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25 de ani de existență  
a DGASPC Covasna

Se caută femeia antreprenor  
a anului din județul Covasna  
Asociația Junior Business Club a introdus anul acesta  
câteva categorii noi, iar înscrierile se fac până pe 29 noiembrie

Dacă în alți ani au fost pre-
miați trei cei mai buni întreprin-
zători ai anului din județul Co-
vasna, anul acesta Asociația Junior 
Business Club acordă câte un 
trofeu pentru cele patru nomi-
nalizări. „Antreprenorul tânăr al 
anului”, „Femeia antreprenor a 
anului”, „Liderul anului” și „In-
ovatorul anului” vor fi premiați 
în cadrul ceremoniei care va fi 
organizată pe 3 decembrie, la 
restaurantul Zamat, iar înscrierile 
se încheie pe 29 noiembrie.  

Premiul recunoaște activitatea 
tinerilor antreprenori, de aceea 
se caută persoanele care, chiar 
dacă sunt tinere și au până în 35 

de ani, se bucură de succes în 
activitatea lor economică și pot 
fi considerate un exemplu re-

marcabil pentru noua generație, 
transmit organizatorii. 
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Primarul din Sfântu Gheorghe 
condiţionează ridicarea bustului  
lui Eminescu de retragerea  
unor procese

Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Árpád, 
condiţionează cererea adresată de Forumul Civic al Ro-
mânilor din Covasna, Harghita şi Mureş, privind edificarea 
unui bust al poetului Mihai Eminescu, de retragerea 
unor procese deschise de această organizaţie, pe care 
edilul le consideră împotriva intereselor oraşului şi ale 
comunităţii maghiare. 

Antal Árpád a menţionat că, în principiu, nu are 
nimic împotriva realizării acestei statui şi amplasării pe 
teritoriul municipiului, însă refuză să intre în parteneriat 
cu Forumul Civic al Românilor, pe considerentul că 
obstrucţionează „interesele oraşului”. PAGINA 3

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
(DGASPC) Covasna a împlinit 25 de ani de la înființare. Cu acest 
prilej, în data de 17 noiembrie, la Biblioteca Județeană „Bod Péter” 
din Sfântu Gheorghe, reprezentanții instituției au susținut o conferință 
pe tema asistenței sociale și a protecției copilului. 

Instituția a pornit în 1997, cu 9 angajați, sub denumirea de 
Direcția Judeţeană pentru Protecția Drepturilor Copilului. În 
prezent, peste 500 de angajați lucrează în cadrul sistemului județean 
de asistență socială, care oferă în total 42 de servicii pentru copii și 
adulți. PAGINA 2

Directorul de îngrijiri 
medicale de la Spitalul 
„Dr. Benedek Géza”, 
schimb de experiență  
în Irlanda 

Directorul de îngrijiri medi-
cale de la Spitalul de recuperare 
cardiovasculară „Dr. Benedek 
Géza”, din orașul Covasna, Ioan 
Deaconu, a fost, timp de două 
zile, într-un schimb de experiență 
la Dublin, Irlanda, unde a avut 
ocazia să vadă cum sunt orga-
nizate acolo lucrurile, la nivel 
medical. PAGINA 3

Expoziția „BEREA! – De la artizani la 
fabrica de bere” a fost vernisată luna aceasta 
în spațiul expozițional al Muzeului Național 
Secuiesc, la Casa cu Arcade din Sfântu 
Gheor ghe, iar cei care vor să afle mai multe 
despre licoarea răcoritoare din hamei sunt 
invitați să o viziteze până pe 5 martie.  

„Cine și cum fabrică berea? Cum a devenit 
Kőbánya citadela producției de bere din Un-
garia? Suntem băutori de vin sau de bere? 

Este berea o băutură burgheză sau muncito-
rească? – sunt câteva dintre întrebările pe 
care le abordează cea mai recentă expoziție 
itinerantă care prezintă istoria producției și 
a consumului de bere”, se arată într-un co-
municat de presă.  

Expoziția creată de Muzeul Maghiar de 
Comerț și Turism din Budapesta prezintă 
istoria berăriilor din Ungaria Medievală și 
poate fi vizitată până la 5 martie 2023, trans-

mit organizatorii. Programul de vizitare este 
următorul: luni, marți, miercuri și vineri 
09:00 – 16:00, joi între orele 09:00 – 19:00, 
sâmbătă și duminică între orele 10:00 – 
14:00. 

Biletele de intrare costă 5 lei pentru 
adulți, 10 lei pentru familii cu copii și 20 de 
lei pentru grupuri de elevi formate din 10-
30 de persoane.  

 Daniela Luca 

Berea, în centrul atenției la o expoziție inedită  
la Casa cu Arcade din Sfântu Gheorghe


