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„Un aforism e un simplu

grăunte de metal nobil, dar

poate avea greutatea unei lumi.”

- Lucian Blaga
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Ceata lui Piţigoi-regionalizare şi Ceata lui Piţigoi-regionalizare şi 

„revizuirea” lui Ciripoi…„revizuirea” lui Ciripoi…

Cezar 
A. Mihalache

ÎÎn mod evident, rup-
tura USL-ului se va produce
doar după ce una dintre cele
două formaţiuni principale îşi
va fi asigurat o suficientă po-
larizare sau chiar racolare a
partidele neguvernamentale,
dar parlamentare, care stau
în aşteptare. Iar faptul că
prima pregătită de ruptură va
fi formaţiunea majoritară a
structurii USL nu este nepărat
o certitudine. Pentru că, în
acest caz, structura-mamut a
PSD-ului nu reprezintă în
mod obligatoriu un avantaj.
Dimpotrivă!

De altfel, faptul că
orice este posibil a fost
dovedit chiar în aceste zile în
care USL, structură oricum
fragilă, a ajuns la limita im-
poziei de frustări şi orgolii sub
asaltul diversionist lansat de
agentul ciripoi al agenturii
anti-PSD! Şi nu ar trebui să
ne surprindă că prima
mişcare de separare a
„apelor” (de fapt, a uleiului
alunecos al liberalilor de
zeama chioară a social-
democraţiei) a venit dinspre
liberalii-minoritari la talpa ma-
mutului PSD. O „furnică” pe
cale să răstoarne mamutul cu
picioare de lut ajuns printre
porţelanurile unei guvernări
dificile. Căci, în vreme ce so-
cial-democraţii se ţin scai de
drumul pe care îl cred ei
potrivit, nu doar celor 7,5 mil-
ioane de foşti alegători, ci în-
tregii ţări, liberalii, aidoma
oricărei „minorităţi”, îşi croi-
esc atuu-rile în deja clasica
strategie a paşilor mărunţi.

Şi nu întâmplător s-
au lipit liberalii de acest tip de
acţiune! Pentru că, în acest
moment, un lucru este cert:
PNL şi-a apropiat cu mult mai
eficient UDMR-ul decat a
făcut-o PSD-ul. Iar dovezi ale
„contagiunii” se găsesc în
ademenitoarea fleică lăsată
de social-democraţi la în-
demâna liberalilor prin şefia
comisiei de revizuire a
Constituţiei. Acolo unde
maghiarimea politică are un
interes cu mult mai palpabil
decât „oferta” de region-
alizare a social-democraţilor.

De altfel, faţă de
proiectele de regionalizare
vehiculate de reprezentanţii
PSD, maghiarimea politică
mimează un „Nem” al
tergiversării. Dar, în faţa
„iniţiativelor” liberalilor legate
de punctele de revizuire a
legii supreme, UDMR se

arată cât se poate de de-
schis. Şi cum altfel când, într-
o imbecilitate de neconceput,
comisia de revizuire le pune
pe tavă maghiarilor iredentişti
posibilitatea de a rupe
Naţiunea Română de ra-
portarea filonului său de
românism de data care îi ţine
pe revizionişti în şah.
Sărbătorirea Zilei Naţionale la
1 Decembrie, dată care con-
stituie pentru maghiarimea
politică un junghi în inimă.

Or, propunerea liber-
alilor de a modifica data de
celebrare a Zilei Naţionale a
României (ori chiar „disponi-
bilitatea” de a crea mai multe
zile… naţionale, pesemne
câte una pentru fiecare
regiune istorică!) nu poate fi
privită decât ca o soluţie de a
desprinde un reper al fiinţei
naţionale de acel 1 Decem-
brie care îi seacă în inima lor
de tăciune pe revizionişti. Şi
are o însemnătate, ca efect
imediat, cu mult mai mare
decât jocul PSD-ului de a se
juca pe harta ţării cu creionul
regionalizării. (Iar aici trebuie
să le aducem aminte acelor
lideri ai PSD care înjunghie
trufaş harta ţării pentru a
trasa regiuni precum Transil-
vania de Nord (!)- Vest, că is-
toria a demonstrat de atâtea
ori că toţi aceia care trag cu
forcepsul frontiere peste uni-
tatea unei naţiuni, sfârşesc
într-un decalog nefast. Dar
au vreme să afle!).

