
Ursul vizitat de barza sau florile din Lucon si Sibiul
intalnire mare azi dupa-amiaza in Piata Mare. Va asteapta Niaphalium, Begonias, Ageratumus si Pyretre.
Au venit tocmai din Lucon, Franta, pentru dumneavoastra. 
  
  Pentru a continua bunele relatii de prietenie si amicitie ce nutresc de ani buni orasele Lucon si Sibiul,
reprezentantii celor doua urbe s-au gandit la un proiect comun pentru anul acesta, in Capitala Culturala.
Şi cum Lucon este recunoscut in lume pentru spatiile sale verzi, primarii celor doua orase au cazut de
accord ca in Piata Mare a Sibiului sa ia nastere o mica gradina asa cum numai francezii din Lucon stiu sa
faca. Au inceput munca la ea week-end-ul acesta si o vor inaugura astazi de la ora 17:00. " Expozitia
noastra este programata sa mearga si in alte orase anul acesta. Tot proiectul a luat nastere in urma unor
discutii intre Johannis si primarul nostrum ", a declarat Hubert Grimpret, unul dintre reprezentantii
Serviciului de Spatii Verzi (Espaces verts) din Lucon. Abia aici intervin Niaphalium, Begonias,
Ageratumus, Pyretre de mai sus, si altele, toate fiind specii de flori aduse special la Sibiu pentru
deosebitul aranjament. 
  Ursul si barza 
  Care credeti ca sunt cele mai reprezentative simboluri pentru Hermannstadt si pentru Lucon? in urma
dezbaterilor s-a stabilit ca Sibiul si tara noastra sunt cel mai bine reprezentate de catre un neaos urs
carpatin, in timp ce pe francezii cred ca ii reprezinta barza. Drept urmare, ursul si barza, Romania si
Franta, Sibiul si Luconul, s. a. se vad azi reprezentate in Piata Mare prin cele doua simboluri. Şi cum
francezii, experti in astfel de aramjamente, aveau totul pregatit, cu ursul a trebuit sa improvizeze. " Am
facut ursul aici, special pentru Sibiu ", mai spune Hubert Grimpret. Mai trebuie sa stiti ca aranjamentul pe
care il veti vedea astazi este rezultatul muncii a trei francezi de la spatii verzi, Hupert Grimpret, Jean
Pierre Pequin si Isabelle Rocard, iar Niaphalium, Begonias, Ageratumus si Pyretre sunt doar patru din
cele 25 de specii de flori aduse special, alaturi de barza, de la Lucon, pentru Capitala Culturala.
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