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Ce blocuri ar putea viza „Valul renovării”
din PNRR, la Sfântu Gheorghe
Autoritățile din Sfântu Gheorghe vor depune mai
multe cereri pentru finanțarea prin PNRR a reabilitării
energetice și a modernizării blocurilor din municipiu.

La mulți ani, „Váradi József“!
Școala din Sfântu Gheorghe a împlinit frumoasa vârstă de 60 de ani
Școala Gimnazială „Váradi
József “ din Sfântu Gheorghe
marchează împlinirea a 60 de
ani de la înființare cu o serie de
evenimente speciale. Sărbătoarea
a debutat joi, 26 mai a.c., cu un
flashmob în curtea școlii și
înălțarea a 60 de baloane cu heliu.
Ziua a început cu multe momente emoționante, dar și cu
multă culoare.
Foștii elevi ai școlii, invitați
la eveniment, au participat la
ore de dirigenție deosebite cu
actualii diriginți sau învățători.
Pe ritmul Marșului „Radetzky“
al lui Strauss, peste 1.000 de

elevi și profesori s-au aliniat
apoi pentru un flashmob în
curtea școlii, realizând numărul

aniversar 60, după care au
înălțat 60 de baloane cu heliu
colorate. PAGINA 6

O stradă din Sfântu Gheorghe
a fost pe cale să fie inundată,
din cauza unor șervețele
aruncate în toaletă
Strada Câmpului, din Sfântu
Gheorghe, a fost joi, în prima parte
a zilei, pe cale să fie inundată, din
cauza unor șervețele umede aruncate
în rețeaua de canalizare. Gospodărie
Comunală SA atrage încă o dată
atenția oamenilor să nu arunce lucruri precum scutece, șervețele și
altele de acest tip la toaletă, pentru
că reparația defecțiunilor poate
ajunge să coste și câteva zeci de
mii de lei. PAGINA 6

Având în vedere că bugetul este limitat, nu se vor asigura
fonduri pentru toate cele aprobate de Consiliul Local, dar
există o listă cu priorități. PAGINA 3

A început prima ediţie
SepsiBook

Până duminică, Arena Sepsi este gazda primului Târg de carte şi
festival de literatură contemporană din judeţul Covasna.
Joi după amiază a avut loc festivitatea de deschidere a primei
ediţii a Târgului de carte şi festivalului de literatură contemporană
SepsiBook. PAGINA 7

Edler Andras (CCI Covasna):
Pentru mediul de afaceri,
un sistem cameral puternic
este un avantaj
Proiectul de modificare a Legii camerelor de comerţ din România va aduce
beneficii mediului de afaceri, deşi este
contestat de o serie de antreprenori, afirmă
preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie (CCI) Covasna, Edler Andras.
Potrivit acestuia, proiectul „corectează mai multe neajunsuri”, cum ar fi
lipsa finanţării camerelor de comerţ,
însă şi creează condiţii pentru susţinerea
şi dezvoltarea mediului de afaceri.
PAGINA 3

| Sepsi OSK se desparte de cinci jucători | Doar amendă pecuniară pentru
U Craiova 1948 | Victorie pentru CNE Sfântu Gheorghe | Alina Podar la circuitul
FIBA 3X3 Women’s Series 2022 | Diplome și medalii pentru cele mai mici
handbaliste covăsnene la Festivalul Național de Minihandbal din Turda | PAGINA 2
SPORT

