
\&quot;Un spital din razboi, n-o sa moara cand vreti voi \&quot;
Tineri, batrani si copii, cu totii au parcurs Cisnadia la pas, intr-un mars al tacerii. Din cand in cand, cate o
voce spargea linistea: "Nu ne luati spitalul! Nu ne luati spitalul! ". Odata cu fiecare pas, coloanei i se mai
adauga cel putin o persoana. De cand cu vestea ca spitalul se desfiinteaza, cisnadienii nu mai au liniste.
Se gandesc ce o sa faca dupa data de 31 martie, data limita pana la care autoritatile locale trebuie sa se
decida ce vor face cu spitalele propuse sa se transforme in azile de batrani. Printre ele, si Spitalul de la
Cisnadie. Cei mai multi au mers la Primarie si au semnat in registrul de sustinere a Spitalului. Altii, abia
acum au auzit si spun ca vor merge sa semneze dis-de-dimineata. Adunati ca la un strigat, multi nu stiau
cine a organizat mitingul. Oricine ar fi insa, ei s-au alaturat. Daca e vorba de a sustine spitalul, nimic nu e
prea mult. 
  
  De la zeci, la sute 
  
  Duminica la ora 10, in centrul Cisnadiei era liniste. in fata Organizatiei PSD, erau pana intr-o suta de
oameni. Venisera sa sustina spitalul. "Am auzit ca trebuie sa venim aici, sa sustinem spitalul. Suntem
multi pensionari, cu pensii mici. Şi generatia noastra a facut spital si acum vine Boc si ne ia spitalul.
Asteptam sa se intample ceva. Nu conteaza de unde. Dar sa se intample ceva corect. Adica sa ne lase
spitalul. Ca noi nu avem bani sa plecam de aici. Şi nici cei care lucreaza. Şi ei au salarii mici. Sa ne lase
spitalul, ca noi asa l-am pomenit aici, spital ", a spus o pensionara. 
  
  Fiecare om din multime are o coala de hartie, cu un mesaj clar: "Un spital din razboi, n-o sa moara cand
vreti voi ", aviz faptului ca Spitalul Orasenesc Cisnadie a fost construit in urma cu aproape 60 de ani.
Altii, mai indarjiti, purtau un alt mesaj: "Salvati spitalul de la genocid! ". Dintre ei, doua persoane se
disting, pentru ca poarta pancarte mari, cu mesaje pentru Guvern si pentru parlamentarii Puterii: "SOS,
Salvati Spitalul! " sau "Asa modernizati Romanias Desfiintand spitales ". 
  
  "Spitalul nu-l vom ceda " 
  
  Guvernul Boc a devenit cel mai mare dusman al cisnadienilor. Nu vor sa mai auda de Boc si nici de
presedintele Traian Basesu. in opinia lor, ei sunt cei care "vor sa ne ia spitalul ". "Daca am o urgenta, o...
orice. Ce ma fac eu daca copilul mi-e bolnav searas Aici il duceam pe brate la Urgenta. Ce sa ma fac eu
asa, daca nici nu am masina si nici bani sa ma duc la Sibiu cu el. Speram la un rezultat mai bun. Sa nu se
desfiinteze spitalul. Asteptam sa se intample lucruri bune si de la Primarie si de la miting ", a spus o
femeie care s-a lipit coloanei de oameni care mergeau spre Spital. in fata Sectiei de Chirurgie, un barbat
internat a spart tacerea, plangand: "Sa nu ii lasati sa ne ia spitalul! Salvati spitalul, domnilor! Daca ne ia
spitalul, noi murim! Nu ne luati spitalul! Nu ne lasati fara viata! ". Nimeni nu a mai putut spune nimic.
Vocea batranului parca a amutit multimea. in fata spitalului, liderul de sindicat le-a spus celor din
multime este cea mai grea perioada pe care a cunoscut-o in ultimii 30 de ani. "Lucrez aici de 30 de ani.
Dar nu vorbesc acum in numele angajatilor din acest spital. Dar ma intreb unde se duc oamenii saraci din
Cisnadie, oamenii batrani si bolnavi din Cisnadie unde se vor duces Copiii bolnavi, unde se ducs Lucrez
la Cisnadie de 30 de ani si am trecut prin multe: ni s-au luat banii, am fost amenintati. Dar de 20 de ani
traim intr-un stres continuu ca ne vor lua spitalul. Acum se pare ca au reusit. Sunt pensionari in Cisnadie
cu pensii mici si recunoastem ca e nevoie de un camin de batrani. Dar trebuie sa fie gasite alte solutii si sa
mentinem paturi de spital ", a spus liderul de sindicat. 
  
