
Hipodromul si problemele sale
Recent, am primit la redactie un fel de sesizare a unui sibian, locuitor al Hipodromului, prin care ne
semnaleaza diverse probleme sesizate de dansul. Din pacate, domnia sa a preferat sa nu isi faca numele
public, dintr-o, sa zicem, "discretie " pe care nu o intelegem, atata vreme cat, reale sau fictive, aceste
aspecte, sa le zicem, hipodromesti, sunt vizibile de catre oricine si nu se invinuieste o persoana anume. in
fine, incurcate sunt caile asumarii raspunderii parerilor, dar sa trecem la subiect. Avem sase probleme pe
care "petitionarul " nostru le pune pe tapet, spre a primi un raspuns sau pentru a atrage atentia celor care
au in atributiuni si grija fata de aspectul orasului.
  
  Prima problema, ne spune domnul, sa-i zicem, "N ", sunt cei 24 de copaci plantati pe Bd. Mihai
Viteazu, intre Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate si biserica, "f. f. urati, de diferite soiuri si marimi
", in locul carora "trebuiesc neaparat altii ". Eu zic ca nu. E bine ca sunt asa cum sunt, ca si asa Sibiul
duce lipsa teribila de spatii verzi si mai ales de copaci, in ciuda statisticilor hazlii care mai apar din cand
in cand. Şi sa va mai spun ceva. OK, inlocuiesti pomii aceia cu altii. Precum stiu cam toti sibienii, zona
Mihai Viteazu este un loc unde bate vantul. in general, copacii isi orienteaza coroana, in functie si de cum
bate vantul. Deci riscul este ca nou plantatii puieti sa devina, cu timpul, niste copaci la fel de "f. f. urati "
ca cei pe care i-au inlocuit. Hai sa ne bucuram de ce avem, deoarece atunci cand infloresc arata superb.
Numai sa avem ochi sa ii si vedem.
  
  O alta problema este, spune acelasi domn, "refugiile " unde sunt containerele de gunoi, care s-au cam
deteriorat. Asa e. Dar hai sa fim sinceri, cine le-a stricat? Nu taman locuitorii zonei, care arunca orice si
oricum, fara a tine seama de colectarea selectiva, de vezi pe la gunoaie de la mobilier vechi, moloz,
muraturi stricate, pana la carti rare si televizoare pe lampi? Asa ca avem exact ceea ce meritam. Sa fiu eu
Primaria, cum as vedea gunoaie aruncate asa, ca la porci, pac, amenda la toate asociatiile de proprietari
din zona. Sa vedeti apoi grija fata de bunul public.
  
  Un subiect serios tratat in scrisoarea cititorului nostru este cel al parculetului (loc de joaca) din zona
Aleii Buia. Care e OK, e frumos, e ingrijit dar... Dar mai are in dotare, pe langa tobogan, leagane si alte
"utilaje ", trei bucati batatoare de covoare. Nu de alta, dar micutii care se joaca pe acolo sa se obisnuiasca
de mici cu imaginea gospodarului de la bloc, care bate covorul ala de parca i-ar fi cel mai sincer dusman.
Mai ales acum, in preajma sarbatorilor, hobby-ul asta ciudat al ciomagirii covoarelor ia amploare. Ore de
liniste? Utilitatea actiunii? Ei as! Pai nu, "asa traba ", "ase sa face ". A, e parc? Hai sictir! Mai bine facem
parcare! Respira copiii praf de la "actiunea covorul "? Ş-apai! Sa mearga si ei la munca in fabrica, nu sa
se legene pe leaganele alea ori sa se fataie pe tobogan! Nu-i asa dragi harnici (de bloc) sibieni? Sincer
batatoarele acelea de covoare ar trebui interzise pentru ca tulbura linistea publica. Plus, daca nu stiati, de
pe la inceputul secolului trecut s-a inventat o chestie numita aspirator. 
  
  Despre problema maturatului strazilor, si propunerea schimbarii orelor la care domnii curatitori de strazi
isi desfasoara activitatile specifice, ne abtinem. Ne bucuram totusi ca fac fata la numarul evident mai
mare de sibieni care arunca orice oriunde, numai pe jos sa ajunga. 
  
  Domnul "N " ne mai pune, la finalul scrisorii sale, doua motive de pus mintea la incercare. Unul hilar:
"Zarzarii (corcodusii) fac mizerie pe trotuare. Sa se taie ramurile care vin spre trotuar ". Da, daca se
poate, de la mijlocul tulpinii. Sa se invete minte porcii de corcodusi sa nu mai arunce gunoaie pe jos.
Solutia e simpla. Cand se coc corcodusii, gospodinele din asociatiile de proprietari si alte organizatii
obstesti, sa fie pe faza sa ii culeaga. Se poate face gem, dulceata, peltea (cred) sau consuma asa cum sunt.
Astfel se va evita caderea lor pe jos si implicit, mizeria. Apropo, domnule "N ", ce tot aveti cu
taiatul/inlocuitul copacilor? Lasati-i, domnule, asa cum sunt, ca nu omoara pe nimeni si oricum se va gasi
un iobag urbanizat pe scara blocului, care sa ii toaleteze cum stie mai bine, adica chelindu-i complet de
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ramuri. Şi asta, daca se poate, cand le da floarea. Deci, lasati copacii in treaba lor. Ştiu ca multi sibieni ii
detesta pentru ca au radacini adanci si cresc drept, dar, pana la urma, ei sunt responsabili cu aerul
respirabil.
  
  La final, avem "problema cainilor ". A, va referiti la jucariile acelea pufoase, fara mami si fara tati, care
te privesc intrebator, fac schiauschiauschiau si se lipesc cu botul de pantofii tai, cerand ca ei sa iti fie cel
mai bun prieten al omului? La catelusii urat numiti comunitari, care sunt un etalon de blandete si
corectitudine? Pai, ce aveti cu ei? Vreti sa ii omoare omul cel rau? Sa-i, aia, eutanasieze? A, sunt si caini
comunitari care nu corespund descrierii de mai sus? Care isi fac nevoile cam peste tot? Care sar la om?
Care bantuie peste tot in Sibiu? Care musca? Şi ce daca. Sa stiti ca ei ataca doar pe oamenii rai, asa ni s-a
spus. A, ataca si copii? Pai, si copiii sunt rai. Sar la trecatori? Pai, si trecatorii sunt rai. Doar ei sunt buni.
Un sfat, pentru a nu avea probleme cu cainii comunitari, nu calcati pe teritoriul lor. Care, in principiu,
este toata suprafata municipiului Sibiu. Apropo, organizatiile acelea de aparare a patrupedelor ce parere
au: e mai important un caine vagabond sau integritatea unui om? 
  
  La final, nu putem spune decat ca ne bucuram cand vedem sibieni implicati in problemele urbei. Ca
bubuie orasul de atata "noa ce sa-i faci "? Ca solutie la toate.

Cuvinte cheie: buia  mihai viteazu  sanatate  sibiul  biserica  casa judeteana de asigurari de sanatate
hipodrom  asigurari  jucarii  spatii verzi  asa sibiu  utilaje  bd. mihai viteazu  utilaj  covoare  tapet
sibienii  asigurari de sanatate  loc de joaca  caini
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