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Punct de verificare a autorecenzării,
în Piaţa Centrală din Sfântu Gheorghe
Autoritățile din Sfântu Gheorghe înființează, începând de vineri,
20 mai, un punct de verificare a autorecenzării. Acesta va fi situat în
Piața Centrală și va funcționa până în 27 mai, zilnic între orele
10:00-18:00, iar duminică între orele 10:00-16:00.

Cupa vine la Sfântu Gheorghe!
Sepsi OSK Sfântu Gheorghe
a câştigat, joi seară, pentru
prima dată Cupa României,
învingând în finală, cu scorul
de 2-1, echipa FC Voluntari.
Joi seară, pe stadionul Giuleşti, golurile învingătorilor
au fost marcate de Ştefănescu
‘22, ’38. Pentru FC Voluntari
a înscris Dumitrescu de la
Sepsi OSK, în minutul 90+5,
în propria poartă.
Sepsi a mai jucat finala Cupei în 2020, când a fost învinsă
de FCSB, scor 1-0.

Ce se mai întâmplă cu
reabilitarea internatului
de la CNMV

Primarul Antal Árpád a spus joi, într-o conferință de presă, că
numărul de chestionare nevalidate de INS este în continuare mare,
de peste 10% din totalul celor completate la domiciliu, atât la nivel
național, cât și local. PAGINA 4

Apel umanitar:
o tânără din Sfântu
Gheorghe luptă
împotriva cancerului
O tânără din Sfântu Gheorghe, diagnosticată în urmă cu
3 luni cu cancer de stomac,
are nevoie de sprijinul oamenilor de bine pentru a continua
lupta cu boala nemiloasă.
După tratamentele inițiale și
după o operație a tumorii perforate, o serie de complicații
au generat nevoia unor noi
intervenții, ale căror costuri
se ridică la aproximativ 5.000 de euro. Apropiații fac astfel un apel
către cei care pot și vor să ajute la salvarea vieții acesteia. PAGINA 4

Un nou teren de joacă pentru
copii în Târgu Secuiesc,
chiar de ziua lor

Autoritățile din Sfântu Gheorghe se declară nemulțumite de ritmul în
care se derulează lucrările de reabilitare și modernizare a internatului și
sălii de festivități de la Colegiul Național „Mihai Viteazul”. PAGINA 7

Terenul de joacă pentru
copii din parcul Molnár
Józsiás din Târgu Secuiesc
va fi gata de Ziua Copilului
dacă vremea va fi favorabilă
pentru continuarea lucrărilor, au anunțat autoritățile.
Noul loc de joacă va fi
complet refăcut și va cuprinde leagăne, balansoare,
tobogane, cățărători, învârtitori, băncuțe și alte echipamente.
PAGINA 3

EDITORIAL. Fotbal cu imnuri şi emoţii; poate fără regrete
Nici la ultimele alegeri n-am avut atâtea emoţii ca azi, 19 mai 2022. Mai ales că
rezultatele acelor alegeri se cam bănuia şi nu mai era loc decât de înjurături,
regrete şi revoltă. Astăzi, însă, e altceva: se joacă o finală de Cupă a României la
fotbal. I-aş spune „finală istorică”. Pentru că ar putea fi câştigată de o echipă
modestă din Covasna. Adică din Secuime, Ţinutul Secuiesc, HarCov sau cum vreţi

să-i spuneţi judeţului căruia unii politicieni atinşi de muză i-au spus „inima” ţării.
Pe la prânz, trenul încărcat cu 500 de microbişti pleca spre Capitală, urmând să
ajungă în Gara de Nord peste câteva ore. Jandarmii şi poliţiştii i-au însoţit pe fani în
gara din Sf. Gheorghe, pentru mai multă siguranţă. Ce se va întâmpla, însă, la
Bucureşti? (Dumitru Manolăchescu) PAGINA 3
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Programul Cinema Arta
la sfârșit de săptămână

Vineri – 20 Mai
16:15 – Unde este Anne Frank? – Belgie, Franța,
Olanda, Israel, animație, istoric, 99 min., subtitrare
română, AG
16:30 – Encanto - SUA, animație, aventuri, familie, 99
min., 3D, dublaj maghiar, AG
18:15 – Doctor Strange în Multiversul Nebuniei –
SUA, acțiune, aventuri, fantastic,126 min., subtitrare română, AP-12
18:30 – Mărită-te cu mine - SUA, comedie, romantic,
dragoste, 112 min., dublaj maghiar, AG
20:30 – Vikingul – SUA, Marea Britanie, acțiune,
aventuri, dramă, istorie, 137 min., subtitrare română, N15
20:30 – Vikingul – SUA, Marea Britanie, acțiune,
aventuri, dramă, istorie, 137 min., dublaj maghiar, N-15
Sâmbătă – 21 Mai
11:00 – Manou – Aventuri în zbor – Germania,
animație, aventuri, familie, 88 min., dublaj maghiar, AG
11:15 – Iepurele-Găină și Hamsterul Întunericului Belgia, Franța, animație, aventuri, 91 min., dublaj român,
AG
16:00 – Băieții răi – SUA, animație, acțiune, comedie,
100 min., dublaj maghiar, AG
16:15 – Inimă de foc: Neînfricata - Franța, Canada,
animație, aventuri, familie, 92 min., dublaj român, AG
18:00 – Doctor Strange în Multiversul Nebuniei –
SUA, acțiune, aventuri, fantastic, 126 min., dublaj maghiar,
AP-12
18:15 – Vikingul – SUA, Marea Britanie, acțiune,
aventuri, dramă, istorie, 137 min., dublaj maghiar, N-15
20:30 – Downton Abbey: O nouă eră – Marea Britanie,
SUA, dramă, romantic, 125 min., dublaj maghiar, AG
20:45 – Doctor Strange în Multiversul Nebuniei –
SUA, acțiune, aventuri, fantastic,126 min., subtitrare română, AP-12
Duminică – 22 Mai
11:00 – Iepurele-Găină și Hamsterul Întunericului Belgia, Franța, animație, aventuri, 91 min., dublaj maghiar,
AG
11:15 – Unde este Anne Frank? – Belgie, Franța,
Olanda, Israel, animație, istoric, 99 min., subtitrare
română, AG
16:00 – Sonic the Hedgehog 2. – SUA, acțiune, aventuri,
familie, 122 min., dublaj maghiar, AG
16:45 – Dulce-amar – România, documentar, 90 min.,
subtitrare română, AP-12
18:15 – Downton Abbey: O nouă eră – Marea Britanie,
SUA, dramă, romantic, 125 min., dublaj maghiar, AG
18:30 – Downton Abbey: O nouă eră – Marea Britanie,
SUA, dramă, romantic, 125 min., subtitrare română, AG
20:30 – Doctor Strange în Multiversul Nebuniei –
SUA, acțiune, aventuri, fantastic, 126 min., dublaj maghiar,
AP-12
20:45 – Doctor Strange în Multiversul Nebuniei –
SUA, acțiune, aventuri, fantastic,126 min., subtitrare română, AP-12
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O bufniţă rănită a fost găsită
la Sfântu Gheorghe și dusă la veterinar
O bufniță cu o aripă ruptă a fost
găsită marți în zona sediului Electrica,
din Sfântu Gheorghe, de către un
cetățean care a anunțat autoritățile.
Comisarii din cadrul Gărzii de Mediu
Covasna, împreună cu un reprezentant al Agenției pentru Protecția Mediului Covasna, au transportat pasărea la un medic veterinar.
„În cursul zilei de 17.05.2022
am fost informați de către un cetățean
din Mun. Sf. Gheorghe că a găsit o
bufniță (Strix uralensis) care are o
aripă ruptă. Comisarii din cadrul
Gărzii de Mediu Covasna, împreună
cu un reprezentant al APM Covasna,
s-au deplasat la fața locului, drept
urmare bufnița a fost transportată
la medicul veterinar pentru îngrijiri”,
a anunțat Garda de Mediu Covasna
printr-o postare pe Facebook.
Din nefericire, a fost nevoie de
amputarea aripii rănite, spun autoritățile. În funcție de starea de să-

nătate a bufniței, este posibil ca
aceasta să rămână mai mult timp
în grija medicului veterinar.
„Medicul veterinar a spus că
speră să își revină, să vadă dacă
mănâncă astea două, trei zile, că
are aripa ruptă, i-a amputat aripa.
(...) Vedem ce se întâmplă în următoarele două, trei zile și o să ne
anunțe când atunci își va da seama
concret”, a spus, pentru Observatorul
de Covasna – CovasnaMedia.ro,
comisarul – șef al Gărzii de Mediu
Covasna, Lucian Cândea.
În luna mai a anului trecut, un
pui de vânturel roșu, specie protejată
de lege, a fost găsit tot la Sfântu
Gheorghe, cu una dintre aripi rănită.
Atunci a intervenit Poliția Animalelor, care a transportat pasărea
către un medic veterinar.
 David Leonard Bularca
Sursa foto: Garda de Mediu
Covasna / Facebook

