
De 1 Mai, pesedistii sibieni au depus o coroana de pomenire la sediul PDL
PSD Sibiu a sarbatorit 1 Mai prin doua actiuni cu scopuri precise: un mars de protest impotriva
Guvernului Boc si ecologizarea Sibiului si a altor 22 de localitati din judet. La mars au luat parte in jur de
200 de membri si simpatizanti ai social-democratilor, acesta desfasurandu-se sub sloganul "1 Mai, Ziua
Muncii Verzi - Strangem mizeria portocalie". Actiunea s-a desfasurat pe traseul sediul PSD Sibiu (str.
Brukenthal) - Piata Mare - str. Nicolae Balcescu - sediul Organizatiei Municipale a PSD Sibiu (din Parcul
Astra) Pe durata desfasurarii marsului, membrii PSD Sibiu nu au scandat impotriva Guvernului Boc,
limitandu-se sa-si exprime nemultumirile fata de actuala guvernare si PDL prin pancardele pe care le
aveau in mana. Participantii la mars au fost insotiti si de o fanfara care a cantat in permanenta. Coloana de
pesedisti a fost condusa de deputatul Ioan Cindrea, presedintele PSD Sibiu, Gheorghe Suditu, liderul
Organizatiei Municipale Sibiu a PSD, Ioan Banciu, vicepresedintele Consiliului Judetean, si Horatiu
Marin, liderul organizatiei de tineret a organizatiei municipale Sibiu a PSD. Prin mesajele trecute pe
pancarde, pesedistii sibieni cereau conditii de viata mai bune, locuri de munca, locuinte sociale pentru
tineri, pensii decente si respect pentru pensionari si salariati. Sibienii care s-au aflat, ieri, in Piata Mare si
pe str. Nicolae Balcescu au primit din partea PSD Sibiu cate un covrig la care era atasat un pliant in care
erau prezentati Ion Ariton, presedintele PDL Sibiu, si deputatii Raluca Turcan si Cornel Ştirbet si
mesajul: "Ei sunt cei care v-au promis bunastarea!". Punctul culminant al marsului a avut loc in fata
sediului PDL de pe str. Nicolae Balcescu, unde liderii PSD au depus o coroana, in semn de pomenire
pentru cei care au ucis sperantele de mai bine ale romanilor. Cum nu era nimeni in sediul PDL, Cornel
Langa a agatat coroana de manerul usii. in finalul marsului, deputatul Ioan Cindrea, liderul PSD Sibiu, a
spus ca guvernarea portocalie este pe sfarsite si spera sa nu ii mai pomeneasca. 
  
  Peste o tona si jumatate de deseuri adunate in Padurea Dumbrava
  
  inainte de participarea la marsul de 1 mai, pesedistii sibieni si-au dat intalnire in campingul din Padurea
Dumbrava, pentru a lua parte la actiunea de ecologizare a zonei. Timp de aproape doua ore, membrii PSD
Sibiu in frunte cu Ioan Cindrea au reusit sa stranga aproape o tona si jumatate de deseuri. Deseurile
adunate de cei aproape 200 de participanti au fost transportate la groapa de gunoi de catre firmele
specializate care au sprijit initiativa PSD Sibiu. Ecologizarea zonelor verzi s-a desfasurat si in 22 de
localitati din judet, fiind prezenti aproape 800 de membri si simpatizanti PSD. Spre exemplu, la Cisnadie,
pesedistii condusi de liderul organizatiei, Cornel Vintila, au strans peste 400 de kg de deseuri din zona
Ştrand.
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