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După demolare, zona Hotelului 
Bodoc se transformă (temporar) 
în parcare 
Este o soluție de compromis, până când autoritățile vor avea  
documentele care vor preciza exact ce se va construi acolo

Planurile autorităților din Sfântu 
Gheorghe, de a construi în locul ruinei 
Hotelului Bodoc un „mall” cultural, 
suferă întârzieri, după ce s-a decis di-
zolvarea colaborării cu Fundația Sa-
pientia, ca urmare a hotărârilor in-
stanțelor, în procesul inițiat de Prefec-
tura Covasna. Până se va stabili ce, 
cum și cu ce fonduri se va construi 
acolo, continuă însă demersurile pentru 
demolarea clădirilor vechi din zona 
respectivă. Locația se va transforma 
apoi, chiar dacă temporar, în parcare, 
a spus joi, într-o conferință de presă, 
primarul Antal Árpád. PAGINA 7

Design Bank: lucrări oprite, 
contract în curs de reziliere

Transformarea fostului sediu 
BNR din Sfântu Gheorghe în cen-
tru de inovare și start-up, proiect 
care purta denumirea „Design 
Bank”, s-a sistat. Primăria Sfântu 
Gheorghe este în curs de a rezilia 
contractul cu firma care începuse 
lucrările. Potrivit primarului Antal 
Árpád, compania care a preluat 
execuția lucrării nu a fost de acord 
să continue în condițiile creșterilor 
de prețuri. PAGINA 3

URMĂTOAREA EDIȚIE: MARȚI, 16 AUGUST 2022

Lucrările de reabilitare a Bisericii Reformate din satul Herculian, 
un monument istoric de peste 600 de ani, afectat grav de inundațiile 
din 2021, sunt aproape de finalizare. PAGINA 6

Autoritățile vor programul 
„Școală după Școală” și la 
Întorsura Buzăului

Ultima speranță pentru Casa de Cultură  
a Sindicatelor din Sfântu Gheorghe?

Primăria Sfântu Gheorghe așteaptă un răspuns al Gu-
vernului la cea mai recentă încercare de a prelua clădirea 
Casei de Cultură a Sindicatelor din centrul orașului. 
Edilul Antal Árpád spune că, dacă acest răspuns nu va 

rezolva problema, este probabil să mai dureze decenii 
până când se va ajunge la o soluție. Între timp, clădirea 
arată în ultimul hal.  
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EDITORIAL.EDITORIAL. Georgică se însoară, e nuntă la Măciuca
De George Simion e vorba. Şi de nunta lui „cu poporul român” reprezentat de o 

femeie, nu de un bărbat – după cum ne anunţă, mândru nevoie mare, şeful partidului 
AUR. 

De ce se bagă presa în nunta omului? Păi pentru că presa este atrasă de orice 
eveniment public cu oameni publici. Nu scapi de paparazzi şi de microfoane nici 
măcar la înmormântări dacă-i vorba de personaje din politică, artă, presă, administraţie 

etc. De nunţi nici nu mai vorbesc, sunt o atracţie irezistibilă pentru „fripturiştii” din 
presă. 

Comentatorii s-au dat peste cap şi-au găsit cireaşa de pe tortul mirelui: asemănări 
izbitoare ale nunţii lui George Simion cu nunta liderului legionar Corneliu Zelea Co-
dreanu.  

 Dumitru Manolăchescu | PAGINA 3

PAGINA 5