S-au stabilit datele de începere
a sezonului viitor al Ligii 1
Reprezentanții Comitetului Executiv al Federației
Române de Fotbal au stabilit datele de start ale competițiilor fotbalistice din România, pentru sezonul următor, 2022-2023.
Liga 1, în care județul Covasna va fi reprezentată de
Sepsi OSK, ocupanta poziției a șaptea în sezonul 20212022, va debuta pe 16 iulie 2022. Liga 3, în care vor
participa Sepsi OSK 2 și KSE Târgu Secuiesc, va avea ca

dată de start 27 august 2022. În privința competițiilor de
juniori, atât Liga de Tineret, cât și Liga Elitelor U17 vor
începe pe 20 august 2022.
În cazul în care Sepsi OSK va câștiga Cupa României,
echipa va avea dreptul să participe în Supercupa României,
partidă programată pentru data de 9 iulie 2022, la care
deja cunoaștem una dintre participante, și anume CFR
Cluj, echipa campioană. Ca o noutate, Supercupa României
va fi primul eveniment cu sistem VAR, arbitraj video,
din sezonul 2022-2023, urmând ca toate echipele din
Liga 1 să beneficieze de această tehnologie.
Cupa României va porni la drum pe 6 iulie 2022, cu
faza regională, pentru ediția 2022-2023 fiind prevăzute
câteva modificări în privința formatului competiției.
Astfel, cele mai bune 24 de echipe rămase după fazele
eliminatorii vor fi împărțite în patru grupe, pentru a
continua calificările în fazele superioare.
 Marius Raczek

Ministrul Muncii, despre stadiul recalculării
pensiilor: Suntem la peste 2,6 milioane
de dosare deja evaluate
Ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Marius
Budăi, a afirmat joi că au fost evaluate peste 2,6
milioane de dosare de pensii, din 4,8 milioane de
dosare, la un eveniment de specialitate.
Întrebat dacă ar putea creşte pensiile mai mici, el a
răspuns că această discuţie este neconstituţională.
„Această discuţie cu creşterea pensiilor mai mici este o
discuţie neconstituţională şi am spus-o de mai multe ori.
Noi vorbim de contributivitate şi vorbim de o valoare a
punctului de pensie. Se majorează valoarea punctului de
pensie, noi acceptăm această discuţie cu majorarea pensiilor
în procent, dar pensia se majorează prin valoarea punctului
de pensie. Putem face în schimb altceva pentru pensiile
mici - ceea ce am făcut în primul pachet social, de la 1.600
până la 2.200 (de lei - n. r.) şi ceea ce facem acum cu acest

voucher de 50 de euro o dată la două luni, dar să creştem
discreţionar numai pensiile mici nu se poate”, a menţionat
Marius Budăi, la o conferinţă organizată de Blocul
Naţional Sindical (BNS), împreună cu reţeaua Faire Mobilitaet, confederaţia sindicală DGB şi Friedrich Ebert
Stiftung.
Totodată, el a precizat că voucherele vor fi acordate
începând cu 1 iunie, anul acesta.
„Este o activitate care este în dinamică şi în continuitate
şi se va desfăşura până la sfârşitul anului, 31 decembrie.
Dacă va fi o singură persoană în România care nu va
primi cardul acasă în luna iunie şi îl va primi pe 1 sau pe
2 iulie nu înseamnă ca banii aferenţi lunii iunie vor fi
pierduţi”, a adăugat ministrul.
 Agerpres
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Un nou teren de joacă pentru
copii în Târgu Secuiesc,
chiar de ziua lor
Terenul de joacă pentru copii
din parcul Molnár Józsiás din
Târgu Secuiesc va fi gata de Ziua
Copilului dacă vremea va fi favorabilă pentru continuarea lucrărilor, au anunțat autoritățile.
Noul loc de joacă va fi complet
refăcut și va cuprinde leagăne, balansoare, tobogane, cățărători, învârtitori, băncuțe și alte echipamente.
„Refacem complet terenul de
joacă. O să construim un teren
nou-nouț. Investiția va costa aproximativ 530.000 de lei și va include
tot, adică și construcția civilă și
landscaping-ul, echipamentele de
joacă și pavajul. Am comandat la
o firmă specializată, cu experiență
în construirea de terenuri de joacă
pentru copii. Dacă vremea va ține
cu noi, lucrările se vor termina

EDITORIAL

Fotbal cu imnuri
şi emoţii; poate
fără regrete
✍ Dumitru Manolăchescu

până la 1 iunie. Dacă nu, cel târziu
weekend-ul ulterior Zilei Copilului,
3-4 iunie“, a declarat pentru Observatorul de Covasna – Covas-

naMedia.ro viceprimarul Szilveszter Szabolcs.
Totodată, în Târgu Secuiesc,
trotuarul de lângă biserica reformată a fost recent renovat și au
fost amplasate jardiniere și o bancă,
iar strada mică de lângă judecătorie
a fost asfaltată, au transmis autoritățile prin intermediul paginii
oficiale Facebook.
Săptămâna trecută au început
și lucrările de modernizare la conductele de apă de pe strada Mihai
Eminescu, care vor dura trei luni.
 Diana Pantelimon
Sursa foto: Kézdivásárhely
Önkormányzata/
Primăria Târgu Secuiesc

COVID-19: Șase pacienţi internaţi în spitalele

din judeţ, printre care și un copil
De vineri 13 mai, inclusiv,
până pe 19 mai, în județul Covasna au fost raportate 9 cazuri
noi de COVID-19. În spitalele
din județ sunt internați șase pacienți infectați cu SARS-COV2, printre care și un copil. Nici
unul nu se află la ATI, conform
datelor de la Ministerul Sănătății.
În județ, rata de răspândire a
acestui virus este de 0,19/1.000,
în ușoară creștere față de săptămâna trecută.
Cea mai mare rată de infectare
este la Valea Crișului, 1,6/1.000,
dată de patru cazuri active. Urmează Vâlcele, 0,7/1.000, tot cu
patru cazuri, Aita Mare, 0,62/
1.000, cu un caz, orașul Covasna,
0,55/1.000, cu șase cazuri, Sfântu
Gheorghe, 0,38/1.000, cu cele mai
multe cazuri din județ, 24, apoi
Bățani și Zăbala, cu o incidență
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de 0,21/1.000, ambele cu un caz
confirmat, și Târgu Secuiesc,
0,05/1.000, tot cu un caz, conform
datelor de la Direcția de Sănătate
Publică (DSP) Covasna.
În restul localităților covăsnene
nu există nici un caz confirmat,
potrivit aceleiași surse.
De la începutul pandemiei de

COVID-19, în județul Covasna
au fost raportate, în total, 19.491
de infectări cu virusul SARSCOV-2.
La nivel de județ, în perioada
5 – 12 mai a.c., au fost raportate
26 de cazuri noi de COVID-19.
 David Leonard Bularca
Sursa foto: pixabay.com

Nici la ultimele alegeri n-am
avut atâtea emoţii ca azi, 19 mai
2022. Mai ales că rezultatele acelor
alegeri se cam bănuia şi nu mai
era loc decât de înjurături, regrete
şi revoltă. Astăzi, însă, e altceva: se
joacă o finală de Cupă a României
la fotbal. I-aş spune „finală istorică”.
Pentru că ar putea fi câştigată de o
echipă modestă din Covasna. Adică
din Secuime, Ţinutul Secuiesc, HarCov sau cum vreţi să-i spuneţi judeţului căruia unii politicieni atinşi
de muză i-au spus „inima” ţării.
Pe la prânz, trenul încărcat cu
500 de microbişti pleca spre Capitală, urmând să ajungă în Gara de
Nord peste câteva ore. Jandarmii
şi poliţiştii i-au însoţit pe fani în
gara din Sf. Gheorghe, pentru mai
multă siguranţă. Ce se va întâmpla,
însă, la Bucureşti?
Vom vedea. Probabil alte detaşamente de jandarmi şi poliţişti îi
vor aştepta acolo. Pentru că nu
doar de trenul ăsta e vorba, au
plecat mulţi covăsneni cu autobuzele, alţii cu maşinile personale. E
un meci de mare risc.
Motivele se ştiu, le-am amintit
în câteva rânduri. Televiziunile au
încercat să facă ce ştiu ele mai bine:
să încurce, să strice, să producă
evenimente, indiferent de urmări.
Totul e să ai o ştire şi-un titlu:
„Dioszegi nu ştie Imnul României”,
sau „Ministrul Novak rămâne mut
când trebuie să cânte Imnul României”.
În cazul ministrului să zicem
că ar avea oarece sens, oricât de
jalnică şi fumată ar fi, pentru că
nu e prima încercare de acest gen.
Dar de ce ar trebui să ştie patronul
unei echipe de fotbal Imnul României?! Păi, în primul rând pentru
că l-a pus Aghiuţă să declare că-i
secui şi se mândreşte cu asta. Altfel,
dacă pui microfonul în gura a 10
români verzi din Bucureşti cerându-le să cânte Imnul ţării... Pot garanta că 8 din 10 nu se descurcă.
Ceea ce nu deranjează, evident, pe
nimeni întreg la cap. Dar când în
cauză e un secui... Problemă!
Totul se leagă de Imn. De fapt,
de Imnuri. Pentru că nu doar de
cel al României e vorba, au şi secuii
un Imn al lor, la care ţin şi care,
după cum susţin ei, nu atacă România. Vor cânta imnul ăsta şi diseară, pe stadionul Giuleşti. Şi dacă
vor câştiga, şi dacă nu. Tot ce pot
să sper e că Imnul României se va
auzi mai puternic din tribune, altfel

