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CIVILIZAȚII
 DE IERI 
ȘI DE AZI

EXPOZIŢIE DE 
ARHITECTURĂ 
LA 
„NICOALE 
COLAN”

COVASNA AR PUTEA FI AL DOILEA JUDEŢ DIN ŢARĂ 
CARE ACCEPTĂ EXTINDEREA PROGRAMULUI „FIECARE 

COPIL ÎN GRĂDINIŢĂ” DIN FONDURI PROPRII

Vom cânta, vom dansa, vom petrece împreună!
Intrarea este liberă! Au prioritate cei îmbrăcaţi în IE!
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CITATUL ZILEI

VREMEA

FARMACIA DE GARDĂ

EVENIMENTE

CALENDAR

CURS VALUTAR

Parțial înnorat.
Min: 8°C   -  Max: 21° C

DIVERSE

Farm. Dona 231(str.  Ciucului,  nr.1)/ 
Tel. 0372 - 407231

„Cultura nu înseamnă să citești mult, nici 
să știi multe; înseamnă să cunoști mult.”

defi niţie de Fernando Pessoa

Romano-catolic: : Sf. Iosif 
Cafasso, pr

1881: S-au stabilit relații diplomatice între 
România și Spania.
1923: A luat fi ință, la București, Societatea 
Națională de credit Industrial, al cărei 
scop era stimularea dezvoltării industriale 
a țării.
1937: Londra, 23-25 iunie. Concurs hipic, 
organizat cu prilejul încoronării regelui 
George al VI-lea al Angliei, a cărui Cupa 
Challenge de Aur a revenit călărețului 
român Henry Rang. Trofeul „Daily Mail” 
a fost cucerit de Felix Țopescu, tatăl 
cunoscutului comentator sportiv de 
televiziune, Cristian Țopescu
1985: Echipa națională de handbal 
masculin a obținut, la Frankfurt pe Main 
(Germania), titlul de campioană mondială 
universitară.
1990: Republica Moldova își declară 
suveranitatea de stat (independența - pe 
27 august 1991)
2001: S-a desfășurat, la Teatrul de Balet 
„Oleg Danovski” din Constanța, prima 
ediție a Concursului Internațional de 
Dans (23 iunie - 1 iulie)
2005: Reuniunea miniștrilor afacerilor 
externe din Grupul celor șapte state 
puternic industrializate plus Rusia (G-8) 
(Londra)
2006: Primul concert al formației Depeche 
Mode în România
Naşteri
1834: Alexandru Odobescu, prozator 
și istoric român, membru al Societății 
Academice Române (d. 1895)
1867: Iulian Marțian, istoric român, 
membru al Academiei Române (d. 1937)
1909: Ovidiu Papadima, istoric și critic 
literar român (d. 1996)
Decese
1944: Arthur Segal, pictor român (n. 1875)
2006: Aaron Spelling, producător 
american de televiziune (n. 1923)

EURO  4,3958 lei
USD  3,2305 lei
LIRA STERLINĂ 5,5106 lei
FRANC ELVEŢIAN 3,6124 lei
100 FORINŢI 1,4379 lei

SFINȚII ZILEI

Astăzi, 23 iunie, în calendarul 
ortodox se face pomenirea sfi ntei 
Mucenițe Agripina.
Sfânta Muceniță Agripina a luat 
cununa muceniciei în anul 275, 
în timpul domniei împăratului 
Valerian. Sfânta Agripina s-a 
născut la Roma într-o familie de 
creștini, primind încă din copilărie 
o educație în duhul Evangheliei lui 
Hristos.

Mărturisind dreapta credință 
în vremea persecuțiilor, Sfânta 
Agripina a fost supusă la 
numeroase torturi.În timpul 
acestora muceniței i s-a arătat 
îngerul Domnului care a întărit-o. 
Dar nemaiputând suporta 
chinurile îngrozitoare la care a 
fost supusă, sufl etul muceniței s-a 
mutat la Domnul. Însoțitoarele 
acesteia, Vasa, Paula și Agathonica 
au luat trupul sfi ntei și l-au dus 
în Sicilia. Pe locul unde au fost 
îngropate sfi ntele moaște a fost 
ridicată o biserică în cinstea 
Sfi ntei Mucenițe Agripina, unde, 
potivit tradiției, s-au petrecut 

numeroase minuni.
Tot în această zi facem 
pomenirea:Sfi ntelor Vasa, Paula 
și Agatonica; Sfi nților Mucenici 
Aristocleu preotul, Dimitrian 
diaconul și Atanasie anagnostul; 
Sfântului Mucenic Eustohie preotul 
și cei împreuna cu el, Gaie nepotul 
său, și fi ii săi Lolia (Lulo), Prov și 
Urban (secolul al IV-lea);

ATENŢIE RADAR!
 Poliţia îi informează pe conducătorii auto că astăzi, 23 iunie,  
vor fi  amplasate aparate radar pe următoarele trasee: 

 pe DJ 121 în localităţile: Zăbala, Catalina, Ghelin-
ţa; 

 pe DN 11 în localităţile: Chichiș, Moacșa, Lunga, 
Breţcu, Oituz;

  pe DN 12 în localităţile: Olteni, Micfalău, Bixad, 
Chilieni;

 în orașul Covasna și municipiul Sfântu Gheorghe

Primăria comunei Arcuş, în conformitate cu prevederile 
art.7 din Legea nr.52/2003 privind  t r a n s p a r e n ț a 
decizională în administrația publică, republicată, 
aduce la cunoştința publică  următoarele  Proiecte de 
hotărâri:

1. Stabilirea domeniilor serviciilor publice 
şi locul în care contravenienții vor presta 
activități în folosul comunității.

2. Aprobarea unor măsuri pentru întreținerea 
străzilor şi reglementarea circulației 
vehiculelor cu tracțiune animală pe teritoriul 
administrativ al com.Arcuş.

 Textul complet  al Proiectelor de hotărâri, 
anexele şi  expunerile de motive se găsesc afi şate la  
avizierul Primăriei com.Arcuş şi pe www.primariaarcus.
ro începând cu data de 23.06.2014.

Cei interesați pot transmite la Primăria comunei 
Arcuş  propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de 
recomandare până la data de 01.08.2014, orele 13,00.

ANUNŢ

Primarul comunei Ilieni propune spre dezbatere 

şi aprobare proiectul de hotărâre nr. 3447/20.06.2014, 

privind însuşirea stemei comunei Ilieni.

 Proiectul de hotărâre și expunerea de motive a 

primarului pot fi  consultate la sediul primăriei comunei Ilieni. 

 Cei interesaţi pot depune în scris propuneri, sugestii, 

opinii privind proiectul sus-menţionat la registratura 

primăriei până la  data de 06.08.2014.

PRIMAR

Fodor Imre

SC Ocolul Silvic Hatod SRL organizează

licitație deschisă pentru vânzarea de buşteni fag, 

gorun şi molid exploatați la drum auto forestier, din 

pădurile Municipiului Sfântu Gheorghe,respectiv 

Primăriei Comunei Ilieni.

 Licitația va avea loc la data de 27.06.2014, ora 

9,00 la sediul Primăriei Sfantu Gheorghe.

 Caietul de sarcini se poate procura de la sediul 

Ocolului Silvic Hatod SRL din Bățanii  Mari nr.473.

 Informații suplimentare la telefon 

0267/355485.

Ocupația/Denumire Ocupatia/ 
COR

NR. 
LOCURI 

VACANTE
Studii

Șef magazin 142003 1 medii

Inginer textile 214102 2 sup

Inginer electroenergetică 215105 1 sup

Designer industrial 216301 1 medii

Asistent medical generalist 222101 1 calif.

Consilier 242201 5 sup

Specialist marketing 243103 1 sup

Consilier juridic 261103 1 sup

Asistent social 263501 1 calif.

Brancardier 325801 1 medii

Agent servicii client 333907 1 sup

Funcționar în activități comerciale și 
adm. 341106 2 medii

Referent 411001 1 medii

Supraveghetor jocuri 421203 4 medii

Magaziner 432102 1 calif.

Recepționer marfă 432104 2 medii

Ajutor ospătar 513101 1 medii

Vânzător 522101 6 calif.

Lucrător comercial 522303 9 medii

Casier 523003 5 medii

Infi rmier 532103 4 medii

Agent securitate 541401 2 calif.

Montator plafoane și pereți din ghips 
carton 712406 4 calif.

Zugrav 713102 4 calif.

Lăcătuș mecanic 721424 1 calif.

Tinichigiu auto 723103 1 calif.

Mecanic  întreț. și rep. mașini de cusut 
ind. 723307 1 calif.

Electrician întreținere și reparații 741307 1 calif.

Brutar 751201 1 calif.

Tâmplar universal 752201 6 calif.

Fochist cazane de apă caldă 818204 1 calif.

Confecționer asamblor în ind. textilă 821908 20 calif.

Tehnician în ind. confecțiilor 821908 1 calif.

Șofer de autotirisme (taximetrist) 832201 5 medii

Șofer autobuz 833101 1 calif.

Șofer mașină de mare tonaj 833201 4 calif.

Femeie de serviciu 911201 1 medii

Călcător lenjerie 912101 1 gen.

Muncitor necalifi cat în construcții 931301 15 gen.

