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Primăria Sfântu 
Gheorghe a dat  
peste 2,4 milioane  
de lei pe rable 
S-au înregistrat peste 1.000 de cereri

iCare – Academie de Spital: 
asistenții medicali de la SJU 
Covasna s-au întors la școală

Asistenţii medicali ai Spitalului Judeţean 
de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” din Sfântu 
Gheorghe, toţi cei 477, s-au întors la școală! 
Este vorba despre o școală internă, concepută 
special pentru ei, care face parte dintr-un 
proiect unic la nivel naţional. În vară a fost 

demarat proiectul „iCare – Academie de Spital”, 
care are ca scop pregătirea unitară a tuturor 
angajaţilor. Programul a pornit cu o testare 
iniţială, cu 60 de întrebări, care a analizat ni -
velul de pregătire actual al personalului.  
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Consiliul Județean a alocat  
bani pentru Ziua Națională a 
României, dar și pentru elevii  
cu rezultate bune la învățătură

Consiliul Judeţean (CJ) Covasna a primit din partea 
Guvernului României, printr-o hotărâre luată la finalul 
lunii octombrie, 2,5 milioane de lei. Mai departe, 
consilierii judeţeni au decis în ședinţa extraordinară de 
vineri, 4 noiembrie, cum repartizează această sumă. 
Cei mai mulţi bani merg către programe sportive, însă 
autorităţile au prevăzut în buget, printre altele, și chel-
tuieli pentru proiecte culturale organizate cu ocazia 
Zilei Naţionale a României și majorarea bugetului pentru 
proiectul prin care elevii cu rezultate bune la olimpiade 
și competiţii școlare vor fi răsplătiţi. PAGINA 3

Aproape 400 de cereri au fost aprobate anul acesta în cadrul 
programului „Dăm valoare rablei tale” al Primăriei Sfântu Gheorghe. 
Programul are ca scop eliminarea din trafic a maşinilor vechi şi 
poluante. Bugetul iniţial a fost stabilit la 500.000 de lei, dar, 
pentru că numărul solicitărilor a fost mare, suma a fost suplimentată. 
Doritorii pot depune în continuare actele necesare pentru a 
obţine 3.000 de lei în schimbul unei mașini uzate. PAGINA 6

Un liceu din Târgu 
Secuiesc, în competiție 
pentru cărți în valoare 
de 10.000 de lei

Liceul Teoretic „Nagy Mózes” din 
Târgu Secuiesc s-a înscris în competiţia 
organizată de librăria online „Libris”, 
în care marele premiu este un pachet 
de cărţi în valoare de 10.000 de lei 
pentru biblioteca școlii. Acesta va primi 
subvenţia doar dacă se va afla în primele 
cinci cele mai votate școli participante. 
Luni seara, liceul s-a clasat pe locul 3 
cu aproape 10.000 de voturi, după școli 
din Bacău și București, iar astăzi este 
ultima zi de vot. PAGINA 4

EDITORIAL.EDITORIAL. „Patria Noastră” spânzură ziarişti români  
la lumina „focurilor de veghe” autonomiste

Câteva recente întâmplări reafirmă trecerea Consiliului Naţional Secuiesc, 
cu „carte de identitate secuiască” şi „focuri de veghe autonomiste” cu tot, în 
tabăra Mişcării Patria Noastră, un partid radical de extremă dreaptă din Unga-
ria. 

Ce este Mişcarea Patria Noastră? Câţiva membri au plecat din Jobbik în 2018, 
supăraţi că acest partid nu este suficient de radical. În 2019, Mişcarea a încheiat 
o alianţă cu Partidul Maghiar al Justiţiei şi Vieţii şi cu Micii Fermieri Independenţi. 

În acelaşi an, partidul a anunţat formarea unui grup „de autoapărare” în uniformă 
numit Legiunea Naţională, similar Gărzii Maghiare, aripa paramilitară a partidului 
Jobbik, interzisă în 2009. La alegerile locale din 2019, Mişcarea Patria Noastră a 
câştigat 8 posturi de consilieri judeţeni. Partidul se opune drepturilor LGBT, 
promovează antivaccinismul, critică restricţiile impuse de Covid 19 şi sprijină 
reintroducerea pedepsei capitale în Ungaria. 
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