lucrurile riscă să ia o turnură nefericită.
Orgoliul naţional e mai puternic
decât oricând azi, 19 mai 2022.
Pentru că sunt multe în joc, nu e
vorba doar de Cupa României. E
vorba de „mândria de a fi român”
contra „secuilor plătiţi de guvernul
Ungariei”. Ceea ce înseamnă, evident,
doar o parte de adevăr. Dar cine
mai stă să vadă, să asculte, să citească
tot adevărul?! Mai ales când adevărul ăsta ar ridica multe semne
de întrebare asupra bunelor intenţii
ale guvernelor României, incapabile
să construiască în 30 de ani de libertate-egalitate-fraternitate un stadion de fotbal care să dea sens
„mândriei de a fi român” şi în Secuime, nu doar în Capitală, la Constanţa sau la Craiova.
Da, va fi o seară ciudată: se
vor vedea steaguri ale Ţinutului
Secuiesc pe străzile Bucureştiului,
în Giuleşti şi nu numai se vor auzi
scandări într-o limbă străină antipatică multor „microbişti” români
prezenţi nu doar în tribune. O
limbă în care, de pildă, nişte organizaţii civice ungureşti i-au elogiat,
premiat, victimizat astăzi, la Budapesta, în prezenţa unui senator
UDMR, pe extremiştii maghiari
Beke şi Szocs, din Tg. Secuiesc,
condamnaţi de Justiţia din România
pentru încercarea de a detona în
acest oraş, în 2015, bombe artizanale de Ziua Naţională a României.
Pentru unii eroi-martiri, pentru
alţii terorişti-extremişti! De-o vreme
încoace, mai ales de când cu războiul din Ucraina, lucrurile astea
se negociază etnic şi politic fără
nicio jenă.
Aştept cu mari emoţii desfăşurările de forţe care vor însoţi această
inedită şi istorică finală a Cupei
României. Interesant este că „finala
mare”, de diseară, va fi precedată
pe Giuleşti de o „finală mică”, cea a
jucătorilor sub 19 ani, care se va
disputa oarecum în familia secuiască: Sepsi Sf. Gheorghe – Csikszereda Miercurea Ciuc. Iar portarul
„juniorilor” din Sf. Gheorghe este
chiar fratele portarului Niczuly, de
la echipa mare a aceluiaşi club.
Asta ca să ştim cum stăm cu prezenţa minorităţii etnice maghiare
în fotbalul românesc, un sport înfumurat, care nu investeşte în copii
şi juniori nici un sfert din cât investeşte Ungaria în tinerii fotbalişti
din Secuime. E un adevăr care te
poate pune pe gânduri. Şi-atât...
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Punct de verificare a autorecenzării,
în Piaţa Centrală din Sfântu Gheorghe
Autoritățile din Sfântu Gheorghe înființează, începând de
vineri, 20 mai, un punct de verificare a autorecenzării. Acesta
va fi situat în Piața Centrală și
va funcționa până în 27 mai,
zilnic între orele 10:00-18:00,
iar duminică între orele 10:0016:00.
Primarul Antal Árpád a spus
joi, într-o conferință de presă,
că numărul de chestionare nevalidate de INS este în continuare mare, de peste 10% din
totalul celor completate la domiciliu, atât la nivel național,
cât și local.
„În continuare, procentul de
chestionare nevalide este foarte
ridicat. (...) Acesta este și motivul
pentru care în centrul orașului
vom amplasa un punct de verificare a validității chestionarelor.
Rugămintea noastră este ca cei
care încă nu au primit confirmare
finală sau care au dubii, întrebări
în legătură cu validitatea che-

stionarelor, să vină la acest punct.
Vremea e frumoasă, parcul e frumos, să facă o scurtă plimbare.
E o chestiune de câteva secunde.

La Sfântu Gheorghe
se oferă cafea gratis
pentru autorecenzare
până în 31 mai
Pentru că s-a prelungit perioada etapei de autorecenzare,
autoritățile din Sfântu Gheorghe au extins și valabilitatea
campaniei în care cei care fac dovada participării la recensământ
primesc o cafea gratis în cinci cafenele din centrul orașului.
Dacă inițial termenul campaniei „1 autorecenzare asistată la
punctele fixe = 1 cafea gratis” a Primăriei Sfântu Gheorghe a fost 18
mai, stabilit în contextul în care autorecenzarea se încheia în 15
mai, prelungirea până în 27 mai le dă șansa participanților la recensământ să bea cafeaua gratis până în 31 mai.
„Continuă și această campanie. Practic, cei care în această perioadă
completează chestionarele vor primi cupon pentru o cafea gratuită,
care poate fi preschimbat în cinci cafenele din zona centrală. Până la
sfârșitul lunii poate fi folosit acest cupon”, a spus joi, într-o conferință
de presă, primarul Antal Árpád.
Cele cinci unități de alimentație publică participante în campanie
sunt News Cafe, Gado Gourmet Bistro, INdiVino, Szimpla și M&M
Cake Express.
Ideea de cafea gratis pentru autorecenzare nu a adunat doar
fani, ci au fost și voci care au catalogat-o drept mită. Ca răspuns,
edilul din Sfântu Gheorghe spune că „o cafea este un gest, nu o mită.
Dacă cineva poate fi mituit cu o cafea... ce să mai zicem?”.
Potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS) din 17
mai, 36.360 de persoane, adică 70,9% din populația estimată a
orașului Sfântu Gheorghe, au completat chestionarele de recensământ.
Campania „1 autorecenzare asistată la punctele fixe = 1 cafea
gratis” a fost lansată în 11 mai. Atunci, statistica arăta că peste 53%
dintre locuitorii din oraș completaseră chestionarele online.
 Iulia Drăghici – Taraș
Sursa foto: Primăria Sfântu Gheorghe

În cazul în care vor vedea că nu
sunt valide chestionarele, le pot
recompleta acolo cu ajutorul colegilor în câteva minute. Tot așa,

rugămintea mea ar fi ca cei care
doresc să completeze în următoarele șapte zile, să vină la punctele unde pot primi ajutor, pentru
că și perioada de validare este de
șapte zile și practic în cazul în
care va afla că nu este valid sâmbăta viitoare, nu va mai avea
posibilitatea să corecteze”, a declarat Antal Árpád, care a punctat
și că în continuare sunt deschise
și cele 10 puncte ARA (AutoRecenzare Asistată) în oraș.
Edilul a spus și că, potrivit
celui mai recent raport al Institutului Național de Statistică
(INS), din 17 mai, 36.360 de
persoane, adică 70,9% din populația estimată a orașului Sfântu
Gheorghe, au completat chestionarele de recensământ. Datele
poziționează municipiul pe primul loc în țară în categoria reședințelor de județ.
„Sunt foarte mândru de faptul
că de săptămâni bune orașul este
pe locul I. Înseamnă că oamenii

au luat în serios acest recensământ, ceea ce este un lucru foarte
bun. Sper că și în săptămâna următoare ritmul va fi același și
vom depăși 75%”, a mai declarat
primarul.
Județul Covasna ocupă locul
III pe țară, cu 61,2% rată de
completare.
Decizia de prelungire a termenului dedicat etapei de autorecenzare din cadrul Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din 15 până în 27 mai a
fost luată în 12 mai, „ca urmare
a interesului crescut pentru autorecenzare manifestat de populaţie
– peste 400.000 de chestionare
completate zilnic, comparativ cu
o medie de 120.000 de chestionare
completate pe zi în perioada anterioară”, a informat INS întrun comunicat de presă.
Vizita recenzorilor în teren
se va desfăşura în perioada 31
mai – 17 iulie 2022.
 Iulia Drăghici – Taraș

Apel umanitar: o tânără
din Sfântu Gheorghe
luptă împotriva cancerului
O tânără din Sfântu Gheorghe,
diagnosticată în urmă cu 3 luni cu
cancer de stomac, are nevoie de
sprijinul oamenilor de bine pentru
a continua lupta cu boala nemiloasă.
După tratamentele inițiale și după
o operație a tumorii perforate, o
serie de complicații au generat nevoia unor noi intervenții, ale căror
costuri se ridică la aproximativ
5.000 de euro. Apropiații fac astfel
un apel către cei care pot și vor să
ajute la salvarea vieții acesteia.
Tânăra se numește Bán Szabó
Gizella și are 38 de ani. Când s-a
aflat diagnosticul, aceasta a fost
operată în Germania, după ce tumoarea s-a perforat. S-a vindecat
relativ repede, a fost externată din
spital, dar o săptămână mai târziu
cancerul a dezvoltat metastaze și
s-a răspândit și la nivel ovarian și
hepatic. O clinică din Ungaria o
poate ajuta cu o nouă procedură.
Costurile tratamentelor se ridică
la 5.000 de euro.
Apropiații, dar și alți oameni
generoși, s-au mobilizat și au strâns
până acum jumătate din suma necesară, pentru care tânăra le este
recunoscătoare și le mulțumește
pe această cale, potrivit unei bune
prietene, Bedő Imola, care alături

de Kató Mónika, Györgyicze Rita
și Popovics Tünde Csilla, e implicată trup și suflet pentru a o ajuta.
Asociația „L.A.B. Életmentő
Kupakok“ a preluat acest caz și
continuă strângerea de fonduri.
Cei care vor să contribuie la salvarea vieții Gizellei o pot face prin
donații în conturile bancare ale
asociației, cu mențiunea „GIZIKE“,
dar și în urnele amenajate la magazinele din Sfântu Gheorghe.

