
1 Decembrie, \&quot;bifat\&quot; in centrul Sibiului
Marele Balcescu spunea ca "nu vom fi puternici pana cand nu ne vom uni toti intr-unul si acelasi corp
politic" - evident referindu-se nu la doctrine politice, ci la sentimentul ca ai un arbore cu radacini
puternice. Poate ca in acest corp nu mai incapem toti, din orgolii, din indolenta sau din indiferenta. Poate
ca inca, in ciuda atator ani, am ramas la varsta "majoratului national" fara sa fim capabili sa-l depasim. in
timp a mai palit mandria de a fi postat drapelul romanilor, inca din anii Revolutiei Franceze, pe Primaria
din Paris, cum a ramas in uitare si momentul in care francezul Al. Vaillant flutura acelasi drapel al
romanilor peste Carpati ca semn al renasterii spirituale, ca un semnal dat poporului roman. Ei bine, chiar
si in acest cadru de usoara letargie publica - fata de maretia unor evenimente din istoria noastra nationala
- Marea Unire din 1918 a fost si ramane pagina sublima a istoriei romanesti. Grandoarea ei sta in faptul ca
desavarsirea unitatii nationale nu este opera nici unui om politic, nici a unui guvern, nici a unui partid;
este fapta istorica a intregii natiuni romane. in aceasta descriere, preluata din vechi documente de arhiva,
am include si prezenta in numar mai mare a reprezentantilor oficialitatilor locale de la Sibiu, a
reprezentantilor institutiilor deconcentrate, dar si neguvernamentale care au dat cinstire manifestarilor
organizate cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei. Printre cei prezenti la manifestarile din centrul Sibiului
s-au numarat primarul Klaus Iohannis, viceprimarul Virgil Popa, prefectul Sibiului, Horatiu Racuciu,
subprefectul Constantin Morar, presedintele Consiliului Judetean Sibiu, Martin Bottesch,
vicepresedintele CJ Sibiu, Ioan Banciu, seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Cpt. Dumitru
Croitoru", Cosmin Balcu, seful Inspectoratului de Politie al judetului Sibiu, Tiberiu Ivancea si alte
personalitati ale judetului.
  
  Mesajele, depunerile de coroane la fostul sediu al Consiliului Dirigent din 1918, urmate de defilarea
detasamentului de onoare si concertul fanfarei militare au fost apreciate de putinii localnici care au dorit
sa fie prezenti.
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