
Iarna, printre mii de flori
Am fost in barlogul ursului carpatin si nu am patit nimic. De fapt e chiar frumos. 
  
  in vara, cand soarele toropea sibienii la peste 30 de grade, in Piata Mare cativa francezi din orasul
Lucon, specialisti in amenajari florale si gradini ornamentale, au luat un urs carpatin si o barza pe care
i-au urcat in varful unui deal adus chiar in Piata Mare. Realizat din arbusti si plante agatatoare ce-i drept.
Aproape doua luni a tronat si speriat turistii prin piata, pana cand a venit frigul si s-a retras in barlogul
lui. Zilele trecute, cand in Sibiu temperaturile au ajuns si la minus 16 grade el o ducea bine si isi aduna
fortele pentru vara viitoare, cand se va intoarce. Nu a fugit prin Muntii Fagarasului cum v-ati putea
astepta, ci s-a retras in serele ServiciuluI Public de Administrare a Parcurilor si Zonelor Verzi din Sibiu,
undeva in cartierul Gusterita. Aici hiberneaza alaturi de alte 150.000 de plante, cate cresc in fiecare an, de
la zambilute si lalele, la arbusti si salcami. Toate vor ajunge anul acesta pe strazile si in parcurile
Sibiului. Unele chiar pe bulevardul Balcescu sau in Piata Mare. Şi tot de aici pleaca in fiecare an copacii,
gazonul si arborii care infrumuseteaza parcurile din Sibiu sau gardul viu din fata blocurilor. Cele mai
norocoase flori insa ajung pe masa de protocol a Primariei, cand Klaus Johannis primeste vizita vreunei
delegatii oficiale. 
  CaND afara temperatura scade sub zero grade, in serele Serviciului Public de Administrare a Parcurilor
si Zonelor Verzi nu coboara sub 13 grade. Aici lucreaza zilnic aproape 70 de oameni, la plantele care vor
infrumuseta orasul si care se intind pe o suprafata de aproximativ 38.000 de metri patrati. „in oras avem
deja puse, chiar si acum, panselute, zambile, lalele si banutei. Ele stau in pamant si cand apar conditiile,
rasar ", spune Isabela Szekely, din partea serviciului. Este un flux continuu de flori si plante care pleaca
de aici in oras. Numai banalele muscate de pe marginea trotuarului sunt aici in jur de 5000. Şi toate sunt
pazite de ursul carpatin pana la vara, cand va iesi iar pe strazile Sibiului.
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