Asociația „L.A.B. Életmentő Kupakok“
SWIFT RNCBROBU IBAN:
RO71RNCB0124153488200001
LEI
RO17RNCB0124153488200003
EURO
RO87RNCB0124153488200004
GBP
 Diana Pantelimon
Sursa foto:
Facebook/Bán Szabó Gizella
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CĂLĂTORIE ÎN LUMEA ŞTIINŢEI

Elementul chimic fundamental pentru viaţă
pe Pământ: Carbon-12
troni se formează mai întâi un
nucleu de Carbon-12 instabil (cu
energie mare) – numit Hoyle
state. O fracțiune din aceste nuclee emit raze gamma dând naștere unor nuclee stabile de Carbon-12 – cele din care suntem
făcuți și noi.
Acest proces este deosebit de
complex – și pentru a-l studia și
calcula cercetătorii au avut nevoie
de 10 ani de studii intense, timp
în care au dezvoltat și pus la punct
algoritmii folosiți pentru a studia
acest proces cu ajutorul supercomputerului.

Cum ia naștere nucleul de
Carbon-12? Un grup de cercetători care a folosit un supercomputer și algoritmi de inteligență artificială încearcă să răspundă la această întrebare: nucleul poate să ia naștere în condiții extreme de temperatură și
densitate – precum cele din inima stelelor sau în explozii de
supernove – din unirea inițială
a trei nuclee de Heliu-4?
Elementele chimice
La ora actuală cunoaștem mai
bine de 100 de elemente chimice:
de la hidrogen la plumb și la nuclee descoperite recent, precum
Oganessonul, cu numărul atomic
118, sintetizat recent în laborator.
Cum au luat naștere aceste elemente chimice? Hidrogenul a luat
naștere imediat după Big Bang
când s-au format și nuclee de deuteriu (un izotop al hidrogenului
cu un proton și un neutron în
nucleu) și heliu (doi protoni și
doi neutroni). Elementele chimice
mai grele însă nu au luat naștere
atunci – întrucât Universul era
în expansiune și se răcea, și reacțiile nucleare care produc elemente
mai grele nu puteau să aibă loc
(chiar dacă mici cantități de litiu
și beriliu s-au format, însă cantități
cu adevărat foarte mici).
De unde provin atunci celelalte
elemente chimice?

Ce urmează
Procesele din stele
Suntem cu adevărat fii ai stelelor! Nu este doar o metaforă –
elementele chimice din Univers,
inclusiv cele din care suntem alcătuiți noi, au luat naștere în interiorul stelelor sau în procesele
care au loc atunci când acestea
explodează (supernove).
În inima stelelor au loc reacții
de fuziune nucleară. La temperaturile extrem de mari de acolo
nuclee ușoare se unesc între ele
formând nuclee din ce în ce mai
grele. Acest proces – până la formarea fierului – eliberează energie,
care menține un echilibru cu
atracția gravitațională. Până când
acest echilibru este menținut
steaua continuă să se mențină

(relativ) stabilă. Când reacțiile de
fuziune nucleară s-au terminat –
nu mai sunt elemente chimice
care să se unească între ele eliberând energie – echilibrul se „rupe”
și steaua explodează – dând naștere unei supernove (dacă masa
de plecare este mai mare ca cea a
Soarelui).
În acest proces de explozie au
loc alte reacții nucleare de fuziune
între nuclee cu energii foarte mari,
care duc mai departe la formarea
elementelor chimice, cum ar fi
cele grele.

vieții terestre. Este deci extrem
de important să înțelegem mai
bine cum s-a format. Într-un articol recent publicat în Nature
Communications un grup de cercetători a simulat utilizând un
super-computer (Fugaku, din Japonia – RIKEN), de fapt cel mai
puternic super-computer din
lume, pornind de la așa-zise principii prime un proces care duce
la formarea Carbonului-12. În
mod specific grupul a studiat
modul în care din unirea finală
a trei nuclee alpha (adică de
heliu) cu doi protoni și doi neu-

Acest studiu arată cum procesele care au dus la formarea
elementelor chimice necesare vieții
sunt procese complexe, care au
loc în condiții extreme – precum
cele din inima stelelor, în explozia
stelelor cu masă mare sau chiar
și în ciocnirile de stele de neutroni.
În viitor cercetătorii vor să studieze
mai în detaliu aceste procese și
să înțeleagă mai bine fiecare dintre
aceste procese și contribuția lor
la cantitatea de Carbon-12 din
Univers și... din corpul nostru.
Credit imagine: Epelbaum et al

Nucleul de Carbon-12
Carbonul-12, al cărui nucleu
conține 6 protoni și 6 neutroni,
este un element chimic la baza

Rubrică realizată de Cătălina Curceanu, prim cercetător în domeniul fizicii
particulelor elementare şi al fizicii nucleare, Laboratori Nazionali di Frascati,
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Roma, Italia) şi Luminiţa Costea, profesoară de Fizică la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, Sfântu Gheorghe

Sunt așteptate 150 de oferte la
Bursa Locurilor de Muncă de la Sfântu Gheorghe
Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă (AJOFM) Covasna
organizează vineri, 20 mai, o nouă edi-

ție a Bursei Generale a Locurilor de
Muncă. Au confirmat participarea aproximativ 20 de angajatori, care vor pre-

zenta peste 150 de posturi disponibile.
Evenimentul va avea loc în 20 mai
a.c., la Complexul Golgota, din Sfântu
Gheorghe (str. Andrei Șaguna, nr. 7), începând cu ora 9:30.
Directorul AJOFM Covasna, Kelemen
Tibor, ne-a spus că Bursa revine după
doi ani de pandemie, iar oferte vor fi în
special pentru muncitori necalificați.
„Sunt 150 de oferte, pe diferite domenii,
cele mai multe pentru muncitori necalificați
și muncitori în diferite domenii de activitate:
confecții, prelucrări lemn și nu numai. Vor
fi și cinci locuri de muncă pentru cei cu
studii superioare, cu titlul de inginer, electronist, lemnar, textilist. (...) Este un eveniment așteptat, mai ales din punctul
nostru de vedere, pentru că ne dorim să
vedem cum reacționează piața”, a declarat
directorul AJOFM Covasna pentru Ob-

servatorul de Covasna – CovasnaMedia.ro.
Acesta a precizat și că, spre deosebire
de edițiile trecute, la Bursa de anul acesta
nu sunt invitați beneficiarii de venit minim
garantat, pentru a evita înghesuiala și
aglomerația, ci doar șomerii și tinerii care
vor să își găsească serviciu.
„Sunt invitați în primul rând tinerii,
NEETs-ii (n.red.: tinerii care nu lucrează
și nu sunt în școală), pentru că sunt căutați
de toate proiectele finanțate de POCU, dar
și toți șomerii indemnizabili din zona noastră, în jur de 200 de persoane”, a mai spus
directorul AJOFM Covasna.
Kelemen Tibor a adăugat și că numărul
angajatorilor și al locurilor de muncă ar
putea suferi modificări pe ultima sută de
metri.
 Iulia Drăghici – Taraș
Sursa foto: ilustrativ/pexels.com
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În mai puţin de o săptămână începe SepsiBook
A rămas mai puțin de o săptămâna
până va începe prima ediție a Târgului
de Carte și Festivalului de literatură contemporană SepsiBook. Deschiderea oficială este programată pentru joi, 26 mai,
de la ora 17:00, acțiune care îi va avea ca
invitați pe primarul municipiului Sfântu
Gheorghe, Antal Árpád, președintele
Consiliului Județean Covasna, Tamás
Sándor, scriitorul Vida Gábor și poetul
Mircea Dinescu.
„Sper că va fi un succes și că vom putea
organiza de acum încolo în fiecare an și
că practic va găsi un loc în calendarul
acestor tipuri de activități din țară. Sperăm
că va fi ok. Locația este un mare semn de
întrebare, dacă va funcționa sau nu. Vom
vedea și care va fi interesul, dar eu sper că
va fi o chestie faină și vom putea organiza
în fiecare an, că ăsta ar fi scopul. Dar
despre asta vom discuta după”, a spus joi,
într-o conferință de presă, primarul Antal
Árpád.
Activitățile sunt programate să înceapă
joi, de la ora 12:00, cu Mozsikácska, un

concert interactiv pentru copiii cu vârste
cuprinse între 5-10 ani.
Printre spectacolele în limba română
se numără spectacolul MiniReactor „O
gheară de ajutor”, pentru copiii cu vârsta
cuprinsă între 6-10 ani (vineri, 10:00),
„Comoara pinguinilor” – întâlnire interactivă cu publicul a autoarei Lavinia Braniște
și a ilustratoarei Anca Smărăndache, pentru
copiii cu vârstele cuprinse între 6-8 ani

Mesaj pentru întorsureni:
„Donează sânge pentru viaţă!”