Municitor necalifi cat la asamblare 
prod. solide 932904 4 medii

Muncitor necalifi cat în ind. confecțiilor 932905 30 exp

Municitor necalifi cat la asamblare 932906 62 medii

A.J.O.F.M. COVASNA
LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN DATA DE 18.06.2014



Oamenii vând şi cumpără la 
mica şi marea publicitate, la 
strigare prin pieţe şi târguri, 
după reclamele televizate, prin 
internet, prin afişare pe stâlpi, 
pe garduri, la porţile caselor, 
prin toate mijloacele posibile, 
căci aşa trăieşte lumea. Şi 

azi, mai mult decât 
oricând, această febră 
comercială a cuprins 
populaţia globului şi nu 
există mijloc de scăpare. 
Bineînţeles că nici în ţara 
noastră lucrurile nu stau 
altfel. Dar să vedem ce se 
mai vinde...

       Imediat după 
revoluţie, în România era 
„la modă” lozinca „Nu ne 
vinem ţara!”. Dar iată că anii 
au trecut şi s-a cam vândut 
ţara, pe la străini, pe la fier 
vechi, pe unde s-a nimerit, 
s-a vândut şi s-a distrus 
tot ce se putea. Marile 
obiective industriale au 
fost falimentate şi vândute 
la fier vechi, sistemul de 
irigaţii de asemenea, în 

unele locuri s-au furat şi s-au 
vândut chiar şinele de cale 
ferată, capacele de canal, statuile, 
indicatoarele rutiere, grilajele 
de prin cimitire, mă rog, tot ce 
aducea profit rapid unor grupuri 
de interese şi indivizi lipsiţi de 

scrupule. Şi astfel, de sus până 
jos, în câţiva ani, în urma acestei 
situaţii „tolerate” ne-am îmbogăţit 
cu noi specii sociale: miliardarii 
de carton, milionarii în euro, 
împroprietăriţii prin retrocedare 
(mai mult sau mai puţin legală), 
băieţii de bani gata, interlopii 
şi mafioţii, că doar trebuia „să 
intrăm şi noi în rând cu lumea”. 
Numai că aceste transformări 
sociale negative s-au produs 
haotic şi exploziv, în timp ce 
puterea politică şi administrativă 
ori nu mai făceau faţă ori, pe 
alocuri, erau părtaşe, altfel nu-ţi 
poţi explica de ce acest „cancer 
social” s-a extins până la cele mai 
înalte vârfuri ale societăţii. Unde 
era Autoritatea care trebuia să 
vegheze?!

      Din nefericire nu s-au 
vândut doar lucruri, ci şi fiinţe, 
şi aici nu ne referim la oi, capre, 
porci, vite, ci chiar la oameni. 
La început au fost copiii de prin 
orfelinate sau direct „de la sursă”, 
de prin satele sărăcite ale patriei. 
În scurt timp au urmat fotbaliştii. 

Pe ei cluburile sportive (mai bine 
zis patronii acestora) i-au vândut 
şi-i mai vând pe milioane de euro. 
Mai târziu a început „migraţia 
cadrelor medicale”. Pe profesori 
nu-i punem la socoteală, căci 
oricum nimeni nu dă bani grei 
pentru ei. Aceştia devin, în prejma 
alegerilor, „prioritate naţională”, 
iar după aceea intră rapid la 
„categorie neglijabilă”. Or fi unii de 
prin oraşe mai răsăriţi, care îşi pot 
cumpăra „din meditaţii” câte şase 
case arătoase, dar în niciun caz 
marea masă a dăscălimii care de-
abia îşi duce traiul de la o lună la 
alta. Şi lipsa de respect şi preţuire 
faţă de cei care îşi dăruiesc viaţa 
pentru a instrui şi educa odraslele 
societăţii nu duce la nimic bun. În 
această lume prea grăbită, cultura 
a fost înlocuită de subcultură, 
iar educaţia se face mai puţin la 
şcoală şi mai mult la televizor, 
internet, cartier, discoteci şi ori pe 
unde se nimereşte. Rezultatul îl 
vedem cu toţii, mai ales în preajma 
bacalaureatului; multor tineri 
nici măcar nu le pasă de propria 
lor soartă şi privesc lucrurile cu 

superficialitate şi nonşalanţă; ei 
au văzut că pentru a face bani 
nu trebuie să fii un om cult, cu 
studii înalte. Şi cum goana după 
îmbogăţire rapidă le-a cuprins şi 
lor minţile, la ce bun studiul pe 
brânci, viaţa-i frumoasă, hai s-o 
trăim, şi-apoi vom mai vedea...

      Ei, dar ceea ce este şi mai 
rău, e faptul că unii şi-au vândut 
de-a dreptul sufletele şi conştiinţa. 
Setea de înavuţire i-a împins la 
asociere „cu diavolul” care „i-a dus 
în ispită” şi acum, când se află pe 
marginea prăpastiei, regretă dar e 
prea târziu, căci fiecare trebuie să 
plătească pentru faptele sale. Dar 
dacă personalitatea acestora este 
„de ordin naţional”, nu vor suferi 
numai ei, ci o întreagă naţiune, 
căci mulţi ochi nebinevoitori 
şi lacomi sunt aţintiţi asupra 
noastră. Şi destule păsări şi 
animale de pradă aşteaptă clipa 
potrivită să sfâşie trupul Ţării. 
Vegheaţi, oameni buni, şi păziţi-
vă!

Mihai Trifoi
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Primăria comunei Băţani aduce la cunoştinţă că, în 
perioada 23 iunie – 26 iunie 2014 vor fi identificate 
terenurile agricole revendicate în localitatea AITA SEACĂ.

Proprietarii interesaţi sunt rugaţi să se prezinte la faţa 
locului după următorul program stabilit:

1. Pe data de 23 iunie 2014, începând cu ora 9.00 în 
trupul Oldalföld,Zaláni zurdok

2. Pe data de 24 iunie 2014, începând cu ora 9.00 în 
trupul Galat tartománya

3. Pe data de 25 iunie 2014, începând cu ora 9.00 în 
trupul Dérlő,Keresztyén patak, Diák Mihály

4. Pe data de 26 iunie 2014, începând cu ora 9.00 în 
trupul Pogácsás, Kiskép.

Mai multe informaţii la telefoanele: 0267 355 426 şi  0267 
356 006 între orele 8-15

S.C.TURISM COVASNA S.A  
angajează

INGINER CONSTRUCTOR

ADMINISTRATOR IT

ECONOMIST-CONTABIL

Oferim salariu atractiv şi alte facilităţi

CV-urile se depun la sediul societăţii:

Oraş Covasna, str.1 Decembrie 1918 nr. 1-2, jud.Covasna

Relaţii la : Telefon: 0267- 340825

                       Fax: 0267- 342222 

Mail: secretariat@turismcovasna.ro
INSTITUŢIA PREFECTULUI -JUDEŢUL COVASNA

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA ȘI
EVIDENŢA PAȘAPOARTELOR SIMPLE

 Începând cu data de 23.06.2014 cetăţenii români cu domiciliul în România pot opta           
pentru a primi paşapoartele la domiciliu sau reşedinţă 

 Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor, vă informăm că, începând cu data de 23.06.2014, 
cetăţenii români pot solicita transmiterea paşapoartelor simple electronice la domiciliu/reşedinţă, prin 
curierat rapid. Contravaloarea acestui serviciu este de 8,68 lei inclusiv TVA. Se doreşte prin aceasta 
eliminarea obligativităţii persoanelor de a se prezenta din nou la ghişeu pentru a ridica documentul 
de călătorie. Curierul va livra paşaportul sub semnătură de primire doar titularului, unuia dintre părinţi 
(în cazul minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani) sau unei persoane împuternicite (prin procură 
specială autentificată). Destinatarul primeşte automat un sms în care este informat cu privire la ziua în 
care va fi efectuată livrarea, adresa la care va sosi curierul şi numărul de document de transport ce va 
însoţi plicul cu paşaportul. Dacă în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării prin sms des-
tinatarul paşaportului nu este găsit la adresă, iar curierul nu a putut lua legătura telefonic cu destina-
tarul, plicul conţinând paşaportul va fi returnat la sediul serviciului public comunitar pentru eliberarea şi 
evidenţa paşapoartelor simple judeţean din raza de domiciliu/reşedinţă. Paşaportul va putea fi preluat 
oricând de la sediul respectivului serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor 
simple. 
 Menţionăm că termenul legal de eliberare a paşaportului simplu electronic este de cel mult 30 
de zile, dar în practică, eliberarea acestuia se efectuează în 14 zile calendaristice. 
Pentru alte detalii privind eliberarea paşaportului puteţi accesa site-ul www.prefecturacv.ro 

