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Ieri, la nivelul conducerii Maramuresului a avut loc o intalnire oficiala intre presedintele CJ
Maramures - Gabriel Zetea, prefectul Vasile Moldovan si ambasadorul Ucrainei in Romania,
domnul Olexandr Bankov. Din comunicatul de presa afisat pe site-ul CJ Maramures, reiese ca
s-au discutat din nou aceleasi nemuritoare aspecte privind ucrainienii din zona Maramuresului,
cooperarea transfrontaliera dintre Maramures si regiunile de granita din Ucraina, presedintele
Gabriel Zetea aducand in discutie problema podului peste Tisa, pod care ar ajuta la dezvoltarea
economica a regiunii de dincoace de Tisa si nu numai. Am aflat ca in data de 20 octombrie se
va inaugura oficial sediul liceului din Sighet, mai suntem informati ca prin Programul National de
Dezvoltare Locala, diverse scoli si comune cu populatie majoritar ucraineana din judet au
beneficiat de fonduri substantiale, citez ''Am luptat foarte mult pentru investițiile din Poienile de
sub Munte'' - declara presedintele Gabriel Zetea. Deci se face tot ce e posibil pentru
comunitatile de ucrainieni din zona. Ma bucur sa aflu acest lucru, este necesar sa ne sprijinim
unii pe altii, zic eu.

Dar pe de alta parte, una dintre spinoasele probleme pe care le consider eu de o importanta
enorma pentru Sighetu Marmatiei, prin prisma faptului ca s-a comis o nedreptate unora pentru
a-i favoriza pe altii, este cea a sediului Clubului Sportiv Scolar din Sighet. Dupa cum bine stie
toata lumea, incepand de la fostul primar si pana la actualul primar, de la toti consilierii locali de
ieri si de azi, de la toti cei implicati mai mult sau mai putin in conducerea Sighetului, acest club a
fost aruncat in strada cu forta - la indicatia fostului presedinte Traian Basescu, pentru a face loc
unui liceu ucrainean, in perspectiva imbunatatirii relatiilor romano-ucrainiene. Inca de cand
director la CSS Sighet era domnul profesor Lais Aladar, conducerea clubului si antrenorii s-au
confruntat cu diverse si enorme probleme in vederea gasirii de spatii adecvate desfasurarii
activitatilor sportive si administrative. S-a incercat mutarea administrativa intr-o fosta centrala de
termoficare dintr-un cartier sighetean - josnicie curata a Primariei - apoi au functionat o vreme
intr-o cladire in curs de retrocedare - adica mai stati un pic ca si de aici o sa va scoatem - apoi
birourile s-au mutat in internatul de la Liceul Forestier, ca acum sa functioneze intr-o anexa din
cladirea liceului ucrainean, in doua incaperi modeste, in timp ce restul cladirii apartine pe
nedrept aceluiasi liceu de mai sus.
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Desi clubul sportiv functiona in salile de la parter, care erau excelente pentru toate sectiile
sportive, maretul liceu nu a incaput in spatiile de la etaj si a fost nevoie si de parter. Asta in
conditiile in care frecventa este mai mult decat modesta, datorita probabil si distantelor mari
dintre comunitatile de ucrainieni si oras. Si sa fim seriosi, chiar nu incap elevii de etnie
ucraineana in salile de clasa de la etaj? Or fi asa de multi? Dar, deja nu se mai poate face
nimic, ei sunt instalati acolo si ma gandesc ca actualul presedinte al Romaniei nu prea are
dureri de cot in legatura cu aceasta problema si nu vrea sa supere vecinul de la nord.

Dar revenind la zilele noastre, daca domnul Gabriel Zetea declara ca a luptat foarte mult
pentru investitii in folosul ucrainienilor, de ce nu incearca dansul sa transpire un pic si pentru
necesitatile acestui club sportiv scolar sighetean? Nu este prioritar pentru conducerea
Maramuresului sa rezolve o problema stringenta, privind o nedreptate facuta unei institutii
romane? De ce atat dansul cat si prefectul de Maramures, sighetean de altfel, nu isi sufleca
manecile si afla un sediu normal si definitiv pentru acest CSS atat de supus vrerii unor politicieni
care ''dorm in pat cu dusmanul'' ca sa zic asa? Sediul fostei scoli nr 4 sta gol, scoala de langa
Sala Polivalenta se degradeaza, dar clubul sportiv isi continua activitatea in doua camere, iar
sectiile de sport se antreneaza pe la liceele din oras pe unde au avut obraz si loc de buna-ziua
atat fostul cat si actualul director, cat si profesorii si antrenorii clubului, platind chirii. Si de cate
ori nu au intampinat probleme in desfasurarea antrenamentelor in locatiile improvizate, pentru
ca deranjau urechile si activitatea profesorilor din respectivele scoli!

De ce nu se ''sforteaza'' presedintele CJ, cu distinsul prefect de MM si cu al nostru bdirau de
Sighet sa puna umarul si sa repare o nedreptate? E atat de greu? Si daca s-ar gandi dansii cam
ce capital electoral si voturi le-ar aduce aceasta actiune, ca pana la urma din 4 in 4 ani cam
asta vor dori, nu? De ce birocratia, indolenta, nepasarea, si marea lene nu pot disparea? De ce
totul trebuie sa fie facut prin prisma jocurilor si intereselor politice? De ce nu se face ceva
pentru ca trebuie facut si pentru ca asa e normal sa se faca? Sa nu se mai puna problema de
nume, relatii, partid si interese.

Luati atitudine domnilor conducatori de judet!
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