Centrul de Transfuzii Sanguine al județului Covasna vine în
ajutor oamenilor din zona Întorsurii Buzăului care vor și pot doneze sânge, dar nu pot să ajungă
la sediul din Sfântu Gheorghe
pentru a face acest lucru. În acest
scop, se organizează o nouă campanie la spitalul din oraș, marți,
7 iunie, începând de la ora 8:00,
sub deviza „Donează sânge pentru
viață!”.
Organizatorii se așteaptă ca cel
puțin 50 de întorsureni să răspundă
apelului de a dona sânge.
„Ne așteptăm să fie între 50 și
70 de persoane”, a spus, pentru Observatorul de Covasna – CovasnaMedia.ro, directorul Centrului de
Transfuzii Sanguine Covasna, Andy
Rosin.
„Fiecare donator primește tichete
de masă în valoare de 66,99 lei și
un set de analize de sânge. Vă așteptăm! E SIGUR, SIMPLU ȘI RAPID”, au precizat organizatorii.

La ultima astfel de acțiune care
a avut loc la Întorsura Buzăului,
acum aproximativ două luni, au
mers să facă un bine celor care au
nevoie de sânge în jur de 50 de
persoane.
Pe pagina de Facebook a evenimentului, unde oamenii care vor
să doneze sânge în 7 iunie își pot
anunța prezența, se reamintesc și
condițiile pe care trebuie să le îndeplinească donatorii:
- vârsta între 18-60 ani;
- greutate minimă 55 kg;
- stare bună de sănătate (fără
boli cronice sau medicamente luate
în ultimele 2 săptămâni);
- mic dejun şi lichide (apă, ceai,
cafea, lapte) servite înainte de donare
(obligatoriu!);
- interzis consumul de băuturi
alcoolice 48 ore înainte de donare;
- interzis fumatul 2 ore înainte
şi după donare.
 David Leonard Bularca
Sursa foto: organizatori

(vineri, 11:00), „Aventuri pe tărâmul basmelor”, activitate interactivă în limba română, pentru copiii cu vârste cuprinse între 4-8 ani, sub îndrumarea lui Zsigmond
Zsuzsanna și Duka Boróka (vineri, 14:00),
„Să aflăm ce anume e această Transilvanie”
– de vorbă cu scriitorul Vida Gábor cu
ocazia prezentării ediției în limba română
a cărții sale „Povestea unui bâlbâit”, interlocutor: jurnalistul Lucian Mîndruță (vineri,

17:00), „Opinii crude și idei gătite” – întâlnire cu publicul a poetului Mircea Dinescu, interlocutor: criticul literar Adrian
Lăcătuș (vineri, 18:00) și concertul formației
Fără Zahăr, „Comedie amăruie” (vineri,
ora 19:00).
Programul complet este disponibil pe
site-ul dedicat, sepsibook.ro.
În centrul municipiului Sfântu Gheorghe, literele „SEPSI” au fost decorate pentru
a promova acest eveniment, iar în apropiere
a fost montată o instalație publică cu o
zonă de lectură. Aceasta oferă mai multe
detalii despre eveniment și ilustrații de
cărți pentru copii și poezii.
Târgul de carte și festivalul de literatură
contemporană SepsiBook va avea prima
ediție în perioada 26-29 mai, la Arena
Sepsi. Organizatorii spun că vor participa
40 de edituri din România și Ungaria, care
vor oferi cărți la aproximativ 30 de standuri.
Intrarea la evenimentele SepsiBook este
gratuită.
 Iulia Drăghici – Taraș
Sursa foto: Facebook/ Antal Árpád
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Ce se mai întâmplă cu reabilitarea
internatului de la CNMV

vom găsi o firmă mai bună decât
asta. Asta este o altă problemă”,
a spus primarul Antal Árpád.
În prezent, cei 70 de elevi ai
Colegiului, beneficiari ai serviciului de internat, sunt cazați
în spații puse la dispoziție de
Palatul Copiilor și Liceul „Constantin Brâncuși” din Sfântu
Gheorghe. În anul școlar trecut,
elevii au fost cazați în fostul hotel Consic, dar condițiile au fost
nesatisfăcătoare.
Acum, conducerea CNMV
spune că nu poate decât să le
mulțumească celor doi parteneri
care anul acesta le-au dat o mână
de ajutor în preluarea elevilor
care au nevoie de internat.
Însă nu doar acești elevi sunt
afectați de prelungirea lucrărilor,
ci, odată cu predarea amplasamentului, au fost sacrificate și
șapte săli de clasă, care erau la
parterul internatului, precum și
alte spații, care acum sunt folosite
ca depozite pentru materialele
cumpărate din bugetul școlii
pentru finalizarea lucrărilor interioare (parchet, mobilier, saltele, perdele și altele). Din acest
motiv, școala nu mai are laboratoare specializate, pentru că
au fost transformate în săli de
clasă, dar nici sala mică de sport
și terenul alăturat nu mai pot fi
utilizate.
Directoarea CNMV, Luminița Costea, spune că ideal ar fi
ca elevii să se întoarcă în internat
în septembrie, la începutul anului școlar viitor. Dar, pentru ca
acest lucru să se întâmple, actualul constructor ar trebui să

le predea înapoi amplasamentul
cel târziu la începutul lunii iulie,
pentru că mai sunt necesare și
alte intervenții: parchetare, curățenie, mobilare și altele – activități care nu pot fi încheiate
de pe azi pe mâine.
Vara trecută, lucrările de reabilitare începute în toamna anului precedent la Colegiul Național „Mihai Viteazul” s-au sistat din cauză că s-au găsit fisuri
în pereți.
În noiembrie 2021, autoritățile locale informau că, din cauza
acestor lucrări neprevăzute, au
fost nevoite să genereze trei noi
dispoziții de șantier (care vizau
sistemul de ventilație, lucrări

noi pentru măsuri suplimentare
impuse de ISU și repararea fisurilor). Pentru acestea a fost
nevoie de o nouă licitație, câștigată de aceeași firmă care derula
lucrările și care a realizat și proiectul tehnic, SC MODERN POWER SYSTEMS SRL.
Contactat să ofere un punct
de vedere și detalii despre lucrarea pe care o derulează, reprezentantul firmei, Ionuț Lar,
a spus, pe scurt, că proiectul de
la CNMV este finalizat, fără să
ofere însă alte informații, dar a
precizat că va reveni cu amănunte și răspunsuri la întrebările
noastre. Până la închiderea ediției, acest lucru nu s-a întâmplat.

Termenul inițial al proiectului
a fost octombrie 2021, dar după
descoperirea fisurilor a beneficiat
de o prelungire.
Internatul Colegiului Național „Mihai Viteazul” a fost construit în 1976 și de atunci nu a
mai fost modernizat. S-au făcut
lucrări mai mici și mai mari pe
ici colo, dar în ultimul timp
condițiile lăsau foarte mult de
dorit. În sfârșit, la finalul anului
2019, un constructor a semnat
cu Primăria Sfântu Gheorghe
contractul, de 5 milioane de lei,
pentru reabilitarea acestui obiectiv de investiții, la pachet cu
modernizarea sălii de festivități.
 Iulia Drăghici – Taraș
Publicitate

Autoritățile din Sfântu
Gheorghe se declară nemulțumite de ritmul în care se derulează lucrările de reabilitare
și modernizare a internatului
și sălii de festivități de la Colegiul Național „Mihai Viteazul”. Problema este că, dacă
nu va fi predat amplasamentul
înapoi școlii la începutul acestei
veri, pentru a pune la punct
ultimele detalii, cei 70 de elevi
care au nevoie de internat nu
se vor putea caza acolo nici la
începutul anului școlar viitor.
În acest timp, constructorul
spune că acolo lucrarea este
finalizată, dar nu oferă alte
amănunte.
Pe marginea subiectului reabilitării internatului și a sălii de
festivități de la CNMV a reacționat joi primarul Antal Árpád,
ca urmare a unei întrebări adresate de Observatorul de Covasna
– CovasnaMedia.ro într-o conferință de presă.
„Se lucrează în ritmul în care
se lucrează. Nesatisfăcător, din
punctul meu de vedere. Eu pun
presiune cât pot, dar altceva nu
am ce să fac, pentru că sunt câteva cazuri în care am luat decizia
de a rezilia contracte, dar în
acest caz, am face mai mult rău
decât bine dacă am rezilia. Pentru
că trebuie făcută expertiză, pe
tot ce s-a făcut până acum, trebuie
refăcute devizele, pe baza devizelor trebuie refăcută licitația.
Practic cel puțin un an s-ar opri
totul în această situație și este
mult mai riscant. Și nu avem
nici o garanție că peste un an
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Re co m a n d ă r i d e w e e ke n d
Cel mai lung drum

Batman

Candyman

Film Now, Vineri 20:00

Cu: Scott Eastwood, Melissa Benoist, Britt Robertson, Alan Alda

Ira și Ruth, Luke și Sophia – două cupluri separate de timp și vârstă – au
foarte puține în comun până ce intervine o serie de evenimente neașteptate,
iar viețile lor se întrepătrund. Nicholas
Sparks, autorul de bestselleruri de la
New York Times, creează o poveste
de dragoste extraordinară care începe
când o cutie cu scrisori vechi, plină
cu o viață de iubire, înțelepciune și
experiență, îi îndrumă pe Luke și
Sophia către descoperirea valorilor
lor reale și a sensului real al iubirii.

