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Beke István și Szőcs 
Zoltán au dat statul 
român în judecată

Zeci de motocicliști au împărțit 
magie la Sfântu Gheorghe 

Știi cum e acel moment când 
poți să iei o pauză de la viața de 
adult și să râzi cu gura până la urechi 
într-o mare de copii? Dacă da, ori 
ești pur și simplu norocos, ori în-
seamnă că poate ai fost și tu, în 
seara de luni spre marți, în parcarea 
galeriei comerciale din Sfântu Gheor -
ghe. Și mă refer mai exact la mo-
mentul când parada ajutoarelor lui 
Moș Nicolae (sau Crăciun ori Mi-
kulás, fiecare cum vrea să le spună, 
că e bine oricum) a sosit în joc de 
luminițe colorate, sunet de claxoane 
și muzică de Crăciun. A fost impo-
sibil să nu te lași mângâiat de magie, 
mai ales când în jur vocile entu-
ziasmate și râsetele celor mai mici 
și mai mari se ridicau peste forfota 
motocicletelor „îmbrăcate în haine” 
de sărbătoare. PAGINA 5

Familiile numeroase din 
Târgu Secuiesc vor fi 
sprijinite și în 2023

Primăria Municipiului Târgu Secuiesc va continua și în anul 2023 programul prin 
care familiile numeroase au parte de o serie de facilități. Printre beneficii se numără 
reduceri de 50% la abonamentele de acces la programele şi acţiunile culturale 
organizate de instituţiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Local din Târgu 
Secuiesc, dar și primirea unui abonament gratuit cu valabilitate de un an pentru 
parcările tip rezidenţial. PAGINA 4

Cei doi cetățeni români de etnie maghiară care au fost condamnați 
la închisoare în 2018, fiind acuzați de terorism, Beke István și Szőcs 
Zoltán, au dat statul român în judecată. Cererea le-a fost respinsă, 
însă aceștia o pot contesta, se arată pe portal.just.ro.  

Contactat de redacția CovasnaMedia.ro și Observatorul de Co-
vasna, Beke István a spus că vor decide dacă vor contesta sau nu 
decizia Tribunalului Covasna după o discuție cu avocatul. 
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Articolele puse în vânzare  
la târgul de Moș Nicolae  
de la Școala „Nicolae Russu”,  
epuizate în aproximativ două ore  
Activitatea a fost organizată  
și cu ocazia sărbătoririi zilei școlii

Mini-târgul de Moș 
Nicolae, organizat la Școa-
la Gimnazială „Nicolae 
Russu”, din Sita Buzăului, 
s-a bucurat de un real suc-
ces. În aproximativ două 
ore, atât cât a durat acti-
vitatea care a avut loc 
marți, 6 decembrie, toate 
produsele pregătite de ele-
vii școlii au fost vândute.  
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Direcția Silvică a județului Covasna 
va livra 4.000 de metri cubi de lemn de 
foc pentru încălzire Republicii Moldova. 
Ajutorul face parte dintr-un demers 
inițiat la nivel național, care vizează o 
cantitate totală de 130.000 de metri cubi 
de lemne de foc.  

„Ca urmare a aprobării Memorandu-
mului în data de 05.10.2022 de către Gu-

vernul României, se va acorda un ajutor 
Republicii Moldova care constă în 130.000 
mc, adică 200.000 mst lemn foc pentru 
încălzire. Această cantitate va fi pusă la 
dispoziție de către R.N.P. ROMSILVA, iar 
în urma repartiției efectuate de către 
aceasta Direcția Silvică Covasna va livra 
cantitatea de 4.000 mc în perioada 
15.11.2022/31.03.2023”, se arată în do-

cumentele prezentate de Direcția Silvică 
(DS) Covasna în cadrul Colegiului Pre-
fectural, ședință care a avut loc la finele 
lunii noiembrie.  

Tot potrivit acelorași documente, „la 
nivelul Direcției Silvice Covasna, pentru 
anul 2022, programul de recoltare a masei 
lemnoase a fost stabilit la 128 mii mc”, 
astfel: Ocolul Silvic Brețcu – 38.500 metri 

cubi, O.S. Comandău – 56.000 mc, O.S. 
Covasna – 12.500 mc, iar O.S. Tălișoara – 
21.000 mc.  

„În perioada ianuarie-octombrie 
2022, la nivelul Direcției Silvice Covasna, 
s-au recoltat 103,7 mii mc (81%)”, mai 
arată raportul prezentat la Prefectura 
Covasna.  

 Iulia Drăghici – Taraș

Lemne de foc din Covasna, ajutor pentru Republica Moldova


