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Localnicii din Ilieni au
protestat la CNAIR pe tema
autostrăzii Braşov-Bacău
Acțiunile de acest fel vor continua, spun inițiatorii demersului,
care au cerut reproiectarea unei porțiuni din traseu

Peste 100 de persoane din comunele Ilieni, din
județul Covasna, și Hărman, din județul Brașov,
localități care se află pe traseul viitoarei autostrăzi
Brașov-Bacău, au participat marți la un protest
organizat la sediul din București al Companiei
Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere

(CNAIR). Protestatarii și-au arătat nemulțumirea
față de „proiectarea defectuoasă” a autostrăzii pe
tronsonul Brașov – Sfântu Gheorghe, dar și față
de refuzul CNAIR de a participa la un dialog constructiv pe această temă.
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„Iubiri înghețate”,
un spectacol de poezie
românească susținut
de elevii de la Liceul
de Arte
Câțiva elevi din clasa a IX-a, de la
secția Dramă a Liceului de Arte „Plugor Sándor” din Sfântu Gheorghe,
vor susține, cu ocazia Zilei Naționale
a României, un spectacol de poezie
românească, din versurile lui Mihai
Eminescu și Nichita Stănescu. Evenimentul va avea loc joi, 1 Decembrie,
de la ora 17:00, în Piața Libertății.
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Cu pași mărunți,
dar siguri, înspre
amenajarea lacului
Dac din Târgu Secuiesc

A fost semnat contractul de construcție pentru amenajarea zonei lacului Dac din Târgu Secuiesc. Acesta se va transforma într-un
spațiu modern de recreere care va cuprinde piste pentru biciclete,
un pod pietonal, pavilioane de odihnă, spații verzi cu flori și arbori.
Suprafața totală care va fi amenajată este de aproape 17.000 de mp.
Reprezentanții primăriei municipiului Târgu Secuiesc au anunțat
la mijlocul lunii noiembrie a.c. semnarea contractului cu constructorul. PAGINA 3

Cazul șantajului de care este
acuzat Antal Árpád ajunge la
prim-ministrul României
Senatorul Ionuț Neagu este cel care a adresat
întrebări pe acest subiect prim-ministrului
României, ministrului Culturii și prefectului
din județul Covasna
Senatorul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) de Covasna,
Ionuț Neagu, a depus o serie de întrebări către prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, și
prefectul din județ, Ráduly István, după ce primarul din Sfântu
Gheorghe, Antal Árpád, a condiționat amplasarea unei statui a lui
Mihai Eminescu la Sfântu Gheorghe de retragerea unor procese pe
care Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș
(FCRCHM) le-a intentat autorităților.
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