  "Boc, nu uita, Spitalul nu-l vom ceda ", a fost strigatul multimii. "Despre Boc nu am o parere buna. Cum
sa ai o parere buna despre unul care vrea sa iti taie gatul. Au mai fost si alti hoti la conducerea acestei
tari. Dar aia au furat doar ouale, nu au taiat si gatul la gaini. Trebuie sa plece domnul Boc si cu domnul
Basescu, care e capul rautatilor. Eu am 47 de ani de cand lucrez si dau bani la stat. Nu am avut niciodata
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treaba sa imi dea o pastila. Unde sunt banii meis ", a spus Traian Lupea. 
  
  Disperare 
  
  Oamenii din Cisnadie spun ca orasul lor nu a "clocotit " niciodata in acest fel. Pe langa cei care au
nevoie de ingrijiri medicale, grija oamenilor e legata si de somaj. Se gandesc ca desfiintarea Spitalului
Orasenesc e doar inca un pas. "Din vara de cand ne tot ameninta. Ba ne-au luat din paturi, ba ne-au taiat
din salarii. Am copii. Eu nu le mai pot cumpara nimic. Avem rate la banca ", s-a plans o asistenta a
spitalului, care spune ca nu isi va permite naveta si se teme ca, la fel ca multi altii, va fi trimisa in somaj. 
  
  in fruntea coloanei a fost tot timpul deputatul PSD, Mircea Silvestru Lup. A declarat ca va face tot ceea
ce va tine de el pentru ca Spitalul Orasenesc din Cisnadie sa nu se desfiinteze. "Poate ne aude cineva.
Poate autoritatile judetene si cele centrale vor auzi glasul acestor oameni. Nu a fost o organizare, a fost o
chestie spontana, iar oamenii urmeaza coloana. Sunt oamenii cei mai responsabili ai Cisnadei. Oamenii cu
spirit civic ", a spus deputatul. 
  
  Mitingul a fost organizat de organizatia PSD din Cisnadie. A fost locul de plecare al oamenilor. Pe
parcurs, in drumul spre spital, s-au alipit grupului de doua ori mai multi cisnadieni. Unii mai cunoscatori,
altii nu. "Sa vina primarul! ", spunea unul dintre ei. Altul ii raspunde: "Ce sa faca primarul. Nu el
desfiinteaza spitalul ", i-a raspuns un barbat din coloana. Pentru ca parea sa stie despre ce-i vorba, altii
l-au luat la intrebari: "Dar cine desfiinteazas ". "Ministerul desfiinteaza ". "Atunci sa mergem la Minister!
". "Pai, da! La Minister! Sa mergem pana la Minister! ". 
  
  Contactat telefonic, primarul Johann Krech ne-a declarat: "Eu am fost plecat din tara si am revenit acum
zece minute in oras (n.n ora 12.30). Sper ca aceasta problema dureroasa a cisnadienilor sa nu fie folosita
in scop electoral de niciun partid politic. Primaria sprijina pe toate caile mentinerea Spitalului de la
Cisnadie: s-au strans semnaturi, am facut demersurile necesare. Autoritatile locale si cetatenii sunt de
aceeasi parte a baricadei. Oamenii au tot dreptul sa fie nemultumiti, dar trebuie sa stie foarte clar ca nu
Primaria sau Consiliul Local au luat decizia de a desfiinta spitalul, ci Ministerul Sanatatii. Vreau sa ii
asigur inca o data pe cisnadieni ca voi fi alaturi de ei, asa cum am spus de la bun inceput, in incercarea de
a salva spitalul". 
  

Cuvinte cheie: cisnadie  romania  jina  psd  telefon  somaj  chirurgie  ministerul sanatatii  consiliul local
mircea silvestru lup  guvernul boc  1 martie  johann krech  intern  mita  ceas  pensionari  pre  saraci
interna
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