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Cazuri mai multe și mai grave Primăria Târgu Secuiesc
a deschis sesiunea de finanţare
de COVID, la Urgențe

a proiectelor comunitare prin
platforma Bugetare Participativă

„Este mai aglomerat chiar și decât în valul doi sau trei
și ceea îmi atrage atenția este că sunt cazuri foarte,
foarte grave”, spune șefa UPU Sfântu Gheorghe

Peste 20 de pacienți COVID sau
suspecți COVID ajung zilnic la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) din
Sfântu Gheorghe, spune managerul
Spitalului Județean de Urgență (SJU)
„Fogolyán Kristóf”, András - Nagy

Róbert. Numărul mare de bolnavi a
dus din nou la schimbări pe secții,
dar arată și că situația este la acest
moment mai dificilă decât a fost în
valurile trecute.

Primăria Târgu Secuiesc a deschis, luni, o nouă
sesiune de finanţare a
proiectelor comunitare
prin platforma Bugetare
Participativă, lansată anul
trecut cu scopul de a încuraja implicarea activă a
cetăţenilor în viaţa urbei.
Timp de o lună, locuitorii oraşului pot depune
proiecte ce vizează dezvoltarea sau modernizarea localităţii, în luna decembrie acestea vor fi
supuse votului publicului, iar cele câştigătoare
vor fi finanţate de autorităţile locale.
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Luni: 29 de cazuri
noi de COVID-19
raportate în județ

Inimi sănătoase pentru doi
copii din județul Covasna
Doi copii, unul din
Sfântu Gheorghe și altul
din Valea Crișului, sunt
printre cei trei beneficiari
ai Maratonului Inimilor
de la Sibiu, o campanie
de sprijinire a micuților
cu malformații cardiace,
prin intermediul căreia
au avut parte de intervenții chirurgicale salvalll pag.8
toare.

lll pag.4

Partea bună a pandemiei:

Spitalul Județean
a extins rețeaua
de oxigen
O parte bună în pandemia cauzată de
SARS-COV-2 este că, acolo unde s-a putut
și s-a vrut, sistemul medical a primit
unele îmbunătățiri. Este și cazul Spitalului
Județean de Urgență din Sfântu Gheorghe, care în această perioadă, de voie,
de nevoie, a extins rețeaua de prize de
oxigen pe secții.
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IJJ Covasna: 30 de
ani de existenţă,
30 de ani de
istorie
pag.4
lll

EDITORIAL

„Feţi Frumoşii” din lacrima Covid
Un ziar german ne numeşte, fără jenă, „idioţii
Europei”. Ziarul se referă nu doar la rezistenţa masivă,
de nimic motivată, în faţa vaccinurilor anti-Covid, ci
şi la criza politică bonus. Noi, bulgarii, ucrainenii –
facem parte dintr-o selectă adunare de „idioţi” majoritar ortodocşi. „Frontul ortodox antivaccin” este altă
etichetă lipită estului european, incluzând şi Rusia,
predominant analfabet şi bigot.
Nu ne place? Păi cum să ne placă?! Noi, cei mai

viteji şi drepţi şi cinstiţi şi harnici dintre traci să
ajungem ciuca bătăii de joc a capitaliştilor occidentali
putrefacţi?! Război, tată, nu se poate să mai răbdăm
mojicia şi nesimţirea Occidentului!
Şi totuşi, acelaşi Occident putred şi arogant ne trimite medici, specialişti, echipamente şi medicamente
care ne ajută să facem faţă adevăratului război: cel
cu Covid 19.
(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3

Sorin Cîmpeanu: Şcoala
va începe pe 8 noiembrie
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Pozitivi la CannabisTHC5,
la volan, în Catalina
Ce măsuri au dispus polițiștii
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Primăria Sfântu Gheorghe
deschide un birou
pag.8
pentru tineret
lll

Campanie împotriva
muncii „la negru” și „la gri”
Acțiunea de informare „VIITORUL TĂU
ÎNCEPE AZI. MERIȚI CA MUNCA TA
SĂ FIE RECUNOSCUTĂ!” inițiată
de Inspecția Muncii București lll pag.2

Prins la volan fără permis
și în stare de ebrietate
Inițial, persoana aflată la volan nu a oprit
lll pag.3
la semnalele polițiștilor

