
Moartea micilor or�ele
De ce naiba s-ar muta un tanar absolvent de facultate in Agnita? Cu tot respectul pentru stradania sefului
administratiei locale de acolo, Agnita este un oras de o rara tristete, dincolo de posibila nostalgie a celor
care isi au originea in zona. La fel ca si Avrigul, ca sa nu mai vorbim de Miercurea Sibiului, localitate
transformata in oras cu forcepsul.  si daca ne mai uitam pe lista urbana a acestui judet vom vedea o
tristete si mai mare in Cisnadie, Copsa Mica, Dumbraveni, Talmaciu sau Saliste. Sau Ocna Sibiului.
Chiar si Mediasul, capitala gazului romanesc, se zbate intr-o monotonie apatica.
  Ce miscare culturala exista in aceste orase? Ce oferte de petrecere a timpului liber - cinematograf,
teatru, galerii de arta? Ca sa nu mai vorbim de mall-uri, de acces la aeroporturi, autostrazi sau linii de cale
ferata.
  
  Nu e de mirare ca nici un economist nu s-a inscris la concursul pentru functia de director a spitalului din
Agnita. Orice tanar care vrea perspective cauta alte orase. Pentru multi, nici Sibiul nu este indeajuns.
  Deocamdata, micile orase ale judetului nu au nici o identitate. Turistica, ar parea sa fie cea mai la
indemana pentru majoritatea dintre ele. Dar de unde infrastructura? De unde hoteluri, masini de inchiriat,
trasee turistice, cluburi, discoteci, magazine sau ce si-ar mai dori un turist care are un buzunar de bani de
cheltuit pentru viciile si placerile sale?
  
  In ziarul de azi puteti citi lista localitatilor care se vor primeni cu ceva utilitati si investitii. Pare mult
privind imaginea generala, dar e putin daca luam fiecare localitate in parte. Lucrurile elementare ale noii
oranduiri capitaliste lipsesc si nici nu au sansa sa prinda contur de realitate prea curand.
  Orasele mici ale judetului vor disparea. Cu greu vor mai putea prinde din urma avantul aglomeratiilor
urbane de peste 150.000 de locuitori, care deja cauta in disperare forta de munca si terenuri. Unde noile
cartierele rezidentiale se pregatesc sa-i absoarba pe cei care vor prinde gustul capitalismului primavaratic
al oraselor medii.
  
  Farmecul locurilor nu mai poate salva nici un oras. Peisajele frumoase de la Cisnadie le vom putea
vedea si intr-o excursie de weekend. In timpul saptamanii, vom munci la Sibiu, la Cluj sau la Bucuresti. 
  
  Traian DELEANU
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