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Antal Árpád: „Eu cred că un român care trăiește 
în Sfântu Gheorghe ar trebui să se bucure  
de faptul că, în afară de investițiile care vin  
din partea Guvernului României, mai vin  
şi din partea Guvernului maghiar” | PAGINA 5

Două minore care au fost luate  
de acasă din Vama Buzăului,  
găsite în Prahova 
Individul care le-a luat a fost reținut de polițiști și este cercetat  
pentru lipsire de libertate în mod ilegal, corupere de minori și viol

Poliția Română a declanșat la finalul săptă-
mânii trecute mecanismul „Alertă răpire copii” 
și a constituit o celulă de criză, după ce un bărbat 
a luat de la domiciliul lor două minore din co-
muna Vama Buzăului, județul Brașov. Fetele au 
fost luate de acasă de către un presupus prieten 
al familiei, vineri, pe 11 noiembrie, în jurul orei 
19.00, cu acordul mamei. Ele ar fi trebuit să se 
întoarcă la domiciliu în jurul orei 21.00, însă 
minorele nu s-au mai întors acasă. PAGINA 3

Proiectul prin care două școli din 
Ghelința și sala de sport vor fi 
încălzite prin biomasă, 20% 
implementat

Comuna Ghelința este pe cale să devină in-
dependentă energetic din punctul de vedere al 
căldurii în cazul tuturor clădirilor publice din 
localitate, după ce va fi implementat proiectul 
prin care două școli și sala de sport din comună 
vor fi încălzite prin biomasă. Toate localitățile 
din țară au posibilitatea să devină independente 
energetic, din punct de vedere termic, susține 
directorul executiv al Asociației Întreprinderilor 
Mici și Mijlocii Covasna (ASIMCOV), Vajda 
Lajos. PAGINA 4

Rondon decisiv,  
Sepsi OSK trece de Petrolul

În etapa a 18-a din Superliga, pe Sepsi Arena, după o partidă 
controlată de elevii lui Cristiano Bergodi, Sepsi OSK a trecut de Pe-
trolul Ploiești cu rezultatul de 2-0, ambele reușite fiind semnate de 
Rondon. PAGINA 2

Peste 3.500 de imobile 
vândute în județul 
Covasna în primele  
zece luni ale anului

EDITORIAL.EDITORIAL. Social-democraţii nu ne vor în Schengen
După Olanda, uite că nici Suedia nu vrea migranţi şi haos la graniţele Europei cu 

participare românească. Social-democraţii suedezi, aflaţi în Opoziţie, au recomandat 
guvernului minoritar din ţara lor să-şi schimbe votul favorabil pentru intrarea Ro-
mâniei în spaţiul Schengen. Comisia pentru Justiţie din Parlamentul suedez crede că 
este în interesul acestei ţări să nu voteze pentru România şi Bulgaria.  

Ne spune de ce un reprezentant al extremei drepte de la Suedezii Democraţi, 
partid care în general sprijină Guvernul: „În ce priveşte România şi Bulgaria, Suedia 
se confruntă cu probleme mari cu cetăţenii acestor ţări care abuzează de actuala di-
rectivă pe mobilitate şi pun la îndoială ordinea publică în Suedia”. 
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