Conducerea Spitalului 
Judeţean de Urgenţă din Sfântu 
Gheorghe a amplasat tăbliţe de 
atenţionare pe clădirile a patru 
instituţii din subordine care 
nu au mai beneficiat de ani de 
zile de lucrări de reabilitare, în 
condiţiile în care de pe zidurile 
acestora a început că cadă 
moloz. 
 Directorul instituţiei, 
Nagy Andras Robert a declarat 
vineri, pentru AGERPRES că cele 
patru imobile aflate în diverse 
puncte ale oraşului, respectiv 
clădirea veche a spitalului, 
dispensarul TBC, secţia de 
Psihiatrie şi cea de Pneumologie, 
au fost construite între anii 1854 
şi 1943 şi necesită lucrări de 

reparaţii atât în interior, cât şi în 
exterior, al căror cost se cifrează 
la câteva zeci de milioane de lei. 
Imobilul în care funcţionează 
secţia de Pneumologie este 
monument istoric, prin urmare 
trebuie restaurat în condiţii 
speciale. 
 „Am pus aceste tăbliţe 
de atenţionare din precauţie, 
pentru a preveni accidentele 
nedorite din cauza căderilor de 
moloz. Toate cele patru clădiri 
sunt vechi şi necesită reparaţii 
capitale. Nu putem spune că sunt 
într-o stare rea, că se dărâmă, 
dar cert este că au nevoie de 
intervenţii pentru că nu au mai 
beneficiat de ani de zile de 
reparaţii (...) Interiorul acestora ar 

trebui, de asemenea, reamenajat 
pentru a se asigura un circuit 
mai bun pentru actul medical şi 
pentru confortul pacienţilor”, a 
spus Nagy Andras Robert. 
 Conducerea Spitalului 
a menţionat că a solicitat 
Ministerului Sănătăţii încă din 
anul 2011 să aloce fonduri pentru 
reabilitarea acestor clădiri, însă 
până acum nu a primit niciun 
sprijin. 
 În ultimii ani s-au făcut 
lucrări de consolidare la aripa 
nouă a Spitalului Judeţean de 
Urgenţă din Sfântu Gheorghe, 
avariată din cauza cutremurelor. 
Investiţia s-a cifrat la peste 13 
milioane de lei şi a fost finanţată 
de Ministerul Sănătăţii şi Consiliul 
Judeţean Covasna. 
 „Din 2005 şi până acum 
s-au investit 13,6 milioane de lei 
şi mai avem de făcut ultimele 
lucrări, finisajele (...) De finalizarea 
acestor lucrări depinde începerea 
celui de-al doilea proiect, ce va 
fi realizat din fonduri europene 
şi care prevede reabilitarea 
corpului A şi a celorlalte clădiri, 
a Policlinicii şi laboratorul”, a mai 
spus Nagy Andras Robert. 
 Consiliul Judeţean 

Covasna a obţinut 22 de 
milioane de euro prin Programul 
Operaţional Regional pentru 
cea de-a doua etapă a lucrărilor 
la aripa nouă a Spitalului, 
iar proiectul prevede atât 

reabilitarea infrastructurii, cât 
şi dotarea cu echipamente 
performante şi dezvoltarea 
serviciilor medicale. 

Oana Mălina Negrea/AGERPRES

CĂDERI DE MOLOZ DE PE MAI MULTE CLĂDIRI PUBLICE DIN SFÂNTU GHEORGHE

CE SE MAI VINDE...
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Aula Bibliotecii „George 
Barițiu” din Braşov a găzduit 
vineri, 20 iunie 2014, o mani-
festare omagială închinată căr-
turarului Simion Bărnuțiu, om 
politic şi gânditor român, unul 
dintre ideologii şi conducătorii 
Revoluției de la 1848-1849 din 
Transilvania, cel care la Adu-
narea Națională de la Blaj, din 
3-5 / 15-17 mai 1848, a rostit 
discursul programatic al luptei 
naționale a românilor.

 Organizator principal a 
fost Despărțământul ASTRA „Frații 
Popeea” din Săcele (președinte 
prof. Liviu Dârjan) cu sprijinul 
Consiliului Județean Brașov, care, 
în cadrul simpozionului național 
intitulat 150 de ani de la moar-
tea cărturarului ardelean Simion 
Bărnuțiu (1808-1864), a evocat 
activitatea și opera cărturaru-
lui pașoptist. Comunicările pre-
zentate au fost de înaltă ținută. 
Semnalăm în mod deosebit 
Comemorarea unui spirit înalt: 
Simion Bărnuțiu, susținută de 
prof. dr. Ioan Chindriș, directorul 
Bibliotecii Academiei Române, 
Filiala Cluj-Napoca; comuni-
carea Limbajul dreptului public 
românesc la Simion Bărnuțiu de 
prof. univ.dr. Niculina Iacob de 
la Universitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava; Bărnuțiu și Blajul 
de prof. Silvia Pop, președinte al 

Despărțământului ASTRA „Timotei 
Cipariu” din Blaj; Geneza Imnu-
lui Național de pr.prof.dr.Vasile 
Oltean, directorul Muzeului Pri-
mei Școli Românești din Scheii 
Brașovului.
 Simion Bărnuțiu, „timi-
dul cu ochii verzi și vorba șoptită”, 
„om al scriptelor și tăcerii medi-
tative” cu o „mare suită de opere 
filologice, juridice, politice care 
au definit o școală în cultura ro-
mânească”, s-a transformat în ne-
înduplecat apostol al revoluției. 
El a ridicat primul în Transilvania 
„spada de foc de la 1848, circum-
scriind – în cadrul Europei bântu-
ite de flacăra revoluționară – con-
ceptul de revoluție românească 
transilvăneană. Adevăratul sens 
al acesteia este, spunea Bărnuțiu, 
unul național. Fără naționalitate, 
republica însăși este un despo-
tism afurisit, a spus pe Câmpia 
Libertății din Blaj.”
 Omul inflexiunii lucide, 
Simion Bărnuțiu „a creat teoria 
mândriei naționale. Născută din 
argumente fără fisură, aceas-
ta este o monadă filosofică, în 
același timp o realitate și o ne-
cesitate istorică. Poezia implica-
tă e un accident de condei, dar 
ce superb accident! E greu să-şi 
uite omul originea şi pasărea 
zborul său.” (toate citatele provin 
din volumul Frumoșii oameni de 
demult de Ioan Chindriș, Galaxia 

Gutenberg, 2010, p. 149-155).
 Publicul spectator din 
Brașov a avut ocazia să intre în 
posesia unor volume ale operei 
lui Simion Bărnuțiu, reeditate 
critic de cei doi importanți cer-
cetători ai operei cărturarului 
pașoptist, respectiv Ioan Chindriș 
și Niculina Iacob. În încheiere, 
prof. Liviu Dârjan a oferit din 
partea Despărțământului ASTRA 
„Frații Popeea”, Săcele, diplome 
de excelență și diplome de onoa-
re invitaților speciali prezenți la 
simpozionul național închinat lui 
Simion Bărnuțiu, respectiv prof. 
dr. Ioan Chindriș, prof.univ.dr. Ni-
culina Iacob, prof. Silvia Pop, prof. 
Vasile Olteanu. 
 Ne alăturăm ideii profe-
sorului Liviu Dârjan, președintele 
ASTREI săcelene, precum că este 
bine să nu ne uităm istoria, să 
nu ne uităm personalitățile. Și 
noi, astriștii din Covasna, ne-
am adus aportul la omagierea 
lui Simion Bărnuțiu, prin chiar 
prezența noastră la simpozionul 
de la Brașov. Apreciem faptul că 
astriștii din Săcele și Brașov cin-
stesc memoria unui mare cărtu-
rar român ardelean care nu a fost 
niciodată în Brașov, dar se vede 
că Brașovul și ASTRA știe să-i cin-
stească, așa cum se cuvine, opera 
și deosebita-i activitate.

Luminița Cornea

Biblioteca Orăşenească  din 
Întorsura Buzăului şi  Filiala  
Buzăului Ardelean a Asociaţiei 
Transilvane pentru Literatura 
Română  şi Cultura Poporu-
lui Român –Astra- a organizat 
joi,19 iunie, o adevărată întâl-
nire de suflet românesc,prin 
prezentarea cărții profesorului 
Stelian Răducanu ,,Zenit sub 
asediu’’.

     Cartea este o dovadă a 
verticalităţii româneşti din Zona 
Buzaielor şi nu numai! De ase-
menea cartea este un prilej de 
comunicare sinceră între oameni 
supuşi vremurilor și istoriei,cum 
ar spune cronicarul. Autorul, 
care a profesat în această zonă 
douazeci de ani şi a rămas ire-
mediabil ataşat de oamenii şi 
locurile ei,consideră cartea sa 
drept,,o mărturisire cu largă 
deschidere,…o infuzie reciprocă 

de putere şi optimism…’’
      Dincolo de mesaj se 
remarcă talentul autorului care 
nu este la prima sa carte. ,,Nu ştii 
niciodată ce ascunde
 Taina luminată de 
prezent
 Însă posesorii de talent
 Sunt ca bucuriile pro-
funde!’’
 Tot astfel a fost şi pro-
gramul artistic prezentat de el-
evii Şcolii Generale Mihail Sadov-
enu, îndrumaţi de doamnele învă 
-ţătoare: Lăcrămioara Bularca 
şiViorica Dragomir, Simona Dre 
-cea, de elevii Liceului Nicolae 
Bălcescu îndrumați de d-na Oa 
-na  Prundar şi nu în ultimul rând 
de membrii  Clubului de Elevi , 
îndrumaţi de d-na Rodica Boieru.
      Felicitări participanţilor 
şi organizatorilor!Le dorim succes 
în toată activitătile viitoare!

E vară …şi iz de 
vacanță pluteşte prin aer 
dansând prin plete de timp şi 
picuri de ploaie….iar locuitorii 
din Țara Buzaielor îşi duc traiul 
printre treburile gospodareşti 
dar şi bucurându-se alături de 
copii de realizările acestora.  

