
Christmas Challenge, 
concursul care aduce 
împreună elevii,  
pentru o cauză nobilă
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„Unul dintre cele mai triste momente 
din viața mea a fost când am plâns  
la poartă așteptându-i pe cei care 
trebuiau să mă ducă la casa de copii” 
Interviu cu un covăsnean extraordinar: Kalányos Istvan,  
care a crescut în sistemul de protecție, se pregătește să devină medic

Prima dată când l-am întâlnit pe Kalányos István 
a fost luna trecută, când a ținut, la Sfântu Gheorghe, 
un discurs cu ocazia împlinirii a 25 de ani de activitate 
a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului (DGASPC) Covasna. Am decis atunci că 
povestea lui merită și trebuie împărtășită cu lumea 
întreagă. De ce? Pentru că avem nevoie să vedem oa-
menii din jurul nostru, dincolo de carne și oase. 
István este Om, în adevăratul sens al cuvântului, și în 
ochii noștri un erou. Pentru că a luptat și luptă să dea 
înapoi oamenilor, deși el a pornit în viață fără a primi 
nimic. PAGINILE 6–7

Întorsura Buzăului face pași 
importanți spre un transport 
public urban modern

Serviciul de Ajutor Maltez Ro-
mânia (SAMR), filiala Sfântu 
Gheor ghe, organizează, pentru a 
treia oară, concursul dedicat ele-
vilor din Sfântu Gheorghe, „Christ -
mas Challenge! Let’s win together!” 
(n.red. „Provocarea de Crăciun! 
Să câștigăm împreună!”). Este vor-
ba despre o campanie umanitară 
în care elevii tuturor școlilor se 
întrec în colectarea cât mai multor 
cadouri pentru copiii nevoiași sau 
defavorizați. Interesul elevilor pen-
tru această cauză crește de la an 
la an. PAGINA 3

„Trebuie să fim înțelepți, mai 
deștepți, să găsim să trăim  
în armonie și prietenie” 
Interviu cu Roman Iagupov, solistul formației Zdob și Zdub, 
care săptămâna trecută a concertat la Sfântu Gheorghe

Transportul public din zona Întorsura Buzăului va avea parte de schimbări 
remarcabile în perioada următoare, dacă autoritățile publice vor pune în aplicare 
toate planurile pentru care au primit undă verde. Recent, primarul orașului, Raul 
Urdă, a anunțat că localitatea va primi 1,3 milioane de euro, prin PNRR, pentru a 
cumpăra trei microbuze și un autobuz, toate electrice. PAGINA 5
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