
Pe unii, din ce în ce mai puţini, educaţia copiilor îi interesează mult
şi foarte mult. Alţii, din ce în ce mai mulţi, cred că de educaţie se ocupă
exclusiv şcoala românească, deci mingea e la statul ăsta care ne fură şi
nu face nimic... În sfârşit, o altă categorie, care creşte an de an, n-are
nicio treabă cu educaţia şi învăţământul din România, ei fac sacrificii şi
îşi trimit odraslele să înveţe în şcoli din străinătate. La coadă, pentru că

la coadă sunt în toate privinţele, se află oamenii pe care nu-i interesează
educaţia, ei îşi ţin copiii pe lângă casă ori pentru că n-au bani să-i trimită
la şcoală, ori pentru că n-au încredere în ce le poate oferi sistemul nostru
de învăţământ. Pe principiul binecunoscut de hoţi, leneşi, cerşetori: eu
n-am învăţat carte şi-uite că n-am murit de foame, m-am descurcat.

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3

Fonduri Regio pentru
achiziţia de panouri 
fotovoltaice de către 
persoane fizice

lllpag.3

Istoria Spitalului de Recuperare
Cardiovasculară din Covasna,
prezentată într-un 
mic muzeu

lllpag.8

Sita Buzăului ridică ștafeta la
capitolul „început de an școlar”
• Aproximativ 100 de copii au început grădinița în clădiri noi-nouțe 
• Prefectul și primarul au făcut un „tur de forță” în comună în prima 

zi de școală lllpag.4–5

Mesaje la început
de an școlar:
„Munca face bine” 

lll pag.5
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Cum arată România de mâine cu needucaţii de azi

Salariul mediu net
a scăzut în iulie cu
23 de lei, la 3.119
de lei

lll pag.6

Peste 70 
de accidente 
și 16 morți pe
străzile din județ 
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Sita Buzăului
anulează și în acest
an Zilele Comunei 
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SPORT
• KSE Tg. Secuiesc la al treilea
egal • Sepsi OSK II – scorul
etapei în Liga a IV-a

lll pag.2


