
Vantul dauneaza grav auzului
<h2><b>Copsa Mare - satul surzilor</b></h2><br />  <br />  <i>Locuitorii satului Copsa Mare sunt
expusi, zi de zi, unui mare pericol. Nu este vorba de substante toxice, sau de vreun criminal in serie care
bantuie prin localitate, ci doar de vantul care bate cu putere si care, conform spuselor unui medic
ORL-ist, afecteaza auzul populatiei. Problema e ca nu numai oamenii sunt afectati, ci si animalele
domestice din curtile satenilor. </i><br />  <br />  In timp ce renumele orasului Copsa Mica a depasit, de
mult timp, granitele tarii, prin gradul ridicat de poluare, "sora" acestuia, Copsa Mare, o asezare cu
aproape 1.000 de locuitori, pare la fel de nociva. Potrivit specialistilor, asezarea satului si curentii
atmosferici circulari influenteaza in mod ireversibil unul dintre cele cinci simturi ale locuitorilor sai,
auzul. De la mic la mare, de la catel la… purcel, toti cei care vietuiesc mai multi ani in Copsa Mare ajung
fie la surditate partiala, fie la cofoza - surditate totala. Dr. Vasile Marian, medic ORL-ist la spitalul din
Medias, s-a ocupat cativa ani de fenomenul de la Copsa Mare si sustine ca nu exista vreun tratament
pentru localnici. "In cei 12 ani petrecuti in zona, aproape jumatate din locuitorii din Copsa Mare au trecut
pe la cabinet, acuzand scaderea acuitatii auditive. Din pacate, pentru cei care continua sa locuiasca in sat,
tratamentul ambulatoriu este ineficient, intrucat, cu toate ca efectul poate disparea temporar, ramane
cauza care, o data cu trecerea timpului, poate conduce la lezarea urechii externe si medii. Cauza nu este
de natura a fi corectata, intrucat este data de caracteristicile geografice ale asezarii", explica dr. Marian.
Specialistii sunt de parere ca asezarea satului confera acestuia "efectul de vagauna" care, impreuna cu
curentii atmosferici circulari, precum si cu vanturile puternice ce bat aici aproape tot timpul anului
conduc, in timp, la surditate. <br />  <br />  Livia Iordan locuieste in Copsa Mare, la numarul 165 si este
unul dintre cei mai varstnici locuitori ai satului. Are 76 de ani si, de circa doua decenii, nu mai aude
aproape deloc. Primele semne ale surzeniei au aparut in 1983, pentru ca dupa patru ani sa-si piarda auzul,
aproape total. "La noi, fie iarna, fie vara, oamenii umbla cu fesuri, caciuli sau baticuri pe cap. Cu
deosebire toamna si iarna, vanturile sunt atat de puternice, incat suierele acestora raman, parca, in urechi,
ore intregi dupa ce ne adapostim in case. Chiar si animalele sufera de pe urma conditiilor atmosferice
vitrege. Bunaoara, cainele nostru, un ciobanesc mioritic de 11 ani, nu mai aude nici el, absolut deloc,
acelasi lucru petrecandu-se si cu caii ori vitele unor consateni. E adevarat ca, in ultimii ani, au plecat din
sat vreo 300 de localnici, majoritatea dintre ei tineri, care nu vor sa aiba de suferit mai tarziu. Pentru noi,
cei in varsta care, practic, stam de o viata aici, nu mai exista cale de intoarcere", a declarat septuagenara
Iordan. Unii sateni au precizat ca, inclusiv fostul primar al comunei, in perioada 1990-2000, Vasile Oniga
a fost nevoit sa renunte la un nou mandat tot din cauza problemelor auditive. Acesta dezminte, insa,
asemenea speculatii sustinand ca a renuntat sa mai candideze la alegerile locale din motive politice, dar si
pentru a-si vedea linistit de afaceri. Actualul sef al administratiei locale, Cornel Ratiu, este transant si
recunoaste ca "dupa evenimentele din 1989, tot mai multi locuitori din Copsa Mare au parasit asezarea,
alegand sa se stabileasca in resedinta comunei, pe la rude sau prieteni, acolo unde, deja, unii si-au
incropit alte gospodarii. Probabil ca singurul �argument�, care impiedica o depopulare masiva a satului
il reprezinta calitatea excelenta a solurilor din acea zona", a precizat actualul edil-sef al comunei
Biertan.<br />  <br />  Stefan MARES<br />  
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