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Trei spitale din judeţ au 
primit aparate de ventilaţie 
şi medicamente din donaţia 
Guvernului Ungariei   lll pag.4Cetățenii Orașului Întorsura Buzăului 

sunt invitați să aleagă dintre două variante 
de steag pentru localitatea lor, până pe 5 
noiembrie, conform unui proiect de ho-
tărâre pus în dezbatere publică de către 
autoritățile locale. Printre elementele 
care compun viitorul steag al orașului 
covăsnean se numără fascia neagră și lo-
comotiva, care „amintesc de faptul că la 
Întorsura Buzăului se află cel mai lung 
tunel de cale ferată din țară”, arată do-
cumentele obținute de Observatorul de 
Covasna – CovasnaMedia.ro de la auto-
rități.          lll pag.4

Întorsura Buzăului, pe cale  
de a avea un steag al orașului

Dana Rogoz, implicată 
în renovarea unei  
școli covăsnene 
„Vorbim de o școală de la Polul Frigului 

din Romania, așadar izolarea  
era prioritară”           lll pag.8

328 de cazuri noi 
de COVID-19 în 
județ la final de 
săptămână 

lll pag.3

Elevii de la LTME au încercat să 
afle cum s-a schimbat ideea de 
„egalitate de gen” în ultimii ani 
în România, dar și în Europa  

lll pag.8

Screening cu 100 de ecografii 
mamare, într-o campanie 
organizată în octombrie  
la Sfântu Gheorghe 

În contextul în care în fiecare oră, 
pe glob, o femeie este diagnosticată cu 
cancer de sân și pentru că luna oc-
tombrie este dedicată conștientizării, 
prevenției şi luptei cu această boală, 
Centrul de Cercetare, Diagnostic și 
Tratament PRO VITAM a implicat ju-
dețul Covasna într-o campanie orga-
nizată de Asociația ALMA, acțiune care 
și-a propus să crească atenția și gradul 
de conștientizare privind depistarea 
din timp a afecțiunii.       lll pag.5

SPORT 

 A venit victoria  
   mult așteptată

Două variante sunt supuse  
dezbaterii publice 

Compania Secuiana cu sediul în Târgu 
Secuiesc a fost cumpărată de Gregor Roy 
Chowdhury, descendent al familiei Mikes 
din Zăbala.  

„În cursul lunii octombrie, Gregor Roy 
Chowdhury, descendent al familiei Mikes din 
Zăbala, a cumpărat pachetul majoritar de 
acțiuni al companiei producătoare de confecții 
Secuiana SA, dobândind astfel și drepturi de 
decizie în firma mamă și în cele două filiale 
aparținând Secuiana, Seconf și S’mode. 

Proprietarul majoritar va convoca în scurt 
timp Adunarea Generală Extraordinară, care 
va decide asupra noii conduceri. Gregor Roy 

Chowdhury își propune ca grupul de companii 
să își continue drumul bine bătut cu cei peste 
șapte sute de angajați și clienți existenți. 

Planurile pe termen mediu al omului de 
afaceri includ dezvoltarea producției și extinderea 
pieței existente ai acestei companii de confecții 
cu tradiții de mai multe decenii din Secuime”, 
se arată într-un comunicat de presă.  

Potrivit datelor furnizate de Camera de 
Comerț și Industrie Covasna, Secuiana SA a 
avut în 2020 435 de angajați, fiind astfel în 
top 5 al companiilor din județ după acest 
criteriu. Tot anul trecut, profitul companiei 
care deține fabrici de confecții, a fost de 

peste 3,6 milioane de lei, iar cifra de afaceri 
23,7 milioane de lei. În 2019, compania 
avea 492 de angajați, un profit pe scădere, 
de -760.000 de lei și o cifră de afaceri de 
peste 34 de milioane de lei.  

Site-ul companiei precizează că firma 
din Târgu Secuiesc există de peste 40 de ani 
şi are o vastă cooperare internaţională la 
export în țări precum: Franţa, Germania, 
Italia, Canada, SUA, Suedia, Olanda, An-
glia. 

 Iulia Drăghici – Taraș 
Sursa foto: Secuiana.ro  
și Facebook/Secuiana

Descendentul familiei Mikes din Zăbala a cumpărat Secuiana

Sursa foto: Secuiana.ro  
și Facebook/Secuiana

 Victorii ale echipelor  
   covăsnene în Liga  
   Națională de Baschet  
   Feminin 
 KSE Târgu Secuiesc  
   s-a impus la Brașov 
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