Demolat

Pro Cinema, Vineri 22:15

Cu: Naomi Watts, Jake Gyllenhaal, Chris Cooper, Heather Lind

Davis (Jake Gyllenhaal), un bancher de investiții ce se bucură de succes în
carieră, se află într-un mare impas în plan personal după ce soția lui moare
într-un accident de mașină. În ciuda insistentelor socrului său de-a se aduna și
a-și trăi viața în continuare, Davis continuă să își plângă de milă. Ceea ce începe
ca o scrisoare de reclamare a unei companii producătoare de automate se transformă într-o serie de scrisori mai deosebite. Acestea atrag atenția unui reprezentant
al serviciului de relații cu clienții pe
nume Karen (Naomi Watts) și, în ciuda
poverilor emoționale și financiare pe
care le are și ea de suportat, cei doi formează o conexiune neobișnuită. Cu ajutorul lui Karen și al fiului ei Chris, Davis
începe să reconstruiască, iar primul pas
este demolarea trecutului.

HBO, Sâmbătă 17:25

Cu: Yahya Abdul-Mateen II,
Teyonah Parris

O „continuare spirituală” a filmului
de groază „Candyman” (1992), a cărui
acțiune revine în cartierul Cabrini
Green din Chicago, acolo unde a început legenda. Dintotdeauna locuitorii
cartierului au fost terorizați de o poveste care s-a răspândit în comunitate
despre un ucigaș supranatural cu o
mână-cârlig, ușor de invocat de cei
care îndrăznesc să îi repete numele
de cinci ori într-o oglindă. În zilele
noastre, un artist vizual și iubita sa, o
directoare de galerie de artă, s-au
mutat într-un apartament luxos din
cartierul Cabrini, de nerecunoscut în
prezent. Anthony, fiind în impas în
carieră și disperat să-și păstreze statutul
în lumea artei din Chicago, începe să
exploreze prin picturi detalii macabre
bazate pe adevărata poveste a lui
Candyman, deschizând o ușă către
un trecut complex și dezlănțuind valul
terifiant de violențe care îl vor pune
față în față cu propriul destin.

HBO, Duminică 21:00

Cu: Robert Pattinson, Andy Serkis, Zoë Kravitz

După doi ani de supraveghere a străzilor
orașului ca Batman, aducând frică în
inimile criminalilor, cel mai cunoscut
personaj al universului DC este înfățișat
într-o poveste complet diferită, care
scoate la iveală secretele ascunse ale familiilor fondatoare ale orașului Gotham.
Cu doar doi aliați de încredere – Alfred Pennyworth și Lt. James Gordon – în
rețeaua coruptă a oficialilor și personalităților orașului, Batman se impune
ca întruchiparea răzbunării. Când un criminal pe nume Riddler vizează elita
orașului cu o serie de intrigi sadice, indiciile îl trimit pe Bruce Wayne într-o
investigație în lumea interlopă, unde întâlnește personaje precum Catwoman,
Pinguinul/Oswald Cobblepot, Edward Nashton și Carmine Falcone. Pe măsură
ce dovezile încep să se apropie de casă și planurile răufăcătorului devin clare,
Batman trebuie să creeze noi relații pentru a-l demasca pe vinovat, devenind
simbolul speranței în orașul Gotham.

Valmont

TVR 2, Duminică 22:55
Cu: Colin Firth

Valmont este un film regizat de Milos Forman, din 1989, și este o dramă cu
elemente romantice a cărei acțiune se petrece în Franța în perioada barocă și
care îl are în centrul acțiunii pe eroul cu același nume. Nimic nu rezistă jocului
seducției pus la cale de marchiza de Merteuil și de vicontele de Valmont, un
faimos Casanova pregătit să seducă orice femeie frumoasă, indiferent de statutul
ei conjugal sau de poziția ei socială. Asemenea unor seniori care dețin supremația
asupra aceluiași teritoriu, acești doi virtuozi ai intrigilor amoroase vor sfârși
prin a se înfrunta. Și în acest duel neîndurător, sentimentele sincere devin o
greșeală mortală.

— VINERI —
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Telejurnal matinal
3 ceasuri bune
Telejurnal
3 ceasuri bune
Exclusiv în România
Guşti! Şi apoi mănânci
Doar să gustaţi
Parlamentul României
Atelier de sănătate
Telejurnal
(emis. info)
Opre Roma
EURO polis
Cooltura
Dong Yi, concubina regelui
(Serial TV)
Sport
Telejurnal
(emis. info)
Meteo
Complicele
(dramă 2010)
Anchetele comisarului
Antonescu
Dincolo de alb şi negru

Ora 21:10 - FILM
Complicele

7:00
10:30
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00
19:00

20:30
00:30
02:30

Ştirile Pro TV
(emis. info.)
Vorbeşte lumea
(divertisment)
Ştirile Pro TV
(emis. info.)
Lecţii de viaţă
(Serial TV)
La Maruţă
(divertisment)
Ştirile Pro TV
(emis. info.)
Ce spun românii
(concurs)
Ştirile Pro TV
(emis. info.)
· Sport · Vremea
Românii au talent
(divertisment)
Mame bune şi nebune
(comedie 2016)
De-a șoarecele și pisica
(acțiune 2017)
(reluare)

Ora 20:30 - DIVERTISMENT
Românii au talent

07:00
8:00

11:55
12:00
14:00
15:00
18:00
19:00

20:30
22:30
01:30

Observator
(emis. info.)
'Neatza cu Răzvan
şi Dani
(divertisment)
Teleshopping
Observator
(emis. info.)
Dramă: Povești de familie
(Serial TV)
Mireasa
(Serial TV)
Prețul cel bun
(divertisment)
Observator
(emis. info.)
· Sport
· Meteo
Hercules
(acțiune 2014)
iUmor
(divertisment)
Observator
(reluare)

Ora 20:30 - FILM
Hercules

07:00
08:00
10:00

11:00
12:00
14:00
15:00
18:00
19:15
20:00
22:00
23:00

Starea naţiei
(reluare)
Focus la prima oră
Hai cu fetele!
(Serial TV)
(reluare)
Coloana de direcție
(reluare)
Teleshopping
Focus
(emis. info.)
Exclusiv VIP
(divertisment)
Focus
(emis. info.)
Oportuniștii
(Serial TV)
Cronica cârcotaşilor
(divertisment)
Secretele președintelui
(Serial TV)
Miss Litoral
(comedie 1990)
(reluare)

Ora 20:00 - DIVERTISMENT
Cronica cârcotaşilor

07:00
8:00
10:00
12:00
13:00
15:00
17:00
18:45
19:00
20:00
22:30

00:00

Știrile Kanal D
(emis. info.)
Dimineața cu noi
(divertisment)
Casa iubirii
(serial TV)
Ştirile Kanal D
În căutarea adevărului
(Serial TV)
Teo Show
(divertisment)
Casa iubirii
(serial TV)
Știrea zilei
Ştirile Kanal D
(emis. info.)
Mă numesc Zuleyha
(serial TV)
Jocul cuvintelor
cu Dan Negru
(divertisment)
Ştirile Kanal D
(emis. info.)
(reluare)

Ora 20:00 - SERIAL TV
Mă numesc Zuleyha
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— SÂMBĂTĂ —
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Cu capu-n zori
Strop şi balonaş
(Serial TV)
Ferma lui Jimmy
#Creativ
Rugby, Liga Naţională
Telejurnal
(emis. info)
Ora regelui
Handbal feminin
Vedeta populară
(reluare)
Teleenciclopedia
Sport
Telejurnal
(emis. info)
Meteo
Brațele Afroditei
(aventuri 1978)
Legenda lui Bruc
(aventuri 2010)
Profesioniştii...
cu Eugenia Vodă

07:00
10:00
10:30
11:00
12:45
13:00
14:45

19:00

20:00
22:00
00:00

Ştirile Pro Tv
(emis. info)
I Like IT
(emis. info)
Superspeed
Un cadou cu suflet
(familie 2015)
Ştirile Pro Tv
(emis. info)
Face toți banii
(acțiune 2012)
Românii au talent
(divertisment)
(reluare)
Ştirile Pro Tv
(emis. info)
· Sport · Meteo
Mumia
(acțiune 2017)
Atac de Ziua Naţională
(acțiune 2016)
Recompensă cu bucluc
(comedie 2010)

