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Forumul Civic îl acuză 
pe Antal Árpád  
de șantaj

Stații noi pentru încărcarea 
mașinilor electrice la Sfântu 
Gheorghe, deocamdată  
doar pe hârtie

Autoritățile locale: „Ne-am împotmolit și încercăm să găsim soluții” 
| PAGINA 5

Program dedicat întorsurenilor 
de 1 decembrie: teatru, dansuri, 
paradă și expoziții

Autoritățile din Întorsura Bu-
zăului au pregătit mai multe ac-
tivități prin care cetățenii ora-
șului, și nu numai, vor putea 
sărbători cu ocazia Zilei Națio-
nale a României. Activitățile vor 
începe de pe 27 noiembrie, cu 
două spectacole de dans, și se 
vor încheia pe 1 decembrie, cu 
parada militară și o expoziție 
organizată de Muzeul Național 
al Carpaților Răsăriteni (MNCR), 
în piațeta din oraș, a spus, pentru 
CovasnaMedia.ro și Observato-
rul de Covasna, viceprimarul 
Silviu Popica. PAGINA 8

Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș 
(FCRCHM) îl acuză pe primarul municipiului Sfântu Gheorghe, 
Antal Árpád, de șantaj. Reacția vine după ce edilul a condiționat 
amplasarea unei statui a lui Mihai Eminescu la Sfântu Gheorghe 
de retragerea unor procese pe care FCRCHM le-a intentat auto-
rităților. PAGINA 4

Un control al ITM 
Covasna s-a lăsat  
cu sancțiuni de  
9.000 de lei

EDITORIAL.EDITORIAL. Generaţia de „patrioţi” dintr-un parlament orb
Deputatul liberal Pavel Popescu va lupta până la ultima suflare politică pentru 

intrarea României în spaţiul Schengen. Şi nu e singur, alături de el se află o generaţie 
întreagă de politicieni patrioţi din Parlamentul României. Un parlament orb, surd, 
dar extrem de vorbăreţ. Un parlament limbut. 

Păi merită lăudaţi şi premiaţi băieţii şi fetele din „generaţia Pavel Popescu”, cea 

care îi ameninţă pe olandezi şi austrieci cu promovarea în Parlament şi Guvern a unei 
legislaţii care să zdrobească firmele olandeze şi austriece din ţara noastră dacă 
guvernele celor două ţări se vor opune, aşa cum au anunţat deja, intrării României în 
Schengen. Este o dovadă de patriotism politic pur, adânc, curat, dezinteresat, 
transpartinic.  Dumitru Manolăchescu | PAGINA 3
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