La fel trec clipe și pentru 
locuitorii satului Brădet.Dacă 
bărbații duc ocupația de creștere 
a animalelor pe cele mai înalte 
culmi, pulsând la tâmpla timpului 
mioritic, femeile se remarcă 
prin dragostea și pasiunea cu  
care transmit tinerelor vlăstare 
dragostea  pentru tot ceea 
ce înseamnă Tradiție la noi în 
zonă: de la modelele pe care 
le realizează pe pânza țesută, 
sezătorile din sat,  costumele 
populare și Ouăle Încondeiate 
de Paște, toate demonstrează 
că tradiția în Brădet constituie 
un tezaur neprețuit pentru 
brădățeni! 

Astfel, învățătoarea 
clasei a II- a de la Școala 
Gimnaziala Ghe. Zaharia Brădet, 
Maria Comăniță, în parteneriat 
cu clasa a II a Step by Step a Școlii 
Gimnaziale Mihail Sadoveanu 
Întorsura Buzăului, îndrumată 
de învățătoarele Bularca 
Lacrămioara și Găitan Anca , 
în cadrul proictului ,,Civilizații 
de ieri și de azi” și împreună cu 
părinții elevilor au organizat o 
frumoasă activitate prin care 
au demonstrat că verticalitatea 
Neamului Românesc , 
demnitatea de a fi și rămâne 
român înseamnă a transmite din 
generație în generație tradiția și 
folclorul local.

Activitatea organizată 
de învățătoarea Maria Comăniță 
la Școala Gimnazială din Bradet 
a adus în fața participanților 
plăcerea redescoperirii obiceiului 
Sezătorii: fusul a tors neîncetat 
amintiri, andrelele au croșetat 
ghicitori, iar lăutarii au încins o 
horă a prieteniei între cele două 
clase partenere ! Școala a fost 

transformată  într-un adevarat 
Muzeu etnografic unde icoane pe 
sticlă de o sută de ani vechime, 
vase de lut, războaie de tesut, 
laițe, fuse au încântat privirile 
participanților, iar cei mici au făcut 
o călătorie prin timp , tradiția fiind 
în această zi la ea acasă!

Elevii Școlii Mihail 
Sadoveanu au adus cu ei elemente 
specific tradiției întorsurene, 
cântând cântecul „Buzăule, 
apă lină” - melodie populară a 
neuitatului cântăreț Gheorghe 
Bularca- fost director al Casei 
Orășenești de Cultură Întorsura  
Buzăului, recitând din poeziiile 
rapsodului popular Ghiță Baciu , 
dansând Ciobanașul și finalizând 
cu o horă a prieteniei! ,, Hai să 

dăm mână cu mână / Toți copiii 
împreună/Să învârtim hora 
prieteniei/ Pe plaiul copilăriei / 
Este vară, este soare/Este mare 
sărbătoare/ La Brădet ne-am 
întâlnit /Și cu toți ne-am înfrățit…/

Harnicile mămici din 
Brădet au pregătit ca la orice 
Șezătoare gogoși, cozonac, nuci și 
mere, iar în final partenerii acestei 
activități s-au înfruptat și au cântat 
și alte cântece populare pe care 
le știau de la părinții lor. Toți cei 
prezețti la această activitate au 
aderat cu sufletul,  trăind o clipă  în 
mod absolut pe aripile Tradiției !

Prof.înv.primar Comăniță 
Maria, Bularca Lăcămioara,  
Găitan Anca

CIVILIZAȚII DE IERI ȘI DE AZIO ÎNTÂLNIRE DE SUFLET

SIMION BĂRNUȚIU (1808-1864) OMAGIAT DE ASTRA



5ȘTIRI

WWW.MESAGERULDECOVASNA.RO,  LUNI  23  IUNIE  2014

Reprezenţanţii Asociaţiei 
„OvidiuRo”, au prezentat 
această propunere 
săptămâna trecută, în cadrul 
unei întâlniri cu Inspectoratul 
Școlar Judeţean (IȘJ) Covasna 
şi Consiliul Judeţean (CJ) 
Covasna. 

 Conform directorului 
de dezvoltare a Asociaţiai 
OvidiuRo, Alina Seghedi, 
propunerea a fost 
primită cu interes de 
către reprezentanţii 
Consiliului Judeţean 
ce au luat parte la 
întâlnire, urmând 
ca în următoarea 
ședinţă a consilierilor 
să se ia o decizie cu 
privire la extinderea 
programului. Dacă 
propunerea va fi 
aprobată de către 
aceștia, judeţul 
Covasna va fi al 
doilea din ţară 
care va susţine 
programul „Fiecare 
copil în grădiniţă” 
(FCG) din fonduri proprii: „Cei 
din Consiliu Judeţean sunt 
foarte deschiși. E întotdeauna 
o problemă de buget care, în 
România este cum este. Probabil 
aici va fi bătălia. Ca deschidere, 
credem că înţeleg foarte bine 
importanţa educaţiei preșcolare 
ca modalitate de ieșire din 
sărăcie pe termen lung, iar 
Inspectoratul Școlar ne sprijină 
de foarte mult timp și este 
partener din 2010.”
 În acest sens, IȘJ 
Covasna va face un studiu în 
fiecare comunitate pentru a 
stabili care sunt posibilităţile 
extinderii programului „Fiecare 
copil în grădiniţă” iniţiat de 
Asociaţia OvidiuRo. „Suntem în 
faza de discuţii, urmând ca într-
un viitor foarte apropiat, poate 
până la sfârșitul lui iulie să și 
concretizăm lista comunităţilor 
în care avem șanse reale 
de reușită pentru a extinde 
programul. Ei (n.r. reprezentanţii 
Asociaţiei „OvidiuRo”) au vizitat 
nouă comunităţi dintre care 
au ales șase, noi mai revedem 
posibilităţile școlilor, stăm de 
vorbă cu directorul, cu primarul, 
cu asistenţii sociali de acolo și 
după aceea să centralizăm tot 
și să facem un studiu cât mai 
elocvent”, a declarat inspectorul 
școlar, Bokor Attila.

Primăriile sunt un pilon 
important 
 În tot acest proces 
de implicare în educaţia 
timpurie a copiilor proveniţi 

din familiile defavorizate ale 
judeţului, primăriile au un 
rol bine definit, fără de care 
dezvoltarea programului nu 
ar fi posibilă. Faptul că cei doi 
primari din Întorsura Buzăului 
și Vâlcele sunt foarte deschiși la 
toate activităţile întreprinse de 
voluntarii Asociaţiei OvidiuRo 
în cadrul proiectului, oferă 
convingerea că programul 
este foarte binevenit în judeţul 

nostru și că autorităţile locale 
sunt convinse de puterea de 
reușită a acestuia.
 Inspectorul școlar, 
Bokor Attila, a declarat: 
„Primăriile vor trebui să 
contribuie cu rechizite eventual 
și îmbrăcăminte pentru copiii 
eligibili și în continuare să 
vedem dacă reușim să debutăm 
cu programul din septembrie. 
Pentru acest lucru, Consiliul 
Judeţean va trebui să discute 
cu primăriile, probabil că se vor 
încheia niște protocoale între 
primării, Consiliu Judeţean și 

Inspectoratul Școlar.”

Prezenţa copiilor la grădiniţă 
a crescut de aproape 3 ori
 Tichetul de 50 de 
lei pe care părinţii îl primesc 
lunar în urma unei prezenţe 
riguroase la ore a preșcolarului 
și componenta de sănătate care 
asigură medicamente, analize 
și consultaţii gratuite copiilor 
și membrilor familiilor, au dat 
rezultatele scontate în judeţul 
Covasna. Conform statisticilor 
IȘJ Covasna, prezenţa copiilor 
preșcolari la grădiniţă a crescut 
de la 37% la 87% în urma 
implementării programului 
„Fiecare copil în grădiniţă”.
 „Trebuie să cooptăm și 
părinţii. Vor veni o dată pe lună 
câte o zi să facă și serviciu, să 
ajute și educatoarea și să sperăm 
că vom reuși extinderea. În 
comunităţile unde funcţionează 
și acum, la Întorsura Buzăului, 
la Araci și Hetea, prezenţa  
copiilor la grădiniţă a ajuns de 
la  37,53% la peste 87%”, a mai 
spus inspectorul școlar.

Tichetele sociale pentru 250 
de copii
 În momentul de faţă, 

în jur de 250 de copii 
din judeţul Covasna, 
din comunităţile de la 
Araci, Hetea și Floroaia 
Mică participă la 
proiectul Asociaţiei. 
În schimbul prezenţei 
zilnice a copilului, 
părinţii primes câte 
un tichet cu valoarea 
de 50 de lei, în fiecare 
lună. Prin întâlnirea 
cu reprezentanţii 
Consiliului Judeţean, 
Asociaţia „OvidiuRo” 
dorește ca valoarea 
acestor tichete să 
fie finanţată de 
autorităţile publice, 

pentru ca Asociaţia să continue 
extinderea programului. „Dorim 
ca autorităţile publice să preia 
managementul și finanţarea pe 
comunităţile vechi și noi să ne 
asumăm riscul pe comunităţile 
noi care vor fi selectate în 
urma unui concurs judeţean”, a 
explicat Alina Seghedi. 
 Prin programul extins 
„Fiecare Copil în Grădiniţă”, se 
dorește ca un număr de 500 de 
copii din comunităţile sărace 
ale judeţului Covasna să fie 
sprijiniţi în vederea accesului la 
învăţământul preșcolar. 