Aşadar, după ce au
oferit maghiarimii perspectiva
unui adevărat motiv de
sărbătoare, desprinderea
României de Ziua Unirii (la
care se adugă, probabil,
promisiunea de a scurta Art.
1 de sintagma stat naţional),
liberalii par a se baza pe spri-
jinul UDMR-ului, dar şi al altor
minorităţi, în perspectiva de-
sprinderii PNL de mamutul
PSD. Drept pentru care au şi
ieşit la un atac, dar nu pentru
a rupe acum USL-ul, ci pen-
tru a da un semnal deloc dis-
cret PSD-ului. Din păcate
pentru ei, deloc inspiraţi, dar
cum altfel din partea unor lib-
erali care, deşi se mândresc
ca fiind urmaşii brătienilor,
sunt gata să rupă unitatea
Naţiunii Române, PNL a
aruncat în „luptă” cel 
mai nepotrivit personaj.
Turnătorul ciripoi-Deleanu,
agentul S.R.S. de scuipat în
faţă demnitatea românilor,
agent de decopertare de
ruşinea trădării a person-
ajelor desprinse din orizontul
cel roşu al trădării de ţară, dar
şi vânzător la mantinelă a

bogăţiilor ţării. Ba, şi mai
penibil, după desconspirarea
ciripoiului, liberalii au mai
trimis în tanşeele impotenţei
şi pe ministrul neSănătăţii, un
alt exemplu al liberalismului
unsuros care, într-o micţiune
de aroganţă, vine să dea cu
bâta în propriul şef. Iar el,
personaj necofag care a
semnat condamnarea la
moarte a bebeluşilor prema-
turi, care i-a adus în pragul
morţii pe bolnavii cronici şi
care a dat peste cap orice
logică a schemelor de
medicamente compensate,
dar şi cel ce ţine pe tuşă
operaţiile de inimă, din criterii
contabiliceşti, el a fost pus să
aducă reproşuri PSD-ului,
luându-l de rever pe premier
pentru aşa-zisa blocare a re-
formei Sănătăţii (or, dacă
dezastrul pe care l-a produs
acest ministru acum s-a real-
izat în condiţiile în care nici
măcar nu a aplicat strategia
sa de „reformă”, este de-a
dreptul înspăimântător să te
gândeşti cum va arăta sis-
temul după „reformare”!).

Oricum, lecţia diversi-
unii a fost binevenită! Pentru
că felul în care a reacţionat
Victor Ponta în faţa
acuzaţiilor lansate de Ciripoi-
SRS, şi credibile căci doar vin
dinspre fratele cel mare, de
agenetură (!), dovedesc că
premierului i s-a urcat put-
erea la cap, într-un gest al
despotismului dâmboviţean
(poate chiar, cotroce-
nist!), acesta cerându-i
preşedintelui unei alte
formaţiuni, fie el şi un
„touchCrin”, să de afară un
membru.

Or, doar pentru acest
derapaj, această imixtiune
fără nici o urmă de regret sau
scuze în viaţa unui alt partid,
ar trebui să determine PSD-
ul, ăla curat (cât o mai fi), să
ceară îndepărtarea lui Victor
Ponta exact cât ar trebui şi
PNL-ul (tot ăla curat; şi tot cât
o mai fi!) să asigure alun-
garea Ciripoiului. Alminteri,
dacă PSD nu îl elimină pe
Ponta, s-ar putea să o facă
PNL, care ar putea face o
majoritate cu Johannis pre-
mier şi resturile de tip PDL,
UDMR, PPDD şi Minorităţi.

