
Iohannis - tricoul campaniei pentru copiii prematuri si Cupa Raliul Sibiului
Primarul Sibiului, Klaus Iohannis, a primit, la finalul conferintei de presa, de saptamana trecuta, o cupa
Raliul Sibiului si insemnele campaniei care s-a derulat in timpul competitiei, pentru sprijinirea copiilor
prematuri.
  
  Cupa pe care primarul o primeste la finalul Raliului Sibiului este deja o traditie, iar cea de anul acesta,
oferita de organizatorul competitiei, Sorin Itu, a fost cea de-a 13-a.
  
  Itu a multumit pentru sprijinul pe care manifestarea a primit-o din partea Consiliului Local si a adaugat
ca reprezentantii Federatiei Nationale de Automobilism si cei ai Eurosport au spus ca Sibiul a fost o
gazda extraordinara, iar competitia va ramane in calendarul competitiilor europene de gen.
  
  "Noi ne dorim acest Raliu al Sibiului. Este, dintre competitiile sportive, de departe, cea mai titrata
competitie, cea mai mare competitie, de aceea am si inteles nevoia unui set-up foarte frumos si am permis
organizarea chiar in Piata Mare si in Piata Mica, credem ca participantilor le-a placut, conditiile tehnice
au fost foarte bune si sper sa mai avem multe astfel de evenimente", a declarat Iohannis.
  
  ~i viceprimarii Astrid Fodor si Virgil Popa au primit cupe.
  
  
  
  Tricou pentru "campionul primarilor"
  
  
  
  Campania "Azi prematuri, maine campioni", derulata de asociatia Baby Care si sprijinita de sibianul Dan
Magos, concurent la Raliul Sibiului, s-a desfasurat in timpul competitiei, iar sibienii si turistii au putut
cumpara tricouri cu insemnele campaniei si banii stransi vor fi parte din suma necesara pentru
cumpararea unui ecograf performant in Sectia Terapie Intensiva Neonatala a Spitalului Clinic Judetean
Sibiu.
  
  "Eu stiu ca Primaria are in grija copiii mari, din Pediatrie, dar va multumesc pentru tot sprijinul pe care
ni l-ati acordat in campanie, si doamnei viceprimar. Avem si un numitor comun, prematurii, cei pe care
noi ii ingrijim si care sunt cetateni ai orasului. Numitorul comun este si ideea generoasa pe care Dan
Magos a avut-o cu campania aceasta si atunci, cumva de la campion la campion, dumneavoastra fiind un
campion al primarilor, va ofer tricoul campaniei noastre, sper sa il purtati cu placere", a spus medicul
Livia Ognean presedintele Asociatiei Baby Care.
  
  "Am fost foarte placut surprins ca impreuna cu Raliul si folosind nototrietatea Raliului ati reusit sa
organizati o actiune caritabila foarte buna. Lumea, in general, crede ca aceste lucruri se organizeaza doar
fiindca lipsesc banii, de exemplu la Sectia Neonatologie. Nu, este mult mai mult, aceste actiuni
constientizeaza publicul larg despre probleme specifice, despre un grup defavorizat sau despre conditiile
grele in care se lucreaza intr-un loc, si ele au rolul mult mai important decat de a aduna cativa bani, ele au
rolul de a consolida comunitatea si pentru acest lucru va multumesc si va felicit", a spus Iohannis.
  
  Dan Magos a declarat ca ambele obiective ale campaniei au fost indeplinite si cel financiar si, mai ales
ca imagine, caci au fost doua personalitati mari alaturi de campanie, primarul Sibiului si premierul Victor
Ponta. in timpul Raliului, Ponta si-a inscriptionat masina cu insemnele campaniei.
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