Maricela Dan

COVASNA AR PUTEA FI AL DOILEA JUDEŢ DIN ŢARĂ CARE 
ACCEPTĂ EXTINDEREA PROGRAMULUI „FIECARE COPIL ÎN 

GRĂDINIŢĂ” DIN FONDURI PROPRII

O nouă expoziţie sub 
semnătura Asociaţiei „De-
a arhitectura” a avut loc la 
sfârşitul săptămânii trecute. 
Cursul „De-a arhitectura în 
oraşul meu”, ce s-a desfăşurat 
pe parcursul anului şcolar 
2013-2014, la Şcoala 
Gimnazială “Nicolae Colan” 
din Sfântu Gheorghe, a fost 
încheiat printr-o expoziţie la 
care au luat parte elevii şcolii, 
profesorii dar şi părinţii micilor 
arhitecţi.

 Elevii claselor a III-a A 
şi a IV-a A, aflaţi sub îndrumarea 
învăţătorilor Maria Musteață și 
Rodica Costache, şi a arhitectului 
Corina Dumitrescu, au prezentat 
joi, în cadrul expoziţiei de 
arhitectură din incinta şcolii, 
munca lor de peste an în cadrul 
cursului „De-a arhitectura”.
 Cursul, care este 
opţional, este structurat în mai 
multe capitole şi cuprinde două 
părţi: una practică, sub forma 
unor vizite în oraş, în care copiii, 
asemenea arhitecţilor, culeg 
informaţii, se inspiră şi observă, şi 
alta teoretică care se desfăşoară 
în sălile de clasă. Copiii învaţă, 
printre altele, despre distanţe, 
proporţii, volume ori despre 
cum se adaptează o clădire la un 
anumit loc, aşa cum relatează şi 
arhitectul Corina Dumitrescu, 
coordonarotul cursului de la 
Şcoala Gimnazială: „După o scurtă 
intoducere asupra noțiunilor 
de  arhitectură, urbanism și 
mediul construit, am început 
cu analiza proporțiilor corpului 
uman și am aflat cum mediul în 
care trăim este făcut pe măsura 
corpului nostru. Am învățat apoi 
despre spațiul arhitectural și 
materialitate, despre armonii, 
simetrii, lumini și umbre în 
arhitectură. Am aflat că așa cum 
muzica are un ritm pe care îl 
ascultăm, la fel și arhitectura are 
un ritm pe care îl putem vedea. 
Am explorat orașul, ne-am jucat 
de-a reporterii și fotoreporterii 
pentru a afla lucruri noi și vechi 
ale identității vieții orașului. Am 
învățat despre regulile după care 
se alcătuiește o localitate, am 
identificat spații publice, private, 
spații amenajate, ori construite. 
În ultimul capitol am vorbit 
despre sustenabilitate și am 
învățat că aceasta este o regulă 
de care trebuie să ținem seama, 
ca satisfacerea nevoilor personale 

să nu compromită psibilitatea 
satisfacerii nevoilor generațiilor 
viitoare. În final am aplicat toate 
aceste noțiuni învățate. Elevii și-
au pus imaginația la încercare și 
au construit macheta orașului 
ideal. Satisfacția a fost imensă 
la festivitatea de final unde cei 
mici au avut ocazia să prezinte 
părinților și celor prezenți tot ceea 
ce au învăţat de-a lungul anului. 
Consider că prin participarea 
activă a copiilor  la analiza 
mediului construit, aceştia pot 
înţelege mai uşor importanţa 
valorilor arhitecturale. Elevii 
sunt viitori formatori şi cetăţeni 
ai societăţii ce vor putea decide 
asupra viitorului oraşelor 
noastre, și de aceea trebuie 
investit în educația acestora.” 
Cursul „De-a arhitectura în oraşul 
meu” a fost demarat în anul 
şcolar 2012-2013 în şapte clase 
din Bucureşti, iniţial ca proiect 
pilot, urmând ca un an mai târziu 
să se transofrme într-un ONG 
„De-a arhitectura”. În momentul 
de faţă, cursul se desfăşoară 
în 60 de clase din toată ţara, 
cooptând peste 1500 de elevi. 
„Prin arhitectură, copiii au ocazia 
să repete şi să înţeleagă lucrurile 
pe care le învaţă la alte materii. 
Prin acest curs, noi nu ne dorim 
să-i facem pe copii arhitecţi, ci ne 
dorim să-i facem buni locuitori 
ai oraşelor în care trăiesc. În 
anul şcolar 2014-2015, vom 
avea 100 de clase”, a spus Corina 
Croitoru, una dintre iniţiatoarele 
programului şi membru fondator 
al asociaţiei „De-a arhitectura”. 
Asociaţia „De-a arhitectura” 
îşi propune introducerea 
promovarea educaţiei de 
arhitectură şi mediu contruit 
pentru copii în cadrul şcolilor, 
promovarea în mediul şcolar 
a ideii de mediu construit de 
calitate, cu responsabilitate 
civică, pentru creşterea gradului 
de implicare a viitorilor cetăţeni 
în procesele de planificare şi 
proiectare care le vor afecta 
mediul de viaţă, conform site-
ului oficial al organizaţiei.
 La curs au mai participat 
şi elevii clasei a IV-a B a Colegiului 
Naţional „Mihai Viteazul”, 
îndrumaţi de doamna profesor 
Mona Macovei şi arhitectul 
Raluca Zbârcea, care au avut 
expoziţia în data de 13 iunie la 
Casa Mives.

Maricela Dan

EXPOZIŢIE DE ARHITECTURĂ LA „NICOALE COLAN”

Săptămâna aceasta elevii 
de clasa a XII-a vor susţine 
proba practică de evaluare a 
competenţelor lingvistice la 
o limbă străină, de circulaţie 
internaţională. 

 În perioada 23-27 iunie, 
absolvenţii clasei a XII-a vor 
susţine ultima probă practică 
a examenului de bacalaureat, 
conform calendarului 
bacalaureatului postat pe site-ul 
oficial al Miniterului Educaţiei. Cei 

1529 de elevi, constituiţi din 1281 
de elevi din promoţia curentă şi 
248 din promoţiile anterioare, 
vor   susţine în data de 30 iunie 
primul examen scris, la limba şi 
literatura română.
 Anul acesta, 475 de elevi 
de clasa a XII-a nu şi-au depus 
dosarele pentru susţinerea 
examenului de bacalaureat, faţă 
de anul trecut, când aproape 
600 de elevi au ales să îşi încheie 
studiile fără „examenul vieţii”.

Maricela Dan

ULTIMA PROBĂ PRACTICĂ A BACULUI



     Papaya este fructul arborelui 
Carica papaya, din genul Carica, 
şi mai este cunoscut şi sub 
denumirea de mamao, pepene 
de copac, lechoză (Venezuela) 
sau pawpaw. 

Seminţele pot înlocui piperul 
negru

    Deşi este originară din 
Mexicul de Sud, America Centrală 
şi nordul Americii de Sud, datorită 
calităţilor deosebite, papaya este 
acum cultivat în majoritatea 
ţărilor tropicale. Carica papaya 
este un arbore mic, fără ramuri, 
singura tulpină având între cinci 
şi zece metri înălţime, cu frunze 
aranjate în spirală, limitate la 

vârful trunchiului. Frunzele au 50-
70 cm în diametru şi şapte loburi 
palmate. Florile sunt produse 
pe axele frunzelor, maturându-
se în fructe lungi de 15-45 cm 
şi cu un diametru de 10-30 cm. 
Fructele sunt coapte când sunt 
moi şi devin galben-portocalii. 
Seminţele negre sunt comestibile 
şi au un gust iute. Uneori sunt 
măcinate şi înlocuiesc piperul 
negru.

Bogat în potasiu
     Fructul este foarte 
bogat în potasiu (K), vitaminele 
A şi C şi enzima papayna. Cura 
de papaya este indicată celor 
care au probleme cu glicemia. 
În foarte multe cazuri, fructul 

este consumat şi pentru enzima 
papayna, ce a dat rezultate foarte 
bune în recuperarea rapidă a 
bolnavilor operaţi la coloana 
vertebrală, întrucât dizolvă 
ţesuturile moarte existente în 
discurile bolnave. În America 
de Sud şi Centrală, băştinaşii 
foloseau seminţele fructului 
pentru combaterea dizenteriei şi 
a difteriei.
 Alte motive pentru 
care este preferat consumul 
de papaya sunt: eliminarea 
neplăcerilor cauzate de o 
digestie imperfectă, dar şi pentru 
reglarea activităţii vezicii biliare, 
a fi catului, a pancreasului şi a 
intestinului gros. 

Cicatrizează rănile
     Cu o consistenţă 
asemănătoare untului, piureul 
de papaya (obţinut prin presarea 
pulpei fructului) vine în ajutorul 
celor care vor să slăbească, 
pentru că nu conţine grăsimi şi 
intensifi că arderile în organism.
 În Peru, frunzele 
de papaya sunt efi ciente în 
vindecarea rănilor, iar în India, 
locuitorii mestecă seminţele de 
papaya, pentru împrospătarea 
respiraţiei. Pulberea de papaya 
catifelează pielea, eliminând 
celulele moarte
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BANCUL ZILEI
Un vânător vine la altul în vizită și vede aruncată pe jos o blană 
de urs. Privește blana, vede că nu are nici o gaură şi îl întreabă pe 
vânătorul gazdă:
- Singur l-ai ucis?
- Da.
- De câte ori l-ai împuşcat?