●

Remus
Tănasă

PPe scena politică
românească o veritabilă forță
de „dreapta” lipsește cu
desăvârșire, astfel încât mulți
sunt confuzi atunci când vine
vorba de semnificatul acestui
termen. Mai mult, reprezentanții
falselor formațiuni de „dreapta”
promovează idei și principii care
nu au nimic de a face cu
„dreapta„ și care alterează sen-
sul acestui concept politic. De
aceea, voi încerca să clarific ce
înseamnă a avea o viziune de
„dreapta”.

Pentru a putea identi-
fica viziunea de „Dreapta” este
necesar a face o comparație cu
cea de „Stânga”. Punctul de
unde pleacă diferența
primordială dintre cele două
perspective (meta)politice este
conceptul de „egalitate”; stânga
este egalitară pe când dreapta
este ierarhică. 

Pentru a aprofunda
aceste aspecte este necesar să
facem o scurta prezentare a
evoluției termenului de „egali-
tate”. Conceptul apare pentru
prima dată pe scena istorică
internațională odată cu
Revoluția franceză din 1789; la
baza Revoluției din Franța au
stat ideile filosofilor iluminiști
precum Voltaire, Montesquieu,
Rousseau, Diderot, etc. De
reținut este concepția lui
Voltaire despre „egalitate”: „Oa-
menii sunt egali; deosebirea
dintre ei o face doar virtutea, iar
nu naşterea (originea)”.

Europa secolului XVIII
era profund marcată de
existența unei categorii de
privilegiați, aristocrația, care
avea nenumărate drepturi și
prea puține datorii față de co-
munitatea de apartenență; ex-
ista apoi clasa de mijloc,
alcătuită mai ales din
comercianți, care deși începea
să devină o puternică forță pe
plan economic, nu-i era permis
să joace un rol important pe
scena politică; exista și clasa de
jos, țărănimea, care avea
nenumărate obligații și prea
puține drepturi. Tabloul era
nuanțat diferit de la o regiune la
alta a Europei, însă imaginea
de ansamblu era mai mult sau
mai puțin cea prezentată mai
sus.

Într-o astfel de soci-
etate necesitatea stabilirii unor
reguli egalitare în ceea ce
privește drepturile și obligațiile
era evidentă.

Acesta este contextul
istoric în care a apărut ideea de
„egalitate”. Însă conceptul și-a
schimbat mult înțelesul pe par-
cursul ultimilor două secole.
Dacă la început „egalitatea”
presupunea, mai mult sau mai

puțin, ceea ce astăzi s-ar
înțelege prin ideea de „justiție
socială”, în zilele noastre în nu-
mele „egalității” s-a ajuns la
ștergerea diferențelor culturale,
la stigmatizarea conceptului de
„identitate națională”, la aplati-
zarea ideilor și la globalizarea
omogenizantă. Cetățeanul rus,
cel congolez sau cel irakian
este înlocuit cu ideea utopică
de „cetățean al lumii”, iar satul
natal este înlocuit cu cel global.

În acest context inter-
vine viziunea ierarhică 
a „Dreptei”. Inegalitarismul
„Dreptei” presupune tocmai
apărarea diferențelor, prote-
jarea diversității culturale și
susținerea statului-național.
„Dreapta” este conștientă că
formal toți oamenii se nasc
egali, însă substanțial o
persoană nu este egală cu nici
o alta datorită percursului for-
mativo-educativ al fiecăruia.
Definiția lui Voltaire este edifi-
catoare din acest punct de
vedere: „Oamenii sunt egali; de-
osebirea dintre ei o face doar
virtutea, iar nu naşterea (ori-
ginea)”.

