
Vălenii se pot bucura 
de un nou parc
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Cum a obținut Spitalul 
Orășenesc din Covasna  
primul milion de euro

Până în 2026, Spitalul Orășenesc din Covasna 
va avea parte de investiţii în reabilitarea energetică 
de peste 1,4 milioane de euro, echivalentul a 

mai bine de 7 milioane de lei. Sursa de finanţare 
este PNRR. Este cel mai amplu demers de mo-
dernizare a unităţii medicale. PAGINA 3

REPORTAJ. Ziua Vânătorilor  
de Munte, sărbătorită alături de 
militarii de elită din Sfântu Gheorghe 

Curtea Batalionului 22 Vânători 
de Munte „Cireșoaia” din Sfântu 
Gheor ghe, de pe strada Armata Ro-
mână, a fost joi, 3 noiembrie, preţ de 
câteva ore, plină de chicoteli, râsete, 
întrebări și răspunsuri interesante. 
Aici a avut loc Ziua Porţilor Deschise, 
eveniment prin care s-a celebrat ziua 
militarilor care aleg să devină vânători 
ai munţilor. PAGINA 6

Un parc nou a fost creat de autorităţi în comuna Valea Mare. 
Suma investită a fost de aproximativ 20.000 de lei. Lucrări supli-
mentare vor avea loc și în primăvara anului viitor, a spus, pentru 
CovasnaMedia.ro și Observatorul de Covasna, primarul Bogdan 
Marin. PAGINA 7

Ce înseamnă cartea  
de identitate secuiască 
Săptămâna trecută au avut loc focuri „de 
veghe” pentru autonomia Ținutului  
Secuiesc în peste 100 de localități

Subiectul introducerii cărţilor de 
identitate secuiești a revenit în spaţiul 
public recent, după ce, duminică, 30 
octombrie, secuii au marcat, cu focuri 
„de veghe” pe înălţimile din apro-
pierea mai multor localităţi din Ba-
zinul Carpatic, dar și din Ungaria, 
„Ziua Autonomiei Ţinutului Secuiesc”.  
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A doua șansă pentru cei care vor să învețe  
româna sau maghiara  
La curs pot participa și cei care au peste 35 de ani, iar înscrierile încep pe 14 noiembrie | PAGINA 2

EDITORIAL.EDITORIAL. Poliţiştii locali: oameni ai viitorului  
cu spor de febră musculară la degete

E un titlu lung, ar fi trebuit să-l scurtez pentru că ziariştii nu primesc spor de 
febră musculară la degetele cu care trăncănesc pe tastele calculatorului. N-am 
reuşit, dar nu-i bai. 

Aşadar, poliţiştii locali din Bacău au cerut să li se dea un spor de febră musculară 
pentru folosirea excesivă a degetelor cu care se chinuie să-şi redacteze procesele 
verbale, să se documenteze, să se reformeze prin manipularea calculatoarelor. 
Culmea eficienţei organului nu e că „localii” cer sporuri aiuristice, suntem oricum 

ţara sporurilor stupide; culmea e că stupizenia asta e motivată de o „cercetare” 
atentă a Direcţiei de Sănătate Publică din Bacău, care scrie negru pe alb că poliţiştii 
locali sunt expuşi mai multor riscuri de îmbolnăvire: aceştia prezintă un „risc de 
solicitare musculo-osteo-articulară a articulaţiilor mici distale ale membrelor su-
perioare, necesare gestualităţii specifice în cursul redactării documentelor, notelor 
şi adreselor pe PC”. Sper că aţi înţeles exact ce trebuia să înţelegeţi. 
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