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Perioada dinaintea sarbatorilor este intotdeauna extrem de agitata si aglomerata atunci cand
vorbim despre circulatia pe drumurile publice. Ca in fiecare an si acum in 2017 cele 2-3 zile
dinainte de Craciun, se dovedesc a fi pietre de incercare pentru soferii aflati in trafic pe
drumurile Sighetului. Pe sensul de intrare dinspre Baia Mare, azi la orele 10:00 coloana de
masini se forma deja in zona postului de jandarmi si tinea pana la giratoriul de la blocul
,,Dallas,,.

Un pic mai aerisita era situatia la intrarea dinspre Borsa-Viseu, unde desi nu se forma
coloana, se circula destul de aglomerat. Mai usor era traficul la intrarea dinspre Satu Mare,
unde drumul de acces era liber, aglomeratie fiind doar in Cuza-Voda in zona parcarii de taxi si a
statiei de autobuz. Celelalte strazi adiacente centrului erau si ele cu valori de trafic peste
normal, dar inca suportabile.

Urmeaza ziua de maine cand se va atinge varful de trafic in Sighet, sfatul este sa folosim
pentru deplasare strazile adiacente, care ne scot rapid dintr-un capat in alt de oras, chiar daca
ocolim putin, dar ajungem mai usor. Evitati maine sa intrati cu masina in centrul orasului pentru
ca va asteapta minute bune de asteptare, de patinat ambreiajul si de atentie sporita la trafic
pentru ca toata lumea este agitata, grabita si se pot produce usor mici tamponari in trafic.

Sau si mai bine ar fi sa folositi masina putin spre deloc pentru treburile care v-ar putea aduce
spre centrul orasului. E mai sanatos pentru fiecare din noi:))).

Multumim politiei rutiere din Sighetu Marmatiei, care la fel ca si in ceilalti ani, nu s-a
autosesizat(ador cuvantul asta cand il aud la televizor atunci cand vorbeste vreo purtatoare de
cuvant a politiei) cu privire la zilele cu trafic ridicat din preajma sarbatorilor si nu si-a scos
agentii de la caldura ca sa dirijeze circulatia, asa cum se intampla in tarile civilizate, unde
structurile responsabile de asa ceva sunt conduse de oameni responsabili si atenti, sensibili la
problemele de trafic care apar de sarbatori. Ma gandesc ca 3-4 agenti in intersectiile mari plus
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inca cativa agenti de la politia locala - care este la fel de nepasatoare - in intersectii mai mici,
toti cu mijloace de comunicare la ei prin care sa tina legatura, ar fi decongestionat traficul in
oras.

Dar una peste alta.....vin sarbatorile!

Fiti mai buni in trafic, mai atenti la cei de langa voi, care vor sa iasa cu spatele din parcare,
care vor sa intre de pe un drum lateral, acordati prioritate celor care au nevoie, evitati situatiile
care pot degenera in conflicte, evitati claxonatul excesiv - sau folositi-l doar ca sa va exprimati
bucuria de sarbatori:)))) - nu blocati intersectiile sau giratoriile pentru ca sunt unii care nu merg
exact unde mergeti voi si nu au de ce sa astepte pana deblocati voi intersectia. Si fac un apel si
la sighetenii - si nu numai ei - veniti acasa de sarbatori din tarile pe unde i-a dus soarta, sa ne
arate cum se circula civilizat dincolo, nu sa ne arate ca ei sunt mai superiori in mertane, x-uri,
a-uri sau mai stiu eu ce au adus de pe acolo si ca aici si acum toate drumurile sunt ale lor. Fiti
asa cum sunteti dincolo, nu cum sunteti atunci cand va intoarceti acasa si unii dintre voi uitati de
unde ati plecat.

Sarbatori fericite sa aveti!
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