- De zece ori.
- Şi de câte ori ai nimerit?
- Niciodată. A murit de râs.

*** 
  Două bătrânele s-au hotărât să meargă împreună în vizită la prietena lor Clem-
entina. Ajunse acolo au fost primite cu multă bucurie de ea şi au fost tratate cu o 
cafeluţă. După ce au stat puţin de vorba Clementina le spune: 
- Vai, dragele mele am stat atâta de vorbă şi nu v-am făcut nici o cafeluţă. Vin acum 
cu ea. Şi aşa, din uitare în uitare, le-a făcut vreo şapte cafeluţe, până să plece. 
  În drum spre casă, una din ele îi spune celeilalte: 
- Ai văzut ce s-a sclerozat Clementina? Am stat atâta timp la ea şi nu ne-a dat nicio 
cafeluţă! 
- Cum dragă ai fost la ea şi nu m-ai chemat şi pe mine?

Supă de hrean sau 
Supă de cartofi  a la Napoli
Cordon Bleu cu garnitură      
asortată sau 
Cașcaval pane cu garnitură 
asortată
Prajitură

***
Abonamentul pentru o săptă-
mână este 14 lei/zi- include și 
livrare

***
Livrare în Sfântu Gheorghe-   
Telefon: 0736-338834

RESTAURANTUL PARK
MENIUL ZILEI - 15 LEI

Ingrediente
2 calamari mari
1 ceapă albă
1 ardei gras roșu
500 g roșii cherry
1-2 căței de usturoi
2 fi leuri de anșoa
2 linguri cu pesmet
50 ml vin alb
ulei
sare
piper
 
Mod de preparare
1. Taie tentaculele mărunt și dă 
calamarii curățați sub un jet de 
apă rece.
2. Călește ceapa tocată mărunt 
într-o lingură cu ulei încins. 
Adaugă ardeiul mărunțit și 

călește-le împreună. 
3. Adaugă fi leurile de anșoa și 
tentaculele. După 1-2 minute, 
adaugă usturoiul zdrobit și apoi 
stinge cu vin. Lasă să se evapore 
alcoolul.
4. Pune 200 g roșii cherry tăiate 
și lasă să scadă sosul format. Ia 
de pe foc, potrivește gustul de 
sare și piper, apoi încorporează 

pesmetul.
5. Umple calamarii cu acest 
amestec, închide-i cu o 
scobitoare și rumenește-i pe un 
grătar încins, uns în prealabil cu 
puțin ulei.
6. Servește calamarii umpluți 
imediat.

Poftă bună!

Scopul acestui puzzle este
•a introduce un numar de la 1 la 9 în fi ecare celulă a tablei
•fi ecare rând, coloană și regiune trebuie să conţină maxim o instanţă 
a fi ecărei cifre. Fiecare puzzle are o soluţie unică.

REŢETA ZILEI:  CALAMARI UMPLUŢI CU ANŞOA

PAPAYA INTENSIFICĂ ARDERILE DIN ORGANISMHOROSCOP

Încarcă-te cu multă 
răbdare deoarece te 
așteaptă o zi destul 
de difi cilă în ceea ce privește viaţa 
profesională. Trebuie să te ocupi de 
o problemă complicată la locul de 
muncă și nici măcar nu știi de unde 
să începi. Deși spui că te descurci 
singur, ai nevoie de ajutor din partea 
colegilor – doar în grup veţi găsi cea 
mai bună soluţie.

PEȘTI
Trebuie să înveţi să fi i 
recunoscător pentru 
ce fac cei din jurul tău 

pentru tine. Unele persoane din viaţa 
ta sunt alături de tine necondiţionat 
și vor să te ajute de fi ecare dată. Pe 
de altă parte, în ceea ce privește via-
ţa sentimentală, o discuţie sinceră cu 
partenerul de cuplu te poate ajuta să 
înţelegi ce se întâmplă între voi și în-
cotro merg lucrurile.

VĂRSĂTOR

CAPRICORN
Ai avut o perioadă ex-
trem de difi cilă, în care 
ai muncit pe rupte. Ţi-ai 
terminat toate sarcini-
le, iar acum ar fi  timpul 
să te relaxezi. O scurtă vacanţă ar fi  
binevenită; ia-ţi partenerul de cuplu 
sau chiar un prieten apropiat și plea-
că măcar pentru o zi din localitate. 
Schimbarea de peisaj va face foarte 
mult bine psihicului tău

SĂGETĂTOR
Este posibil ca astăzi să 
intri într-un confl ict di-
fi cil cu o persoană; deși 
ai avea foarte multe de 
spus, cel mai bine este 

să te retragi înainte ca cearta să devină 
violentă. Tăcerea este de aur, așa că păs-
trează ce ai de spus doar pentru tine. Un 
coleg de muncă te poate ajuta să treci 
peste acest incident neplăcut.

BALANȚĂ
Ai foarte multe planuri 
în ceea ce privește cari-
era ta, însă trebuie să în-

veţi să fi i mai ordonat. În primul rând 
așteaptă momentul potrivit pentru 
a face prima mișcare. Nu lua decizii 
importante decât după o analiză 
extrem de detaliată a problemelor; 
partenerul de cuplu te poate ajuta 
foarte mult în acest nou capitol.

SCORPION
Ești o persoană destul 
de rece și închisă în ge-
neral, însă astăzi reu-
șești să spui ceea ce simţi. Îţi deschizi 
sufl etul în faţa unei persoane foarte 
dragi și spui tot ce ai pe inimă. Scapi 
de complexe și de temeri și înveţi să 
accepţi sfaturi. Spre seară, te poţi re-
laxa în compania prietenilor și a par-
tenerului de cuplu.

LEU
Ziua se încheie cu câteva 
schimbări în ceea ce pri-
vește viaţa profesională. 
Te așteaptă lucruri noi 

și interesante, din care vei avea foarte 
multe de învăţat. Este foarte important 
să înveţi să ţii pasul cu schimbările și, cel 
mai important, să nu îţi fi e teamă să faci 
compromisuri.

FECIOARĂ
Este foarte important ca 
între tine și partenerul 
de cuplu să nu intervină 
absolut nimic. Nu da crezare zvonuri-
lor apărute în cercul de prieteni și nici 
nu lăsa loc de interpretări. O discuţie 
serioasă și sinceră cu persoana iubi-
tă poate pune capăt tuturor acestor 
difi cultăţi. Este foarte important să ai 
încredere în persoana de lângă tine.

GEMENI

În scurt timp toate pro-
blemele tale vor avea 

rezolvare. Dacă până acum, întâlneai 
fel și fel de obstacole, iată că de data 
aceasta astrele sunt poziţionate în 
așa fel încât tu să reușești cam tot ce 
îţi propui. În cazul în care ai de luat 
decizii importante, acesta este cel 
mai bun moment pentru a îţi pune în 
ordine viaţa.

RAC

Astăzi este o zi foarte 
bună pentru a îţi dez-
volta latura artistică. Dacă ești pasi-
onat de muzică, literatură, artă sau 
psihologie, acum este momentul să 
îţi pui în practică talentul. Pe de altă 
parte, trebuie să rezolvi un confl ict 
mai vechi cu o persoană importantă 
din viaţa ta. Încearcă să ierţi și să treci 
peste tot ce s-a întâmplat.

BERBEC

Fă-ţi timp şi pentru 
membrii familiei 
şi pentru prietenii 

apropiaţi. Discuţiile cu ei se vor dovedi 
extrem de utile pentru conturarea 
unor concluzii permanente în ceea ce 
priveşte problemele tale. Trebuie să 
înveţi să îi laşi pe cei din jurul tău să 
te ajute în anumite situaţii difi cile din 
viaţa ta; aminteşte-ţi că nu eşti singur.

TAUR

Ziua de astăzi este foarte 
bună pentru discuţii 
pozitive. Ai foarte multă energie 
şi vii cu idei incredibile în ceea ce 
priveşte viaţa profesională. Pe plan 
sentimental, o discuţie frumoasă cu 
partenerul de cuplu te poate ajuta 
să te relaxezi după o zi foarte bună la 
locul de muncă.
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ANUNȚURI
VÂNZĂRI
Vând urgent garsonieră confort I, 31 
metri, strada Nuferilor, etaj 1, preț  
12.200 euro (53.000 lei) . Telefon:  
0743-061798.

