
Micul Thellmann
Sobru, impunator, pus mereu la patru ace, Daniel Thellmann este cel mai votat primar la Medias dupa
1990. In spatele omului apasat astazi de grijile urbei sta o copilarie fericita.SIBIANUL a cotrobait, in
exclusivitate, prin sertarul cu amintiri din copilaria edilului, cu mama acestuia, Elisabeth Thellmann, care
nu e deloc straina de performantele fiului ei.
  
  Copilarie la Hunedoara
  
  Singurul copil al familiei, Daniel Thellmann s-a nascut la Hunedoara in 1960. A fost un copil voinic si
viguros la nastere, de 4 kg. Tatal, Daniel, era maistru, iar mama, Elisabeth, sef-depozit. Ambii munceau
la Hunedoara si locuiau la bloc, intr-un apartament de trei camere intr-un cartier din preajma Teatrului.
Acolo a copilarit actualul primar, alaturi de alti prichindei. Facea parte din generatia cu cheia la gat,
deoarece parintii erau toata ziua la munca.
  
  Mama isi aduce aminte ca micul Thellmann era mare amator de povesti si talentat la desen. "Ii cumparam
carti de povesti si ii citeam. Ii placeau si le stia pe toate, iar preferatii lui erau Fratii Grimm. Mergea cu
tatal lui pe santier si ii placea tare mult sa deseneze. Macarale, masini, santierul, facea desene tare
frumoase", a spus Elisabeth. 
  
  Bataie cu prosoapele
  
  Thellmann a fost inscris la gradinita la sectia germana. Inainte sa mearga la scoala, stia deja alfabetul,
deoarece il punea mama sa scrie intr-un caiet cate o litera pe zi. Totusi isi facea mereu si timp de joaca.
"Daniel ajungea acasa de la gradinita pe la orele 13. Avea cheia la gat, deoarece noi ajungeam abia pe la
15. Intr-o sambata am ajuns acasa si nici urma de el. Am pornit cautarea si l-am gasit in fata Teatrului
unde se adunase lumea la un spectacol cu Dan Spataru si Margareta Paslaru. A mers cu un coleg acolo sa
vada spectacolul. I-am gasit printre oameni, unde dadeau ei un adevarat spectacol incingand o bataie cu
prosoapele", isi aminteste mama primarului.
  
  Cactus pentru invatatoare
  
  Mama primarului isi aduce aminte, zambind, de prima zi de scoala a fiului sau. "L-a dus sora mea,
pentru ca noi eram la munca. Am uitat sa cumparam flori. Daniel a ajuns la scoala si a vazut ca toti copiii
aveau flori, asa ca a zbughit-o acasa si a luat un ghiveci cu un cactus pe care i l-a dat invatatoarei", spune
amuzata Elisabeth.
  
  Era mereu printre primii la invatatura, iar premiul intai a devenit o obisnuinta. "Era foarte preocupat de
ce facea. Invata bine. Am stat tot timpul de capul lui si nu mi-a facut probleme. S-a intamplat de multe
ori sa-i mai rup cate o foaie de caiet, dar nu se supara, ci spunea sa stau linistita ca o scrie din nou", a
marturisit mama edilului. In clasele mici, Daniel Thellmann s-a inscris la dansuri populare romanesti si
sasesti, iar mai apoi a practicat si volei. "Şi lui ii era drag sa mearga la dansuri populare. Era un bun
dansator si era mandria mea sa-l vad la spectacole sau serbari de orice fel", dezvaluie Elisabeth.
  
  Ţapul ispasitor
  
  Concediile familiei Thellmann aveau loc in fiecare an pe litoral, iar sfarsitul de saptamana era destinat
drumetiilor in Retezat. Daniel iubea marea si mai ales inotul. Vacantele scolare le petrecea ori la Seleus,
la bunicii din partea mamei, ori la Medias la bunicii din partea tatalui, alaturi de foarte multi prieteni cu
care hoinarea cat era ziua de lunga sau mergea la pescuit.
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  In clasa a VII-a a fost intr-o excursie de la scoala in muntii Retezat, iar mama sa isi aduce aminte
emotiile prin care a trecut. "Daniel impreuna cu un grup de vreo zece copii s-au rupt de restul clasei si
s-au pus sa manance intr-o poiana. S-a facut noapte, iar copiii n-au mai plecat la drum ci s-au asezat in
cerc si s-au pus la somn. Noi am asteptat sa ajunga acasa si nu pot spune prin ce am trecut. Abia a doua zi
i-am gasit. Pe Daniel l-au scos tap ispasitor profesorii, spunand ca el i-a indemnat pe copii sa ramana pe
loc. De aici s-a iscat un mic scandal, iar pe Daniel l-am transferat din clasa a VIII-a la o clasa de romani",
ne-a declarat mama primarului. Trecerea de la sectia germana la o clasa de limba romana nu l-a afectat
prea tare pe micul Thellmann, care, in ciuda dificultatilor, s-a ales la sfarsitul clasei a VIII-a cu premiul
intai.
  
  Licean la Medias
  
  In 1975 familia se muta la Medias, iar Daniel s-a inscris la liceul Petrol, actual SNG, la profilul
electrotehnica.
  
  Adolescentul Thellmann era potrivit mamei lui, un elev studios si sarguincios, care isi petrecea noptile
citind pe rupte tot soiul de carti imprumutate de la biblioteca scolii, sau mesterind tot felul de montaje
electronice. "Era tare milos si grijuliu cu cei din jur, dar mai ales altruist. Avea foarte multi prieteni, cu
care se cauta si in ziua de azi. Pot spune ca mergeam cu bucurie la sedintele cu parintii. Intram cu capul
sus si ieseam la fel, deoarece Daniel era tot timpul laudat", ne-a marturisit Elisabeth. La examenul de
"treapta" a trecut de la profilul de electrotehnica, la cel de electronica.
  
  Mai apoi a venit bacalaureatul, pentru care mama a avut mari emotii. "Nu s-a pregatit mancand cartea,
ci a invatat sistematic. Avea sistemul lui cu idei principale. Se inregistra pe casetofon cu lectiile, apoi se
asculta sa vada unde a gresit. Eu am avut emotii, dar el a fost sigur pe fortele lui. A luat bac-ul cu nota
mare", isi aminteste Elisabeth Thellmann. 
  
  De la afaceri la politica
  
  Chiar daca mama si-a dorit pentru fiul ei o cariera in invatamant sau una militara, Daniel Thellmann a
preferat sa urmeze Politehnica la Brasov. S-a casatorit in ultimul an de facultate, apoi a fost repartizat la
Emailul Rosu din Medias, ca inginer. A ramas in fabrica pana dupa '89, cand si-a deschis o serie de firme
si a devenit un prosper om de afaceri. Are doua fete, ambele studente, una in Germania si una la Sibiu. In
1990 a intrat in politica, fiind membru fondator al FDGR Medias. Anul 2004 l-a prins in cursa pentru
fotoliu de primar al Mediasului, pe care l-a castigat fara probleme, fiind acum unul dintre cei trei sasi in
fruntea a trei orase din judet.
  
  
  Milu OLTEAN
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