
Musafiri la Targul din Bradeni
Targul de animale din Bradeni a avut parte de oaspeti deosebiti. Dan Diaconescu, presedintele Partidului
Poporului si indragita solista de muzica populara Maria Lia Bologa au animat mai mult de o ora viata
targului toropit de caldura.
  
  Dan Diaconescu a venit in comuna din mijlocul tarii pentru a-l felicita pe primarul Liviu Modoi,
castigator in alegeri pe lista PPDD. A fost intampinat cu paine si sare si apoi poftit intr-o frumoasa
trasura, alaturi de Maria Lia Bologa si Liviu Modoi. Ajuns in targul de animale a fost repede inconjurat
de o multime de simpatizanti din Bradeni, Iacobeni si Apold care au parasit tarabele cu mici si bere pentru
a-l vedea si auzi de aproape pe cel ce le-a spus atatea povesti despre Elodia si despre modul cum ii va
pedepsi pe ciocoi si va imparti dreptatea in Romania.
  
  Pe mica tribuna improvizata sub o imensa umbrela au luat loc o parte din stafful electoral al
presedintelui venit de la Bucuresti, primarul Liviu Modoi si mai multi simpatizanti din judetul Sibiu..
  
  in scurte cuvantari , a fost omagiat cel care a promis dreptate pentru cei necajiti si a fost felicitat
primarul care face cinste presedintelui si partidului sau.
  
  S-a vorbit despre ciocoi si despre averile lor care vor fi impartite saracilor. Cuvantarile au fost punctate
cu aplauze si urale adresate presedintelui PPDD si primarului comunei Bradeni.
  
  Maria Lia Bologa l-a felicitat pe Dan Diaconescu pentru patriotismul si cinstea lui, declarandu-se sora
lui de pe Valea Hartibaciului.
  
  A promis ca va organiza cel mai mare festival folcloric interjudetean de pe Valea Hartibaciului.
  
  O remarca interesanta a venit din partea preotului din Daia care a spus ca si locuitorii comunei Iacobeni
l-ar vrea ca primar pe Liviu Modoi.
  
  Noul primar al comunei Bradeni le-a multumit celor care l-au votat si le-a promis ca isi va respecta
promisiunile facute in campania electorala.
  
  Dan Diaconescu i-a felicitat pe locuitorii care l-au votat pe reprezentantul PPDD, considerand ca acesta
face cinste partidului, va lupta pentru drepturile celor ce muncesc si le-a promis ca dupa alegerile din
toamna, va reveni pe aceste meleaguri in calitate de Presedinte al Romaniei.
  
  Urcati din nou in trasura, oaspetii au parasit targul in aplauzele simpatizantilor, si s-au indreptat spre
Primarie, unde au facut mai multe fotografii.
  
  A urmat o deplasare a tuturor spre Caminul Cultural din satul Retis unde a fost pregatita o masa
imbelsugata pentru musafirii veniti de departe. 
  
  Şi in fata Caminului cultural din Retis , Dan Diaconescu a fost primit cu paine si sare, insotite acum si
de un pahar de rachiu. Dupa ce a inchinat si a gustat din paine presedintele PPDD a impartit-o celor
veniti sa-l vada. 
  
  Atat la Bradeni cat si in Retis, convoiul musafirilor a fost intampinat de un ansamblu folcloric din
Sighisoara, purtand minunate costume de pe Valea Somesului.
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