 Vând garsonieră, b-dul Grigore 
Bălan, parter, suprafaţa 28 mp, fără 
îmbunătăţiri,  preţ 11.200 euro. Tel-
efon:  0743-061798

Vând garsonieră, str.  1 Decembrie, 
etaj II, fără îmbunătăţiri, preţ 14.000 
euro. Telefon: 0743-061798

Vând garsonieră conf. I, suprafața 
31 mp,  str. Luceafărului, lângă 
Romtelecom, cu centrală termică, 
ușă metalică, preț 12.900 euro. Tel-
efon: 0743-061798

Vând garsonieră confort II, etaj II, 
zona Hotel Consic, fără îmbunătăţiri, 
preţ 7.900 euro. Telefon: 0743-
061798

Particular, vând apartament  2 
camere  în cartier Ciucului, super-
fi nisat,  preț 14.500 euro negociabil, 
(accept și credit). Telefon: 0740-121 
932

Vând apartament 2 camere în oraș 
Covasna, aleea Prieteniei, preț 
14.900 euro. Telefon: 0743-061798

Vând urgent apartament 2 camere, 
etaj I, bloc de cărămidă, str.Grigore 
Bălan, preț 20.500 euro. Telefon: 
0743-061798

Vând  apartament  2 camere, etaj I, 
str.  N.Iorga, preţ 28.900 euro. Tel-
efon: 0743-061798

Vând apartament 2 camere, etaj 
I, zona Gării, preț 20.900 euro. Se 
poate și prin Programul Prima Casă.  
Telefon: 0743-061798

Vând apartament 2 camere, etaj I, cu 
2 balcoane,  lângă mag. Şugaş, preţ 
24.900 euro. Telefon:  0743-061798

Vând apartament cu 2 camere pe 
Aleea Zefi rului, 54 metri patrați, cu 
toate îmbunătățirile, preț 19.900 
euro. Se poate vinde și cu Prima 
Casă. Telefon:  0743-061798.

Vând apartament  2 camere, etaj I, 
cu pivniță,  zona Liceul Economic,   
preţ 25.900 euro. Telefon:  0743-
061798

Vând  apartament 2 camere, de-
comandat,  etaj II, Aleea Teilor-
cartier Simeria, preţ 20.900 euro.  
Telefon:  0743-061798

Vând apartament 2 camere Crinului, 
etaj I, cu central termică,  preţ 13.900 
euro. Telefon:  0743-061798

Vând apartament 3 camere, etaj II, 
în Întorsura Buzăului, preț 30.000 
euro. Telefon: 0743-061798

Vând  apartament 3 camere de-
comandat, etaj I, lângă magazin 
Șugaș,  cu  2 balcoane, centrală 
termică,  fără alte îmbunătăţiri, preţ 
31.900 euro. Telefon:  0743-061798

Vând urgent  apartament 3 camere, 
etaj II, bloc izolat termic, cu pivniță, 
zona Gării, aleea Prieteniei, preț 
25.500 euro. Telefon:  0743-061798

Cel mai 
bun preț!

MICA PUBLICITATE ȘI ANUNŢURI DE ORICE FEL:

de angajare, de mediu,

convocatoare AGA, licitaţii, etc.

la cel mai bun preţ în Mesagerul de Covasna!

Sfântu Gheorghe,

Str. Lazar Mihaly, nr. 27

Tel.: 0267-317.676

Fax: 0367-816.337

E-mail: mesageruldecovasna@gmail.com

ANGAJĂRI

ÎNCHIRIERI

CUMPĂRĂRI
Cumpăr urgent apartament 2-3 
camere, str. N. Iorga, Crângului, 
1 Decembrie 1918, ofer 25.000-
35.000 euro.
Telefon: 0743-061798

Cumpăr apartament 2 camere , 
etaj I-II, str. 1 Dec. 1918 sau Spor-
turilor. 
Telefon: 0740-872642

Caut să închiriez apartament 2-3 
camere, mobilat sau nemobilat, 
ofer 150-200 euro. Telefon:  0743-
061798

 Transilvanian Trousers Company, face parte din grupul 
german de fi rme Bock und Partner. Grupul este lider european în 
producția de îmbrăcăminte pentru femei și bărbați și totodată fur-
nizor de referință pentru clienți de talie mondială. 

www.bockundpartner.com
Fashion is our profession.

Angajează:

MECANIC

 Cerințele postului
  - studii medii
  - cunoștințe de mecanică și pneumatică
  - cunoașterea mașinilor de cusut industriale
  - persoană organizată și responsabilă

 Cererile și CV-urile se depun la sediul societății din Sfântu 
Gheorghe, str. Ciucului nr. 149/A, fax: 0267-351 841, email: jobs@
bockundpartner.com

 Transilvanian Trousers Company, face parte din grupul 
german de fi rme Bock und Partner. Grupul este lider european în 
producția de îmbrăcăminte pentru femei și bărbați și totodată fur-
nizor de referință pentru clienți de talie mondială. 

www.bockundpartner.com
Fashion is our profession.

Angajează:

Muncitor la maşina de şpănuit-croit

 Cerințele postului
  studii medii
  persoana organizată și responsabilă
  disponibilitate la program prelungit
  cunoștinţe minime de operare PC
 Cererile și CV-urile se depun la sediul societății din Sfântu 
Gheorghe, str. Ciucului nr. 149/A, fax: 0267-351 841, email: jobs@
bockundpartner.com

Vând apartament 4 camere, etaj III, 
str. Grigore Bălan- zona semafor, 
preţ 36.800 euro. Telefon: 0743-
061798

Vând urgent apartament 4 camere, 
str. Nuferilor, etaj III, suprafața 90 
mp, fără îmbunătățiri, preț 31.900 
euro. 

Vând  URGENT casă   pe str. Daczo 
nr.8, teren 1600 mp, cu încălzire de 
3 feluri: pe lemne, curent electric 
și gaz metan, preț 72.900 euro. Tel-
efon: 0743-061798

Vând vilă în Vâcele (fi nalizată 80%) 
cu 700 mp grădină sau schimb cu 
2 garsoniere sau apartament 2- 3 
camere+ diferența. Telefon: 0743-
061798

Vând casă de vacanță în loc Bodoc- 
mobilată, apă, curent electric, garaj- 
500 mp grădină și livadă, preț 8.500 
euro. Telefon: 0743-061798

Vând  vilă  la ieșire spre Arcuș,  
construcție 2010,  formată din 4 
camere, superlux,  preț 69.900 euro. 
Telefon: 0743-061798
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Membrii Clubulului Rotary 
Sfântu Gheorghe s-au întâlnit 
la sfârşitul săptămânii trecute, 
la vila Alpin din Comandău, 
în vederea alegerii noii 
conduceri executive, respectiv 
a preşedintelui Clubului, a 
prezentării raportului de 
activitate pentru anul rotarian 
2013-2014   şi  stabilirii 
programului pentru anul 
Rotary 2014-2015.

 Astfel, în funcția de 

președinte al Clubului, pentru un 
mandat de un an de zile, a fost 
ales Fulop Laszlo, acesta urmând 
să asigure conducerea executivă 
alături de Comitetul de directori 
compus din Lorincz Mihaly, 
vicepreședinte-președinte al 
Comisiei pentru Acțiuni interne 
și al comisiei pentru Acțiuni pe 
linie profesională; Mild Zoltan, 
vicepreședinte, președinte al 
Comisiei pentru Interes public 
comunitar și al Comisiei pentru 
Acțiuni internaționale, Nagy 

Laszlo, secretar, și Pildner Martin, 
trezorier.
 În viitorul program al 
Clubului Rotary Sfântu Gheorghe 
sunt cuprinse, printre altele: 
menținerea legăturii permanente 
cu conducerea districtului 
precum și participarea activă la 
acțiunile și programele inițiate 
de guvernator; extinderea 
și îmbunătățirea legăturii cu 
cluburile vecine din Târgu 
Secuiesc, Brașov și Odorheiu 
Secuiesc, și, în plan internațional 
stabilirea contactului cu un club 
din Ungaria și unul din Chișinău; 
primirea de noi membri, printre 
care și femei; ridicarea numărului 
membrilor activi la cel puțin 25 
de persoane.
 Din prezentarea 
raportului de activitate pentru 
anul rotarian 2013-2014 reiese 
că proiectul prioritar al Clubului 
Rotary Sfântu Gheorghe l-a 
constituit susținerea financiară 
a Casei Rotary din municipiul 
reședință de județ, în cadrul 
programului comun derulat 
împreună cu Fundația Creștină 
Diakonia.
 Astfel, pentru susținerea 
acestui proiect, Clubul a întreprins 
următoarele acțiuni: alocarea 
sumei de 26.574 lei ca susținere 
financiară; organizarea Balului 

