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„Este un adevărat 
privilegiu să fii  
francez în România!” 
Elevi francezi de școală profesională,  
în Erasmus la Covasna

Cea mai tare dintre galerii 
donează la meci jucării  
Cadourile suporterilor OSK ajung la o delegație de copii din Ucraina

La meciul de vineri, 9 decembrie, când Sepsi 
OSK o va întâlni pe FC Voluntari pe stadionul 
din Sfântu Gheorghe, suporterii sunt invitați să 
se implice într-o campanie caritabilă organizată 
de Federația Internațională a Asistenților Sociali, 

adresată copiilor refugiați din Ucraina. Pasionații 
de fotbal pot veni la meci cu jucării de pluș pe 
care le vor arunca pe teren în pauza partidei. O 
delegație din Ucraina va fi prezentă la evenimentul 
de vineri. PAGINA 5

Aproape 21 de milioane de lei, 
solicitați de Spitalul Județean  
prin PNRR

Spitalul Județean de Urgență „Fogolyán Kristóf” 
din Sfântu Gheorghe vizează să obțină aproape 
21 de milioane de lei, fonduri europene, pe baza 
unor proiecte depuse prin PNRR. Este vorba 
despre două investiții, una pentru dezvoltarea 
Policlinicii și alta pentru echipamente necesare 
reducerii riscului de răspândire a infecțiilor intra -
spitalicești.  

Anunțul depunerii celor două proiecte în ve-
derea obținerii finanțării a fost făcut miercuri, 

prin intermediul unei postări pe pagina de Face-
book a spitalului. PAGINA 5

Pe parcursul a trei săptămâni (21 noiembrie – 9 decembrie a.c.), 
Liceul „Kőrösi Csoma Sándor” din Covasna a fost și este gazda 
unei delegații de elevi francezi care studiază la licee profesionale 
din localitățile Felletin și Bort-les-Orgues, în cadrul unui proiect 
Erasmus+, „Mobilitate pentru școli profesionale”. PAGINA 3

Vandalizarea Casei de 
Cultură a Sindicatelor, 
sesizată ministrului 
Afacerilor Interne 

EDITORIAL.EDITORIAL. Nostalgii imperiale la Consiliul JAI
Imperiul austro-ungar şi Imperiul rus. Austria şi Ungaria nu trag la căruţa UE în 

direcţia dorită de toate celelalte ţări membre. Dimpotrivă, îi ajută cât şi cum pot pe 
ruşii cu nostalgii imperiale în războiul pornit împotriva Ucrainei.  

Ungaria premierului Orbán Viktor pare vasală Rusiei din motive declarate de 
energie. Ceva de genul „trebuie să le facem pe plac, să-i ajutăm pe ruşi, pentru că ei 

ne dau gaz şi petrol, suntem dependenţi de ei”. Parţial corect, cam un sfert de adevăr 
spune premierul ungar. Despre celălalt adevăr, mult mai mare, am mai scris la ziar, 
nu insist că devine plictisitor: Imperiu la Imperiu trage! În ochii multor fani ai lui 
Orbán, Ungaria Mare se poate reface doar cu sprijin militar rusesc. Restul e poveste...  
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