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Mihai Mariș (10 ani): „Dacă 
sunt cărți interesante, poate 
oamenii o să citească mai mult” 
De vorbă cu ocupantul locului 1 la concursul organizat  
de „Observatorul de Covasna” cu ocazia Zilei Limbii Române

Concursul organizat de redac-
ția Observatorul de Covasna și 
CovasnaMedia.ro de Ziua Limbii 
Române, desfășurat în perioada 
24-31 august, l-a avut drept câști-
gător al locului I pe Mihai Mariș, 
care are 10 ani și este din comuna 
Barcani. Mihai îi îndeamnă pe 
oameni să citească, pentru că 
astfel putem celebra limba română 
în fiecare zi și putem să aflăm cât 
mai multe informații despre di-
ferite subiecte, spune el.  
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Reacții ale parlamentarilor  
de Covasna despre votul  
măririlor salariale 
„Consider că am votat greșit”, a mărturisit  
senatorul AUR de Covasna, Ionuț Neagu

Senatorii României și-au votat, miercuri, mărirea salariilor cu 
2.000 de lei brut, după ce doi aleși din partea UDMR, Turos Lóránd 
și Fejér László-Ödön, au depus un amendament în cazul unui proiect 
de lege pentru adoptarea Ordonanței de Urgență 115/2022. Senatul 
a fost prima cameră a Parlamentului sesizată, iar acum proiectul de 
lege urmează să ajungă în Camera Deputaților.  PAGINA 5

Peste o săptămână, Sfântu Gheorghe va fi gazda primului eveniment 
marca TEDx organizat în județul Covasna. Conferința, care va avea 
loc sâmbătă, 1 octombrie, după formatul celebrelor discursuri moti-
vaționale organizate sub brandul american „TED”, urmărit de milioane 
de oameni din întreaga lume, va avea 12 invitați.  

Dintre aceștia, 11 – oameni de afaceri, specialiști în mediu, 
economie, cultură, corporații și fundații – au fost anunțați și prezentați 
pe site-ul oficial al evenimentului. PAGINA 6

Un nou concurs 
pentru pasionații 
de ciclism montan: 
Șugaș Enduro

Clubul Sportiv „Show Time” organizează, în parteneriat 
cu Asociația „CovAlpin”, prima ediție „Șugaș Enduro 
2022”, o competiție de ciclism montan de nivel ușor spre 
mediu. Aceasta se va desfășura în perioada 7-9 octombrie 
a.c., pe trasee amenajate în pădurile din Șugaș Băi, la 
aproximativ 10 km de Sfântu Gheorghe. PAGINA 4

Bicicliștii, invitați din nou să viziteze 
județul Covasna alături de Lucian Mîndruță 

Județul Covasna va găzdui toamna aceasta o nouă 
ediție a evenimentului „Sesiune de stare de bine. Cu 
Lucian Mîndruță”. Astfel, în 8 octombrie, bicicliștii și 
pasionații de călătorii pe două roți îl vor putea însoți pe 

jurnalist într-o aventură pentru descoperirea zonei Târgu 
Secuiesc. Participarea se face pe bază de înscriere, care 
presupune și o taxă de participare de 80 de lei de persoană.   
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EDITORIAL.EDITORIAL. Parlamentari şi miniştri pun bazele  
Partidului Bugetarilor Nesimţiţi

Încep să cred că parlamentarii români îşi doresc o 
inflaţie continuă şi cât mai consistentă. Pentru că atunci 
vor găsi scuza pentru a-şi mări permanent lefurile oricum 
nesimţite şi nemeritate: e inflaţie, dacă se măreşte pensia 
cu 10% trebuie să crească şi leafa noastră cu acelaşi pro-
cent.  

Un liberal nesimţit, senatorul Guran, are o teorie de 
te bagă-n boală: „Iliescu a decretat că trebuie să fim 
săraci şi cinstiţi. Noi credem că trebuie să învăţăm să 
fim bogaţi şi cinstiţi...”. Caşti gura la nemernicul ăsta 
îmbuibat cu aproape 45.000 de lei pe lună (cam la atât 
se ridică veniturile unui parlamentar din salariu, in-

demnizaţii de şedinţă, sume forfetare pentru cabinetul 
din teritoriu, bani de chirie etc.) pentru că-şi lipeşte 
fundul de scaunul senatorial câteva zile pe săptămână şi 
nu-ţi mai vine să stai niciun minut în ţara în care te-ai 
născut. 
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