Protestul initiat de catre un sighetean nu a primit atentia cuvenita din partea nimanui - Sighetenii se feresc
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Satul de situatia jalnica in care se afla drumurile sighetene, un cetatean a initiat o forma de
protest, solicitand si Primariei Sighet o autorizatie in acest sens. Sigheteanul a cerut sa ii fie
autorizata manifestarea in fata Primariei dar aceasta, printr-un raspuns formal i-a spus ca
protestul trebuie sa se desfasoare in alta parte pentru a nu perturba circulatia in zona la acea
ora datorita faptului ca sighetenii se deplaseaza spre scoli sau locuri de munca.

Totodata sigheteanul a solicitat prezenta primarului Horia Scubli la fata locului pentru a purta
un dialog cu cetatenii prezenti privitor la starea deplorabila a drumurilor sighetene. Desi la ora
stabilita pentru manifestatie s-au strans putini sigheteni, primarul Sighetului nu si-a facut aparitia
pentru a discuta cu cetatenii si nu a delegat pe cineva pentru acest lucru. In calitate oficiala nu a
fost prezent acolo nici macar un singur consilier local sau viceprimarul Sighetului. Oare acest
lucru nu denota lipsa de interes fata de problemele pentru care acei oameni s-au strans acolo?

Ca o coincidenta, de miercuri-joi au inceput lucrari de plombare a unor strazi din oras, lucrari
care se executa pe repede-inainte, gropile de altadata devenind acum dealuri pentru masini, de
parca esti pe un poligon de testare a suspensiei autovehiculelor.

Pe de alta parte este de semnalat un lucru ingrijorator, si anume lipsa de interes a sighetenilor
pentru orice forma de protest la adresa autoritatilor locale privitor la situatia jalnica in care se
afla orasul. Cei mai multi se limiteaza doar la vociferari pe Facebook, dar foarte putini ies in
strada atunci cand este necesar, scriu diverse comentarii la adresa primarului sau a altor
autoritati locale dar doar atat. Atunci cand este necesara o forma de protest in strada nu se
prezinta nimeni.
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