
Daniel Thellmann - condus pe ultimul drum de mii de medieseni
Ultima si cea mai lunga "audienta " a fostului edil sef al Mediasului, Daniel Thellmann, la sediul
primariei din oras s-a incheiat duminica dupa-amiaza. Peste 2.000 de medieseni au luat parte la slujba de
inmormantare a celui care s-a aflat la carma orasului in ultimii ani si a incercat sa faca din municipiul de
pe Tarnava Mare un "oras in care merita sa traiesti ", dupa cum cu mandrie spunea chiar Daniel
Thellmann. A dus o lupta aproape inumana cu o boala teribila, care l-a macinat fizic mai bine de 10 luni,
l-a facut sa isi rareasca aproape de zero iesirile in public si sa incerce din rasputeri sa castige cea mai
importanta batalie, cu moartea. Cu toate acestea, de pe paturile spitalelor din Cluj Napoca, Austria sau
Germania s-a interesat permanent de mersul lucrurilor in Medias, a tinut aproape zilnic legatura cu
viceprimarul orasului si atunci cand starea fizica i-a permis, a revenit la serviciu fie si pentru o zi sau
doua pentru a observa derularea proiectelor aflate in executie. Memorabila ramane o vizita pe santierul
blocurilor ANL din oras, la sfarsitul lunii iunie, cand sleit de puteri, a gasit resursele fizice sa mearga
personal pe santier, pentru a se interesa de stadiul lucrarilor. A fost de altfel ultima iesire in public, ultim
contact cu mediesenii, pentru care avea inca o multime de proiecte de finalizat. Cineva nu a mai avut insa
rabdare cu Daniel Thellmann. Nu a mai avut rabdare cu multimea de proiecte pe care le pregatea pentru
Medias, iar intr-o noapte de septembrie a decis sa ii curme enorma suferinta fizica. Fostul primar al
Mediasului a decedat in urma cu o saptamana intr-un spital din Germania, rapus in cele din urma de
cancerul la sistemul limfatic, de care suferea. Ceremonia de inmormantare a inceput la ora 14 si s-a
desfasurat pe platoul din fata sediului Primariei Medias. Slujba de inmormantare a fost oficiata de inalt
Prea Sfintia Sa Mitropolitul Ardealului, Laurentiu Streza si Preot Protopop, Reinhard Guib, Episcop
Vicar al Bisericii Evanghelice, alaturi de care s-a aflat un impresionant sobor de preoti. Dupa oficierea
slujbei si rostirea unor mesaje emotionante ale unor personalitati prezente ieri la Medias, sicriul in care se
afla trupul neinsufletit al fostului edil a facut un ultim tur al orasului pentru care Thellmann si-a sacrificat
5 ani si chiar sanatatea, mediesenii care nu au reusit sa ajunga in piata primariei avand astfel ocazia sa isi
ia ramas-bun de la fostul primar. Nu putine au fost cuvintele de apreciere rostite de personalitatile
prezente duminica in piata primariei din Medias. De departe, unul dintre cele mai emotionante mesaje a
fost rostit de viceprimarul Mediasului. "Daniel a fost un om bun, poate prea bun. S-a daruit in tot ceea ce
a facut si a crezut in ceea ce face. S-a daruit familiei, pe care a iubit-o fara limite. Cand vorbea despre
familia lui, era fericit. S-a daruit colegilor din municipalitate, incercand sa construiasca o echipa si a
reusit acest lucru. S-a daruit colegilor de partid, reusind sa fie liantul dintre acestia. Nu in ultimul rand,
s-a daruit cetatenilor si orasului, in incercarea de a face din Medias un loc in care merita sa traiesti. A
iubit cu ardoare viata si oamenii si in aceeasi masura, oamenii l-au iubit. isi facea timp sa vorbeasca cu
toatalumea si nu a considerat niciodata un semen ca pe un dusman. Totdeauna a sustinut ca oamenii pot
avea pareri diferite, dar pe calea dialogului, acestea se pot armoniza. Singura pe care a considerat-o
dusman a fost boala, pe care a infruntat-o cu demnitate si verticalitate. Daniel a fost un luptator, un
exemplu pentru toti cei care l-au cunoscut si un mare caracter. S-a gandit la oras si la oameni pana in
ultima clipa si daca ar fi biruit boala, s-ar fi intors la postul lui fara sa stea pe ganduri. impreuna cu totti
colegii din municipalitate si cetatenii orasului, iti promite, dragul nostru primar, ca vom infaptui ceea ce
ai vrut tu pentru Medias. Pentru ca asa ne-ai invatat, sa fim o echipa. Dragul nostru prieten, ai plecat mult
prea devreme dintre noi si ai lasat in urma ta un gol imens pe care nu-l va umple nimeni, niciodata.
