
<b>Sibiul la superlativ</b>
Sibiul se afla in fruntea multor topuri, devansand orase mult mai mari, la capitole surprinzatoare.
Printre altele, avem cele mai multe automobile inmatriculate, cei mai multi sasi si cel mai votat primar.
  
  Sibiul nu e cel mai mare, cel mai animat sau cel mai bogat oras din Romania. Are totusi doi regi si
jumatate. Primarul fiind si el "incoronat" in stil de mare monarh, de mai toti "supusii". FDGR-ul este si el
in frunte, asa cum se cade in judetul cu cei mai multi sasi din Romania. Centura ocolitoare nu avem, dar
masini sunt cat pentru o mare metropola. Acestea sunt doar cateva dintre superlativele judetului vazute de
SIBIANUL.
  
  O masina la trei sibieni
  Desi nu se afla printre orasele mari ale tarii, Sibiul bate tot cand vine vorba despre automobile. Pana la
31 martie anul acesta, in orasul de pe malul Cibinului erau inmatriculate 151.040 de automobile. Numai
in trimestrul I al anului curent, sibienii si-au inmatriculat 4.816 autovehicule, dintre care 1.927 de
vehicule noi. Asta ar insemna ca unul din trei locuitori ai Sibiului conduce propria masina. Daca tinem
cont de faptul ca in 2003 erau inscrise 215 autoturisme la o mie de locuitori, iar in 1990, numai 86,
cresterea este evidenta.
  
  Recensamantul din 2002 a aratat ca populatia totala a judetului este de 421.724. Daca populatia de azi
este tot pe acolo inseamna ca in Sibiu exista un automobil la 3 locuitori. Statistica ne arunca pe primul loc
al clasamentului privind cele mai multe masini pe cap de locuitor, inaintea Aradului. La polul opus se
situeaza judetele din zona de nord a Moldovei.
  
  Cel mai mare sit medieval
  Sibiul sta bine la fortificatii si vestigii medievale. O stie tot romanul care a trecut macar pentru cateva
ore pe strazile pietruite din burgul lui Hermann. Realitatea este ca stam cel mai bine dintre toate orasele
vechi romanesti. Centrul istoric al Sibiului, grupat in jurul celor 3 piete istorice - Piata Mare, Piata Mica
si Piata Huet -, este cel mai mare sit medieval din Romania.
  
  "Este limitat de urmele celei de-a patra centuri de fortificatii si cuprinde puncte de mare valoare. Este
mandria orasului si trebuie conservat cat mai bine posibil", declara Ovidiu Calborean, consilier in cadrul
Directiei pentru Cultura.
  
  Primarul minune
  
  Alegerile din iunie 2004 au adus Sibiul pe primele locuri in topuri de tot felul. Cei mari tari am fost la
voturi date primarului, Klaus Johannis castigand al doilea mandat cu un scor record pentru alegerile
locale: 88,6%.
  
  Urmatorii pe lista privesc ceafa sasului din Sibiu de la distante apreciabile. Al doilea, de exemplu,
primarul din Targu Jiu, Florin Carciumaru, a obtinut numai 74% din voturi. Pe ultimul loc de pe podium
il gasim pe UDMR-istul Robert Raduly, din Miercurea Ciuc, care a fost asezat in fotoliul de primar de
voturile a 73,5% dintre alegatori.
  
  Sasii nostri
  Nu numai "Sasul" de la Primarie este responsabil cu recorduri nemtesti pe meleagurile sibiene. Sasii din
Hermannstadt sunt un superlativ in sine. Sunt cei mai multi din Romania.
  
  La recensamantul din 2002, in judetul Sibiu mai traiau 6.554 de sasi, 2.508 chiar in orasul de pe malul
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Cibinului. Cei mai multi din tara noastra, dar extrem de putini daca ne gandim ca in 1930 erau 100.703,
iar in 1977 numarul lor era de 96.401. Pe locul doi se afla Satu Mare, cu 6.417 sasi, iar pe trei,
Caras-Severin, cu 6.149.
  
  Paltinisul, cel mai sus
  Statiune situata la 32 km sud-vest de Sibiu si avand o altitudine de 1.442 m, Paltinisul este cea mai inalta
si cea mai veche statiune din tara.
  
  A fost intemeiata de Societatea Carpatina Transilvana (S.K.V.) in 1894, iar din nucleul de vile initial,
statiunea conserva Casa turistilor (1894), Casa medicilor (1895), Sala Monaco (1898) si inca o vila,
declarate monumente istorice.
  
  Astazi, punctele de atractie se opresc aici. Schiorii care urca iarna la partie si sportivii care merg in
cantonament sunt principalii turisti ai zonei. In rest, liniste de mormant si somnolenta generala. Oamenii
locului traiesc din amintiri si-si aduc aminte cu nostalgie ca Nicu Ceausescu voia sa construiasca la
Paltinis o partie de 5 km lungime, care ar fi relansat statiunea.
  
  Fruntasi la fete regale
  
  Dintre cele trei "capete incoronate" care carmuiesc in prezent pe teritoriul Romaniei, doua se afla la
Sibiu. Pana in septembrie 2003, am avut chiar monopol la regi si imparati. Atunci, insa, "imparatul"
Iulian i-a vandut lui Ilie Stanescu, bulibasa de Costesti, dreptul de a fi rege cu 300 de euro, cateva
mahmudele si doua gaini.
  
  Primul rege al rromilor a fost, totusi, Ion Cioaba, tatal lui Florin fiind uns in 1992, la Biserica din
Horezu, "in prezenta a peste 10.000 de rromi".
  
  Desi suntem greu de egalat la acest capitol, rromi nu avem cati s-ar crede. Multi dintre tiganii sibieni au
scris, la recensamant, alta nationalitate decat cea rroma si i-au rapit Sibiului titlul de judetul cu cei mai
multi reprezentanti ai etniei rrome. Cica am avea doar 17.125 de rromi, mult sub judetul Mures, de
exemplu, unde si-au recunoscut etnia 40.425 de tigani.
  
  Desi numele Sibiului este vehiculat si in fruntea altor topuri, cum ar fi, de exemplu, cel al cererilor de
retrocedare, nimic nu este cert. Daca tinem la faima judetului, ramane sa ne rugam pentru sanatatea lui
Johannis si a perechii Cioaba&Iulian. Om fi noi in fruntea multor topuri, dar parca la capitolele astea
suntem cel mai greu de egalat.
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