Egalitatea în fața legii,
egalitatea în drepturi și obligații,
egalitatea de șanse sunt ide-
aluri la care fiecare ființă umană
trebuie să aspire, ba mai mult,
pentru care ar trebui să lupte.
Egalitățile de mai sus nu sunt și
nici nu pot fi apanajul doar al
„Dreptei” sau doar al „Stângii”
pentru că acestea sunt carac-
teristice naturii umane.

Însă atunci când trans-
formi egalitățile într-o zeiță
supremă numită „Egalitate”, cu
puteri totalitare asupra
comunităților locale \ naționale,
se riscă a se pierde din vedere
unul dintre celelate idealuri pen-
tru care s-a realizat Revoluția
franceză și anume „libertatea”.
Libertatea popoarelor și a indi-
vizilor este clar îngrădită
datorită omogenizării culturale
și spirituale cauzate de
fenomenul tehnoglobalismului.
Tehnoglobalismul este o ideolo-
gie care consideră că toate
activitățile umane ar trebui să
fie orientate spre transpunerea
în viaţă de zi cu zi a proiectului
unei singure societăţi globale și
tehnologizate.  

Este ușor să ne dăm
seama că pentru adepții
tehnoglobalismului „Egalitatea”
este asul din mânecă.

●

Viziunea mea...Viziunea mea...
de „Dreapta”de „Dreapta”
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Salvaţi Roşia Montană!Salvaţi Roşia Montană!

Corneliu
Florea

ÎÎn România, „Salvaţi
Roşia Montană” sună prelung
şi rugător din partea românilor
cu minte bogată şi suflet ales,
în timp ce preşedintele, guver-
nul şi alţi lefegii mărunţi fac stri-
dent reclamă de abundenţei pe
care o va aduce compania
canadiană, Gold Corporation,
dacă guvernul român va
aproba deschiderea şi ex-
ploatarea aurului după proiec-
tul şi condiţiile acestei
companii. În final, după ani de
exploatare intensivă, compania
ar putea mâna pe tot aurul şi
argintul de la Roşia Montană,
după care va pleca extrem de
îmbogăţită lăsând în locul
muntelui de aur un munte
otrăvitor de cianură. România
va fi mult mai săracă iar moţii
amăgiţi şi abătuţi vor spune:
„Munţii noştri numai cianură
mai poartă ... ”

Rămân și astăzi re-
voltat de vizita preşedintelui
Băsescu la Roşia Montană.
Dar, mai ales, de mesajul pe
care l-a transmis atunci! Nu in-
sist, argumentele sunt la în-
demâna oricărui român lucid,
Băsescu este o calamitate
pentru România, este o
adevărată cianură, ca să
rămânem în subiect. Pentru

mine, pentru foarte mulţi,
Băsescu nu este mai mult
decât un impostor ordinar, iar
la Roşia Montană prin mesajul
transmis, pur şi simplu a făcut
reclamă şi propagandă în
favoarea companiei străine,
care în câţiva ani are să ia
toate metalele preţioase şi în
schimb ne lăsa un dezastru
ecologic de zeci de ani. Video-
clipul realizat atunci, probabil
după un reportaj pedelistic
cosmetizat, începe cu primirea
lui Băsescu, înconjurat de
garda personală şi mass-
media, într-un cadru sinistru
din curtea unei mine închise,
părăsite şi cu clădirile ruinate,
fără geamuri şi uşi, cu ten-
cuielile căzute şi acoperişurile
duse, iar în fundal nişte
vagonete ruginite şi bălării. În
acest cadru de ruina nepăsării,
Băsescu s-a purtat indiferent şi
relaxat, cu o mână în buzunar
ca politicienii americani iar cu
cealaltă despicând aerul, în
sus şi-n jos, spunând banalităţi
de piaţă. La vederea unui firi-
cel de apă colorată ce se
scurgea din mină părăsită a
făcut remarca seamănă cu co-
niacul ceea ce atestă cine este
şi ce îl preocupă întâi de toate.

