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Autoritățile județene 
caută constructor pentru 
realizarea unui zid de 
sprijin la Valea Mare, 
„în regim de urgență”

Medicii de familie şi ONG-urile 
pot deveni parteneri în lupta 
împotriva cancerului  
de col uterin

Medicii de familie și organizaţiile non-guver-
namentale (ONG) din regiunea Centru, adică in-
clusiv judeţul Covasna, se pot înscrie pentru a 
deveni parteneri în derularea proiectului „Program 
de prevenţie, depistare precoce și tratament precoce 
al cancerului de col uterin”. Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă Târgu Mureș, coordonatorul demersului, 
anunţă că procedura de afiliere pentru Centrele 
de informare şi consiliere a început.  

Acest lucru înseamnă că pot deveni Centre de 
informare şi consiliere în programul de screening 
al cancerului de col uterin, potrivit unui comunicat 
de presă, cabinetele de asistenţă medicală primară 
(medicină de familie), cabinetele medicale de spe-
cialitate obstetrică-ginecologie din structura unităţii 
sanitare cu paturi care a organizat o reţea de scre -
ening, cabinetele de planificare familială, unităţile 
mobile ale spitalelor care au organizat o reţea de 
screening, dar şi ONG-urile. PAGINA 5

Locuitorii din Hăghig au aflat 
ce trebuie să facă pentru a 
primi gratuit carte funciară

Printre cele 13 localităţi covăsnene care bene-
ficiază de servicii plătite din fonduri europene de 
cadastrare și înregistrare în cartea funciară a pro-
prietăţilor se numără și Hăghig. Aici a avut loc 
recent prima întâlnire de informare din cadrul 
proiectului „Creșterea gradului de acoperire și in-
cluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor 
în zonele rurale din România”. PAGINA 5

Lucrările pentru finalizarea DJ 121A 
Boroșneu Mare – Întorsura Buzăului  
sunt programate să se încheie până  
la finalul acestui an | PAGINA 3

Spital cu platformă pentru 
aterizarea elicopterelor, pe 
strada Țigaretei din Sfântu 
Gheorghe

Strada Ţigaretei din Sfântu Gheorghe 
este locaţia unde, în următorii ani, vor 
fi construite mai multe clădiri cu funcţie 
de spital, dar și o platformă de aterizare 
a elicopterelor medicale.  
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30 de tineri șomeri din județ vor primi câte 
25.000 de euro pentru lansarea afacerilor 
Majoritatea beneficiarilor provin din zonele rurale | PAGINA 4

EDITORIAL.EDITORIAL. Pensiile Ciucă-Ciolacu-Budăi  
şi „toţi sfinţii” de la graniţa cu Ungaria

Legătura între pensiile din România şi Ziua tuturor sfinţilor pe care o săr -
bătoresc vecinii unguri prin cozi uriaşe de maşini de marfă la graniţa noastră cu 
ei este ceea ce mai vechii noştri numeau „hiclenie”. „Viclenie” adică. Un mod de 
viaţă politică adică.  

Da, cam asta se-ntâmplă zilele astea: şi Ciolacu, şi Ciucă, şi tot guvernul 
tălâmb de la Bucureşti se întrec în viclenii cu cel al Ungariei. Guvernanţii unguri 

se cred şmecheri oprind accesul transportatorilor dinspre România pe motiv de 
Sfântă sărbătoare a tuturor sfinţilor, creând cozi uriaşe de camioane la Nădlac 2 
şi Vărşand. Tot ei, în frunte cu premierul Orbán Viktor, se cred vicleni încercând 
să păcălească UE pe diverse teme: libertatea presei, Justiţie, democraţie funcţională 
etc.  
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