Ora 20:00 - FILM

Ora 21:10 - FILM
Brațele Afroditei

Mumia

07:00
09:00

12:00
13:00
13:30
15:30

19:00

20:00
00:00
03:30

Observator
(emis. info.)
Adela
(Serial TV)
(reluare)
Medicool
(Sezon nou)
Observator
(emis. info.)
Mireasa
(Serial TV)
Chefi fără limite
(divertisment)
(reluare)
Observator
(emis. info.)
· Sport
· Meteo
Te cunosc de undeva
(divertisment)
Insula iubirii
(divertisment)
Observator
(reluare)

Ora 20:00 - DIVERTISMENT
Te cunosc de undeva

07:00
10:00
11:00
11:30
12:00
13:00
14:00

16:00
18:00
19:30
20:00
23:00
01:30

Exclusiv VIP
(reluare)
Starea naţiei - Best of
(reluare)
Sănătate cu stil
Flash monden
(reluare)
Coloana de direcție
(reluare)
Oportuniștii
(Serial TV)
Miss Litoral
(comedie 1990)
(reluare)
Aventurierii gustului
(reluare)
Focus
(emis. info.)
Flash monden
Tigrii de pe șine
(acțiune 2016)
Crypto
(dramă 2019)
Iubire elenă
(dramă 2010)

Ora 20:00 - FILM

07:00
08:00
10:00
11:30
12:00
13:00
15:00
16:00
18:00
19:00
20:00
21:15
23:00
01:00

Apel la consilier
(reluare)
Mireasa din Istanbul
(Serial TV)
Asta-i România!
(reluare)
Sport, dietă şi o vedetă
Ştirile Kanal D
(emis. info.)
În căutarea adevărului
ROventura
(divertisment)
Casa iubirii
Ştirile Kanal D
(emis. info.)
Casa iubirii
(Serial TV)
Strada speranţei
(Serial TV)
Represalii
(acțiune 2018)
Fără egal
(dramă 2002)
Ştirile Kanal D
(reluare)

Ora 21:15 - FILM
Tigrii de pe șine

Represalii

— DUMINICĂ —
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Universul credinţei
Bucuria credinţei
M.A.I. aproape de tine
Pro patria
Viaţa satului
Tezaur folcloric
Telejurnal
Arta crimei
(Serial TV)
Handbal feminin
Exclusiv în România
Dosar România
Sport
Telejurnal
(emis. info)
Meteo
Vedeta populară
(divertisment)
Vedeta populară
(divertisment)
Garantat 100%
(talk-show)
Replay
(reluare)

Ora 21:00 - DIVERTISMENT
Vedeta populară

07:00
10:00
10:30
11:00

12:50
13:00
14:00
16:00
18:00
19:00

20:00
23:00
01:15

Ştirile Pro Tv
Doctor de bine
Umami: al 5-lea gust
Face toți banii
(acțiune 2012)
(reluare)
Ştirile Pro Tv
(emis. info)
Apropo Tv
Masterchef
(reluare)
Imperiul leilor
(reluare)
România, te iubesc!
Ştirile Pro Tv
(emis. info.)
· Sport
· Vremea
Survivor România
(divertisment)
Insurgent
(acțiune 2015)
Apropo Tv
(reluare)

Ora 20:00 - DIVERTISMENT
Survivor România

07:00
10:00
13:00
13:30

14:30

19:00

20:30
00:30
00:45

Observator
(emis. info.)
Neatza de weekend
(divertisment)
Observator
(emis. info.)
Cooking Show:
Hello Chef
(Sezon nou)
Te cunosc de undeva
(divertisment)
(reluare)
Observator
(emis. info.)
· Sport
· Meteo
iUmor
(divertisment)
iMai mult Umor
(divertisment)
Insula iubirii
(divertisment)
(reluare)

Ora 20:00 - DIVERTISMENT
iUmor

08:00
10:00
11:00
13:00

14:00
16:00

18:00
19:00
20:00
22:00
23:00
01:00

Aventurierii gustului
(reluare)
Ora de profit.ro
Insider politic
Secretele preşedintelui
(Serial TV)
(reluare)
Poezie și delicatețuri
(divertisment)
Cronica cârcotaşilor
(divertisment)
(reluare)
Focus (emis. info.)
Flash monden
(divertisment)
Schimb de mame
(divertisment)
Insider politic
(reluare)
Poezie și delicatețuri
(divertisment)
Tigrii de pe șine
(acțiune 2016)
(reluare)

Ora 23:00 - DIVERTISMENT
Poezie și delicatețuri
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Ştirile Kanal D
(emis. info.)
Mireasa din Istanbul
(Serial TV)
ROventura
(reluare)
Apel la consilier
Ştirile Kanal D
În căutarea adevărului
(reluare)
Asta-i România!
(reportaj)
Casa iubirii
(Serial TV)
Ştirile Kanal D
(emis. info.)
Casa iubirii
(Serial TV)
Strada speranţei
(Serial TV)
40 de întrebări
cu Denise Rifai
Ştirile Kanal D
(emis. info.)

Ora 20:00 - SERIAL
Strada speranţei
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Atestarea întreprinderilor
de economie socială

DIRECŢIA
GENERALĂ
ANTICORUPŢIE
Semnalează faptele
de corupţie săvârşite de personalul Ministerului Afacerilor Interne
apelând, din orice reţea, linia
gratuită:

0800.806.806
sau la sediul Serviciului Judeţean
Anticorupţie Covasna, din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kőrösi Csoma Sándor nr. 16.

În cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Covasna funcţionează Compartimentul Economie Socială, care
atestă întreprinderile de economie socială.
În România, cadrul legal al economiei sociale este reprezentat de
Legea nr. 219/2015 privind economia socială modificată şi completată
prin OUG nr.33/30,03,2022, ale cărei prevederi se aplică conform
Normelor metodologice (Hotărârea nr. 585/2016).
Potrivit Legii nr. 219/2015, entitățile economiei sociale din
România sunt reprezentate de întreprinderea socială şi întreprinderea
socială de inserție.
Întreprinderea socială este persoana juridică de drept privat care
desfăşoară activităţi în domeniul economiei sociale, care deţine un
atestat de întreprindere socială şi respectă principiile economiei sociale.
Atestatul de întreprindere socială se acordă întreprinderilor
sociale care dispun, prin actele de înfiinţare şi funcţionare, respectarea
următoarelor criterii:
a) acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;
b) alocă minimum 70% din profitul realizat scopului social şi rezervei statutare;
c) se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către
una sau mai multe întreprinderi sociale;
d) aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând
niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe
care să depăşească raportul de 1 la 8.
Întreprinderea socială de inserţie este întreprinderea socială care
îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) are, permanent, cel puţin 30% din personalul angajat aparţinând
grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor
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Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub
numărul 9988/19.05.2022, respectiv 9989/19.05.2022, s-au înregistrat
referatul de aprobare al primarului orașului Covasna, dl. Gyerő
József şi proiectul de hotărâre cu privire la aprobare P.U.Z. –
MODIFICATOR CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT (S+P+1E) ŞI ANEXĂ
GOSPODĂREASCĂ, ORAŞUL COVASNA.
Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 5 iulie
2022 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă
să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la
proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri
vor fi comunicate în scris Secretarului general al oraşului.
Informaţii suplimentare cu privire la acest proiect de hotărâre se
pot obţine de la Primăria oraşului Covasna, iar textul integral al proiectului de hotărâre şi anexei acestuia poate fi studiat la sediul
Primăriei şi pe site-ul www.primariacovasna.ro

angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din totalul timpului de lucru al
tuturor angajaţilor;
b) are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor şi şomajului prin inserţia socioprofesională a persoanelor defavorizate.
Categorii de persoane juridice de drept privat, care pot fi întreprindere socială şi întreprindere socială de inserție:
• societăţile cooperative de gradul I
• cooperativele de credit
• asociaţii şi fundaţii
• casele de ajutor reciproc ale salariaţilor
• casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
• federaţii
• uniunile persoanelor juridice
• alte categorii de persoane juridice de drept privat.
În România, principala sursă de finanțare pentru entitățile
economiei sociale este Fondul Social European prin Programul
Operațional Capital Uman gestionat de Ministerul Fondurilor Europene.
Informaţii despre atestarea întreprinderilor sociale se pot obţine
la sediul AJOFM Covasna, Sfântu Gheorghe, str. General Grigore
Bălan nr. 14, telefon/fax: 0267-312157, e-mail: ajofm.cv@anofm.gov.ro.
(Comunicat AJOFM Covasna)

Anunţ public privind depunerea documentaţiei
Comuna Ozun anunţă publicul interesat că s-a depus documentaţia tehnică aferentă Amenajamentului pastoral pentru
pajiștile din UAT Ozun, județul Covasna, situat pe teritoriul UAT
Ozun, pentru obţinerea avizului de mediu.
Comentariile şi observaţiile scrise ale publicului interesat se
primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna
situat în Sfântu Gheorghe, Bd. Grigore Bălan, nr. 10, telefon:
0267.323.701, în zilele de luni-vineri, între orele: 09.00-13.00, în
termen de 18 zile de la apariţia anunţului.