Rotary ale cărui beneficii, donate 
integral Casei, au constituit peste 
40% din susținerea financiară; 
reducerea costurilor cu Casa 
prin renegocierea chiriei pentru 
imobil, chirie care s-a diminuat cu 
20%/lună, față de anii anteriori; 
evaluarae activităților celor 14 
copii care beneficiază de susținere 
în cadrul programului; asigurarea 
finanțării de 1.800 lei, prin 
contribuție proprie  a membrilor 
clubului, pentru tabăra de iarnă a 
copiilor; participarea la acțiunile 
organizate la Casa Iris pentru 
strângerea de fonduri în vederea 
asigurării mesei calde pentru 
copii; acordarea de cadouri  
constând în jucării și dulciuri 
copiilor, la începutul lunii iunie, 
cu ocazia ședinței săptămânale a 
clubului, la Casa Rotary. 
 Dintre acțiunile 
organizate sau susținute în 
cadrul comunității locale, în 
anul rotarian 2013-2014, merită 
amintite: participarea activă 
la organizarea Concertului 
de binefacere ce a avut loc la 
Castelul Arcuș,  pentru colegul 
rotarian Szilagy Zsolt, pentru 
care membrii clubului au donat 
suma de 5.350 lei, 200 euro și un 
tablou ce-l reprezintă pe artist în 
ținută de concert; contribuția la 
proiectul comun cu  un partener 

din Ungaria pentru organizarea 
taberei internaționale de vară 
de la Balvanyos, pentru elevi 
și studenți din mai multe țări; 
contribuția financiară pentru 
premierea câștigătorilor 
concursului de biciclete 
organizat în Sf. Gheorghe, în luna 
septembrie 2013; participarea la 
Balul Kiwanis și donarea sumei 
de 2.000 lei pentru ajutorarea 
copiilor cu merite deosebite; 
contribuția financiară pentru 
organizarea Zilelor Sfântu 
Gheorghe, în valoare de 2.500 
lei; organizarea în luna mai a.c. 
a spectacolului de gală la Teatrul 
din Sf. Gheorghe, cu participarea 
unor artiști de muzică populară 
din țară, din Ungaria și Ucraina; 
contribuția financiară acordată 
filialei locale de Cruce Roșie 
pentru organizarea Zilei 
Copilului, în iunie a.c.  
 Clubul Rotary Sfântu 
Gheorghe face parte din familia 
cluburilor rotariene din țară, 
acesta fiind parte a Districtului 
Rotary 2241, care acoperă 
România și Republica Moldova. 
Rotary este o organizație 
mondială ce grupează peste  1,2 
milioane de reprezentanți ai elitei 
profesionale, de afacrei și lideri ai 
comunităților locale. 

Maria Graur

 Directorul Muzeului Naţional al 
Carpaţilor Răsăriteni din Sfântu 
Gheorghe, dr. Valerii Kavruk, a 
declarat vineri, la Târgu Mureş, 
la lansarea Proiectului SAMARIS 
pentru salvarea şi protejarea a 
nouă monumente de exploatare 
preindustrială a sării din 
judeţele Mureş şi Harghita, 
că monumentele, siturile 
arheologice, tot ce înseamnă 
patrimoniu imobil din România 
au un statut juridic foarte fragil, 
chiar dacă figurează în Lista 
Naţională a Monumentelor.

 ‘În general siturile, 
monumentele şi tot ce înseamnă 
patrimoniu imobil din România, 
inclusiv cele care apar pe lista 
monumentelor, au un statut 
juridic foarte fragil. Legea spune 
că nimeni nu are voie să aducă 
prejudiciu unui monument. Am 
întrebat un secretar de stat dacă 
de când există legea protejării 
monumentelor istorice s-au 
distrus multe monumente. A spus 
că da. A ajuns cineva la puşcărie? 
Nu. Deci ce înseamnă asta? Sunt 
două posibilităţi: fie că cineva 
nu veghează asupra respectării 
legilor şi aceştia sunt probabil 
primarii, miniştrii etc., alta că 
legile sunt proaste. Cred că legile 
care nu se respectă sunt proaste, 
o lege este bună dacă efectele 
ei sunt sunt bune. Eu nu cunosc 
niciun primar, niciun dezvoltator, 

niciun investitor 
care să fi făcut o 
oră de puşcărie 
că a distrus un 
sit arheologic. 
Eu cred că trăim 
într-o epocă în 
care dreptatea 
trebuie dovedită în 
instanţă, instanţa 
trebuie să decidă. 
Pentru a avea 
câştig de cauză e 
nevoie de dovezi’, a 
arătat arheologul.
 Valerii Kavruk, 
al cărui muzeu 
este partener 
în proiectul 
SAMARIS alături 

de Muzeul Judeţean Mureş, a 
subliniat importanţa clasării 
ca monumente istorice a 
exploatărilor preindustriale a sării, 
însă pe baza unei documentaţii 
elaborate, astfel încât nimeni să nu 
poată obţine în instanţă ridicarea 
interdicţiei de a construi în siturile 
respective.
Arheologul a susţinut că în 
spatele celor mai multe situri şi 
monumente care au intrat pe 
Lista Naţională a Monumentelor 
nu există dosare cu expertiză şi că 
acestea au fost introduse abia de 
la sfârşitul anilor ‘90, iar din acest 
motiv orice monument poate fi în 
pericol.
 ‘Abia de la sfârşitul anilor 
‘90 s-a introdus obligativitatea 
să nu se introducă în Lista 
Naţională a Monumentelor niciun 
obiectiv care nu are în spate 
expertiză, ridicare topografică şi 
alte documente. (...) Probabil în 
instanţă, din lipsa unor astfel de 
documente, vom pierde, pentru 
că nu am avut grijă să facem 
acte de identitate pentru acele 
situri (...) De aceea trebuie ca în 
spatele oricărui obiectiv, sit etc. să 
fie dosare, expertize. Arheologii, 
arhitecţii din România nu sunt 
foarte implicaţi în tot ce înseamnă 
protejarea juridică pentru că ei 
consideră că e treaba Guvernului, 
Guvernul dă la Ministerul Culturii, 
Ministerul Culturii la Direcţiile 

Judeţene - vă invit să mergeţi la 
Direcţiile Judeţene de Cultură să 
vedeţi câţi experţi arheologi sau 
etnografi au şi atunci veţi înţelege 
de ce lucrurile stau aşa’, a susţinut 
Valerii Kavruk.
 C o o r d o n a t o r u l 
proiectului SAMARIS, arheologul 
Daniel Cioată din cadrul Muzeului 
Judeţean Mureş a declarat că 
prin acesta se doreşte protejarea 
monumentelor saline de pe Valea 
Mureşului Superior, de la Sărăţeni, 
Orşova, Jabeniţa şi Sovata (judeţul 
Mureş), Corund, Praid şi Comăneşti 
(judeţul Harghita), situri care nu 
se bucură de protecţia juridică, 
neavând o documentaţie la bază. 
 ‘Sunt necesare urgent 
activităţi specifice prevăzute 
de actele normative privind 
protejarea patrimoniului 
arheologic în vederea declanşării 
procedurii de clasare a acestor 
situri (localizarea, delimitarea, 
ridicări topografice, expertizarea 
etc.) (...) Toate monumentele vizate 
de proiect se află într-un proces 
accelerat de degradare din cauza 
agresiunii umane şi a factorilor 
naturali. SAMARIS va întreprinde 
o serie de măsuri, în conformitate 
cu legislaţia naţională, pentru ca 
aceste obiective să poată fi clasate 
ca monumente istorice şi/sau de 
arhitectură, să fie incluse în Lista 
Naţională a Monumentelor şi astfel 
să intre sub protecţia legii. Prin 
proiect vom asigura expertizarea 
ştiinţifică a monumentelor vizate, 
localizarea şi delimitarea lor 
exactă, stabilirea zonelor lor de 
protecţie, realizarea planurilor 
topografice şi a aerofotogramelor 
siturilor arheologice, a releveelor 
fântânilor’, a spus Cioată.
 Pe lângă documentaţia 
necesară declanşării procedurii 
de clasare a monumentelor vizate, 
prin proiectul SAMARIS se va 
realiza un ghid al bunelor practici 
de cooperare interinstituţională 
necesar realizării procedurilor 
preliminare de clasare a 
monumentelor istorice, adresat cu 
precădere administraţiilor locale. 

AGERPRES

Consiliul Judeţean Covasna şi fir-
ma austriacă specializată în car-
tografiere  Schubert & Franczke 
au elaborat împreună harta 
bilingvă a judeţului Covasna. 
Cele 730 de hărţi vor fi distribuite 
în curând grădiniţelor şi şcolilor, 
precum şi instituţiilor publice, 
unităţilor de poliţie şi primăriilor 
din judeţ.

 Pe harta bilingvă 
realizată de firma austriacă Schu-
bert & Franczke, o autoritate 
pe plan internaţional în dome-
niul cartografiei, sunt indicate 
atracțiile și a resursele naturale 
ale regiunii. Harta ilustrează în 
mod excepţional diversitatea re-
liefului, diferenţele de nivel între 
depresiuni şi lanţul muntos, ceea 
ce vine în ajutorul celui intere-
sat. Pe harta de perete plastifiată 
şi realizată într-o calitate de 
excepţie, sunt evidenţiate ariile 
naturale protejate ale regiunii: 
Mestecănişul de la Reci, Dealul 
Ciocaş-Dealul Viţelului, Cheile 
Vârghişului, Tinovul Apa Roşie, 

Tinovul Apa Lină-Honcsok. În 
această publicaţie limitele admin-
istrativ-teritoriale ale judeţului au 
marcaj asemănător unei insule, 
iar pe o hartă mică de sinteză 
apare harta României, cu județul 
Covasna indicat. De asemenea, 
publicaţia conţine şi o listă a 
localităţilor din judeţul Covasna, 
în limba maghiară şi română, 
care îi ajută pe cei interesaţi să se 
orienteze mai bine în spaţiu. 

 „Harta a fost realizată 
cu scopul de a o oferi drept ca-
dou instituţiilor din judeţul Co-
vasna. Am dori ca acest mate-
rial demonstrativ să fie folositor 
în special pentru instituţiile de 
învăţământ şi să ofere un ajutor 
pentru toţi participanţii la  proce-
sul educaţional” – a spus Tamás 
Sándor, preşedintele Con-
siliului Judeţean Covasna, care 
consideră important ca fiecare 
instituţie publică să primească 
câte o hartă.
Consiliul Judeţean Covasna 
Biroul de presă
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