

Abonamentele de parcare  
nu vor mai trebui afișate în 
parbriz, la Sfântu Gheorghe            

Autoritățile locale din Sfântu 
Gheorghe doresc eliminarea ti-
chetelor de hârtie care se elibe-
rează la plata abonamentelor de 
parcare, a spus joi, într-o conferință 
de presă, primarul Antal Árpád. 
Acesta a explicat că polițiștii locali 
vor putea verifica online dacă nu-
mărul de înmatriculare este în ba -
za de date a beneficiarilor de abo -
namente de parcare. lll pag.6

Noi semafoare cu buton  
la trecerile de pietoni  
din Sfântu Gheorghe            lll pag.6

 Sepsi OSK - Chindia  
   Târgoviște, o primă partidă  
   din dubla cu dâmbovițenii 
 Echipele covăsnene vor  
   evolua în deplasare  
   în Liga 3           lll pag.2

SPORT 

 Sepsi-SIC se califică pentru  
   următoarea fază a EuroCup

 lll pag.4


