
„Este foarte greu să ajungi la

un echilibru și să știi să educi

cu limite, dar și cu blândețe”

Antal Arpad: 

UDMR Covasna nu 

va accepta ca prefect 

o persoană lipsită de 

integritate sau care a 

jignit comunitatea locală
lll pag.3

NR. 3620 • VINERI, 13 DECEMBRIE 2019 • 12 PAGINI • 1 LEU • ONLINE PE WWW.COVASNAMEDIA.RO facebook.com/covasnamedia

Lucrări de reparații la

Biserica „Sfântul Mare

Mucenic Gheorghe” 
Casa parohială a fost renovată 

și consolidată 

lll pag.4

Femeie ucisă în accident

pe trecerea de pietoni
lll pag.2

Reprezentanţii elevilor

covăsneni, sesiune de

formare la Cluj – Napoca
lll pag.5

Covăsnenii, invitați 

să salveze Crăciunul!
lll pag.5

EDITORIAL.

Cum se fac şi 

se desfac prefecţii
lll pag.3

Leo Grozavu: 

Am avut destule 

probleme cu 

programarea 

meciurilor şi arbitrii
lll pag.2Pentru unii, să fii prefect de judeţ e o realizare măreaţă.

Pentru alţii, nu. Depinde de ce ai, ce n-ai, ce vrei şi ce nu vrei
să faci în viaţă. Şi în Covasna s-a schimbat conducerea prefec-
turii. Sebastian Cucu părăseşte funcţia la cererea ministrului
de Interne. La fel şi subprefectul Viorel Radocea. În locul lor
vor veni, se aude, domnii Todor şi Boriceanu. Primul e membru
PMP la Întorsura Buzăului, celălalt e liberal de Sf. Gheorghe.
Deocamdată atât despre aceşti domni, beneficiază de prezumţia
de nevinovăţie – măcar pentru ce vor face, că despre ce-au făcut

va mai fi timp să aflăm, să vorbim, să scriem.
Bun, nu te lipeşte nimeni de funcţie cu super-glue, e firesc

să vii şi să pleci când Guvernul doreşte. Nici nu-i nevoie de
motive, dovadă schimbarea d-lui Cucu, un prefect absolut ono -
rabil şi rezonabil. Înţelegem că e nevoie de funcţii care să dea
un nou impuls liberalismului covăsnean, cum altfel să-ţi fi-
delizezi membrii de partid?! 

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3

EDITORIAL. Cum se fac şi se desfac prefecţii

Interviu cu psihologul Consuela Banciu, 

organizator al primului Atelier al Părinților  lll pag.6–7