Anunţ public privind depunerea documentaţiei

Liceul Teoretic Mikes Kelemen organizează concurs pentru
ocuparea unui post de contabil/administrator financiar.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la contabilitatea unităţii
între 25-31.05.2022, între orele 9-15.
Informații suplimentare se pot obţine la contabilitatea liceului (sala
nr. 15 parter), zilnic până la ora 15.

PAKO ZSOLT-GABOR și soția PAKO MELINDA anunţă publicul interesat că s-a depus documentaţia tehnică aferentă Elaborării PUZ
- ZONĂ REZIDENȚIALĂ, în localitatea GHELINȚA, pentru obţinerea
avizului de mediu.
Comentariile şi observaţiile scrise ale publicului interesat se primesc
zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna situat în
Sfântu Gheorghe, Bd. Grigore Bălan, nr. 10, telefon: 0267.323.701, în
zilele de luni-vineri, între orele: 09.00-13.00, în termen de 18 zile
de la apariţia anunţului.

ANUNŢ

ANUNŢ

Județul Covasna, prin Consiliul Județean Covasna, anunță publicul
interesat asupra elaborării Studiului de oportunitate pentru documentația de urbanism PUZ case de tip unifamilial pentru asistență
socială și protecția copilului în Târgu Secuiesc, str. Abatorului nr. 10.
Observațiile publicului se pot depune la registratura Consiliului Județean Covasna sau la registratura Municipiului Târgu Secuiesc.

Unitatea administrativ-teritorială Brateș, din județul Covasna anunță
publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele
cadastrale nr. 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
55, 69, 71, începând cu data de 23.05.2022, pe o perioadă de 60
de zile (23.05.2022-22.07.2022), la primăria Comunei Brateș, str.
Principală, nr. 61, județul Covasna.

ANUNŢ
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— REŢETA ZILEI —

ANUNŢ
Primăria comunei Ojdula, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
aduce la cunoştinţă publică Proiectul de hotărâre privind delegarea
gestiunii prin concesiune a serviciului pentru gestionarea câinilor
fără stăpân în comuna Ojdula, județul Covasna, inițiat de primarul
comunei, Dl. Pénzes Ágoston.
Propunerile, sugestiile, opiniile, contestațiile se pot trimite/depune
la sediul Primăriei comunei Ojdula până la data de 29.06.2022.

MICA PUBLICITATE
DIVERSE
 Publicăm anunţuri de mică publicitate în ziarele centrale: somaţii, citaţii, vânzări etc. Detalii pe email: office@newageadv.ro
sau la telefon 0729-909.311

COMEMORARE
Ai plecat brusc dintre noi acum un an și ai lăsat în urmă
familia îndurerată și pe fiul tău Cristian-Lucian. Cu toții îți
simțim lipsa și ne rugăm pentru liniștea sufletului tău, dragă
FLOAȘ GEANINA MAGDALENA.

Vulcan de ciocolată albă
Ingrediente
150 g ciocolată albă
125 g unt
2 ouă
2 gălbenușuri
125 g zahăr pudră
6 linguri făină

1 EURO
1 USD
1 CHF
100 HUF

4,9474 lei
4,7141 lei
4,8270 lei
1,2792 lei

Farmacia de gardă

Farma-Line I: Str. Császár Bálint,
Nr. 14 / Tel. 0367-412103
(Farmacia eliberează medicamente între
orele 22:00-06:00 numai pe baza reţetelor medicale de urgenţă)

Preparare
Preîncălzește cuptorul la treaptă
medie spre mare. Topește untul
și ciocolata la bain marie. După
ce s-au topit și omogenizat, adaugă
– pe rând și amestecând continuu
– zahărul pudră, ouăle, gălbenușurile și, la final făina.
Amestecă bine până obții o compoziție omogenă și fină. Toarnă
compoziția în vase ramekin (vase
mici, cilindrice rezistente, pentru
o singură porție). Dă la cuptor

Sfinţii zilei
pentru 11-13 minute. Scoate din
cuptor și lasă la răcit aproximativ
2 minute. Apoi, ușor, desprinde
cu un cuțit prăjitura de pe marginile vasului și pune-o în farfurie.
Presară, dacă vrei, niște zahăr pudră deasupra.
Cum se servește? Înfinge furculița
în ea și lasă lava dulce și cremoasă
formată în interior să invadeze
farfuria.

— SUDOKU —

Mica Publicitate
începând de la 2 lei + TVA / cuvânt

Cursul valutar

Ortodox: Sfânta Lidia; Sfântul
Mucenic Talaleu.
Catolic: Ss. Bernardin din Siena,
pr.; Lidia, ucenica sf. Paul.

Bancul zilei
– Mămico, astăzi în autobuz,
tata m-a pus să cedez locul
unei domnișoare...
– Foarte bine, puiu’ lu’ mama,
așa trebuie să faci!
– Da mămico, da’ io stăteam
în brațele lui tata...

Unul pe zi

...vânzări  cumpărări  închirieri
 pierderi  anunţuri de mediu  auto...

„Binele făcut la
nevoie ţi-l răsplăteşte înzecit
Dumnezeu când
nici nu te
gândeşti...”

Toate tipurile de anunţuri și mică publicitate
în OBSERVATORUL DE COVASNA!
Cel mai important cotidian românesc
din judeţ, mereu mai aproape de cititori!
Vă stăm la dispoziţie la sediul nostru
din Sf. Gheorghe, Str. Zorilor nr. 5.
Informaţii la telefon 0745 041 580.

— Mircea Eliade
Soluţia SUDOKU din ziarul de ieri

Regula cifrei unice: jocul de Sudoku presupune completarea careului de 81 de căsuţe după
O SINGURĂ REGULĂ: orice rând, orice coloană și oricare pătrat de 3x3 căsuţe să conţină
o singură dată fiecare cifră cuprinsă între 1 și 9. Soluţia jocului în ziarul de mâine!

— Horoscopul zilei —
Berbec
21.03 - 20.04

Gemeni
22.05 - 21.06

Leu
23.07 - 22.08

Balanţă
22.09 - 22.10

Săgetător
22.11 - 20.12

Vărsător
20.01 - 18.02

Finalizarea proiectelor în care
sunteți implicat nu e atât de
simplă pe cât părea la un moment dat. Însă nu vă descurajați, ci încercați să vă canalizați eforturile în direcția
potrivită.

E important ca astăzi să rezolvați problemele luând acțiunea pe cont propriu. De
asemenea, dacă auziți vreo
informație, e preferabil să o
verificați, fără să vă bazați pe
surse la mâna a doua.

Luați decizii cu impact bun
asupra situației dvs. financiare pe termen scurt și mediu. Nu stați pe gânduri, deoarece inspirația vă ajută să
vă dați seama rapid care e
modul potrivit de acțiune!

Reușiți să rezolvați diferite
probleme pe acasă fără să depuneți prea multe eforturi.
Unele par să se regleze de la
sine, în timp ce altele sunt
gestionate excelent de alte
persoane, la solicitarea dvs.

Lucrurile merg bine în relația
cu rudele apropiate și nu are
rost să le tulburați. Încercați
să evitați subiectele de conversație care știți că pot conduce la controverse și dispute
verbale!

Dați un randament foarte bun
la locul de muncă, deși persoanele din jur sunt mai degrabă cu gândul la zilele libere
din weekend. Vă simțiți în
formă și vreți să profitați de
acest lucru.

Taur
21.04 - 21.05

Rac
22.06 - 22.07

Fecioară
23.08 - 21.09

Scorpion
23.10 - 21.11

Capricorn
21.12 - 19.01

Pești
19.02 - 20.03

Există persoane care vă încurajează mereu, chiar și
atunci când nici măcar dvs.
nu mai aveți încredere în propriile forțe. Acestea merită
din plin încrederea și recunoștința dvs.

Studiul și orice alte activități
de natură intelectuală dau rezultate bune, pe parcursul
acestei zile. Înțelegeți repede
inclusiv lucruri mai complicate
și găsiți diferite modalități de
rezolvare a fiecărei probleme.

Partenerul dumneavoastră
de viață se simte în formă și
are parte de o serie de realizări importante. Se va bucura
dacă vede că vă manifestați
bucuria, atunci când are succes.

În așteptarea weekend-ului,
simțiți că și această zi ar fi
potrivită mai degrabă pentru
distracție decât pentru muncă. Așa că lăsați deoparte sarcinile complicate și lucrați
doar la cele de rutină.

Călătoriile făcute la sfârșitul
acestei săptămâni de lucru
se dovedesc fructuoase. Rezolvați diferite probleme,
încheiați înțelegeri favorabile, obțineți promisiuni de
ajutor.

Ați muncit cu spor în
această săptămână și, tocmai de aceea, aveți nevoie
de odihnă. E nevoie de încă
un efort de câteva ore, apoi
seara deja e rost de distracție.

