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Comunicat de presă
Prefectul, sub tirul de întrebări a 8 „jurnaliste”
Costică Macaleţi s-a întâlnit astăzi în cadrul Lunii Porţilor Deschise cu 8 viitoare
jurnaliste, actualmente reporteriţe ale revistei BUZZ. Publicaţia destinată elevilor şi-a
trimis întreaga redacţie pentru a realiza un interviu cu prefectul judeţului, reprezentantul
Guvernului rezistând o oră întreagă sub tirul de întrebări.
„Cum aţi ajuns prefect?”, „Ce credeţi că lipseşte oraşului nostru?”, Cum ar trebui
învăţaţi copiii care nu respectă normele de curăţenie, să o facă?, „Aveţi un autor
preferat”, „Ce cărţi vă place să citiţi?”, „Ce actor preferaţi?”,”Ce film?”, „Ce joc vă
plăcea să jucaţi când eraţi de vârsta noastră?”, „Care era jucăria preferată?”, „Aţi avut un
profesor preferat?”, „Dar unul nesuferit?”, „Ce contribuţie veţi avea la campania Let’s do
it Romania?”, „Ce obrăznicii făceaţi când eraţi copil?” „Ce aţi fi fost dacă nu eraţi
prefect?”, „Cum vi se par copiii din ziua de astăzi, în comparaţie cu cei din generaţia
dvs?”, sunt doar o mică parte din întrebările adresate de viitoarele jurnaliste. Elevele sunt
în clasele V-VIII în şase unităţi de învăţământ din municipiul Botoşani dar şi din Cristeşti
şi au dat dovadă de o mare pricepere în activitatea pe care o practică acum ca hobby.
Astfel, micile reporteriţe au avut ocazia să afle, printre multe alte detalii, că
prefectul Costică Macaleţi nu a avut jucării când era mic, a primit prima bicicletă când
era în clasa a IX-a, că jocurile preferate ale copiilor din Vlădenii anilor 1960 erau „Pichi”
şi „Purcica”, dar şi că, fără să fi învăţat, nu ajungea prefect.
„Vă mai aştept la mine, pentru că îmi sunteţi deja foarte dragi. La ce întrebări
ştiţi să puneţi sunt convins că sunteţi nişte eleve de excepţie. Până data viitoare nu
uitaţi să citiţi în fiecare zi, să învăţaţi cât de multe şi să fiţi atât de cuminţi cât pot fi
nişte copii de vârsta voastră.”, s-a adresat prefectul la finalul întâlnirii.
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