Nimeni nu va sti sa iubeasca acest oras asa cum ai facut-o tu. Te rugam, de acolo de unde esti, vegheaza
asupra noastra si a Mediasului, asa cum ai facut si in timpul vietii. Dumnezeu sa te odihneasca in pace ", a
spus Teodor Neamtu. Cuvinte frumoase a avut si prefectul judetului Sibiu, Constantin Trihenea. "Daniel
Thellmann a fost un om minunat. Administratia locala a pierdut un vector de initiativa, un om de
echilibru, un om minunat ", a spus Trihenea. La randul sau, presedintele Consiliului Judetean Sibiu,
Martin Bottesch ne-a declarat ca fostul edil sef al Mediasului a crezut cu tarie in misiunea sa in viata.
"Domnul Thellmann a crezut in misiunea sa in viata, tot ceea ce a facut, facand pe baza acestui crez. A
fost convins ca e bine si ca asa trebuie facut. A fost apreciat de oameni, a fost iubit de cei din jurul lui si
nuputem sa spunem decat Dumnezeu sa-l ierte ", a spus Martin Bottesch. Presedintele organizatiei
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judetene a Partidului Democrat-Liberal, senatorul Ion Ariton a spus ca in aceste momente, atentia tuturor
trebuie sa se indrepte si asupra familiei greu incercate a fostului primar al Mediasului. "Daniel Thellmann
a fost unul dintre cei mai buni medieseni si este o mare pierdere. A dorit intotodeauna o dezvoltare
continua a acestui minunat oras. Cea mai mare pierdere este insa pentru familie. O familie minunata, care
este nevoita sa treaca prin clipe si momente grele. O sa fim cat se poate alaturi de ei. Dumnezeu sa-l
odihneasca si sa-l ierte ", a spus Ariton. Şi deputatul Raluca Turcan a avut numai cuvinte de lauda la
adresa celui care a fost primarul Mediasului timp de 5 ani. "A fost un om deosebit, un prieten si al meu
personal si al Mediasului. Atunci cand ma gandesc la domnul Thellmann ma gandesc la faptul ca era un
om plin de viata si foarte dedicat Mediasului ", a spusa deputatul sibian.
  
  
  Daniel Thellmann s-a nascut la 1 martie 1960, a fost casatorit si a avut doua fete. A absolvit Facultatea
de Inginerie din Brasov si Facultatea de Drept "Simion Barnutiu" , specializarea Ştiinte Politice din
Sibiu. A intrat in administratia publica in anul 2000, ocupand functia de consilier judetean. in anul 2004 a
castigat alegerile locale, devenind primarul Mediasului. 4 ani mai tarziu, in iunie 2008, Thellmnann a fost
reconfirmat in functia de edil sef prin votul masiv al mediesenilor. Sobru, impunator, mereu aproape de
oameni, Daniel Thellmann a condus destinele Mediasului timp de cinci ani lasand asupra orasului
amprenta personalitatii sale puternice. 
  
  
  Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!
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