Apoi şi-a adus aminte
Gold Corporation, ce se ocupă
de exploatarea aurului în ţările
cu economii ineficiente şi de
mesajul pe care trebuia să-l
transmită: statul nostru, în ac-

tuala condiţia cu 4.2 milioane
de angajaţi şi 4.9 de pension-
ari, nu poate face faţă cheltu-
ielilor, investiţiilor în mari
proiecte industriale. Trebuie să
se împrumute de bani pentru
pensionari! 

Deci companiile
străine, investitoare sunt bine
venite. Clar.  Se spune: Nu
omorâţi mesagerul! Adevărat,
dar nu acceptaţi mesajul adus
de Băsescu. Informaţi-vă
temeinic, aflaţi clauzele con-
tractuale, documentaţi-vă la
faţa locului, comparaţi, judecaţi
şi apoi hotărâţi. Eventual,
întrebaţi mesagerul sub ce
preşedinţi şi guverne au
apărut, şi de ce, atâţia şi atâţia
pensionari în România după
decembrie 1989.

În 1945, România
ieşea dintr-un război devasta-
tor pentru ţară şi poporul ei,
plus că rămânea ocupată de
ruşi, dar după aproape
douăzeci de ani, Dej, într-o
şedinţă de guvern, a scos un
leu din buzunar şi a spus nici
atâta datorie de război nu mai
are statul român! Să nu mai
comentăm din nou, cu câtă da-
torie de război ne-a încărcat
aliatul frate de la Răsărit, şi a
luat-o întreit, dar să ne
întrebăm, pe bună dreptate,
dacă atunci eram o altă ţară,
un alt popor?! Nu, tot noi eram
dar nu era atâta corupţie în
conducere şi administraţi.

Și, în mod cert, nici
astăzi Traian Băsescu habar
nu are că, la Baia Mare există
un grup de cercetători români,
la ce-a mai rămas din fostul In-
stitut de Metale Neferoase,
care au lucrări originale,
avansate şi experimentate
legate de extragerea metalelor
preţioase fără să folosească
cianuri şi sunt pe cale de-a fi-
naliza un întreg proces tehno-
logic de extragere a metalelor
preţioase fără reziduuri atât de
toxice, dăunătoare mediului.
Însă se zbat cu lipsurile finan-
ciare, au nevoie de 100.000 de
euro, pe care nu-i găsesc în
toată România şi nici Vasile
Frank Timiş sau Gold Corpora-
tion, foarte tare interesaţi de
aurul românesc, nu îi in-
vestesc! Vasile Frank Timiş la
un Christmas Party la Londra,
într-un cerc politic de vârf şi-a
permis să facă o donaţie de
100.000 de dolari, iar Gold
Corporation mai bine aruncă
sutele de mii de dolarii în
propagandă ordinară decât să
sprijine cercetarea ştiinţifică
românească benefică mediului
înconjurător. Banii lor, treaba
lor, noi doar ne dăm seama de
adevăratul lor profil moral. 

Grupul cercetătorilor
de la Baia Mare îşi spun
speranţa în academicianul
Ionel Haiduc, o somitate în
chimie, care a condus echipa
academică ce a stopat progra-

mul companiei Gold Corpora-
tion, ce ar fi o devastatoare
bombă cu cianură deasupra
Roşiei Montane şi a celor cin-
cisprezece sate din împre-
jurimi.

Pentru Băsescu toate
astea nu au importanţă, el a
mers la Roşia Montană pentru
a pune placa cu pensionarii şi
a transmite mesajul de undă
verde pentru cianurizarea
Roşiei Montane. A plecat
stăpânit de culoarea apei ce
ieşea din mină şi semăna cu
coniacul. Mă mir că nu s-a
aplecat să ia o gură. Ce tristă
marionetă cu suspendări, încă
un an va fi jucător în sforile
străinilor pe urmă va fi azvârlită
la coşul lor de gunoi, iar în is-
toria românilor va fi aşezat
alături de vânzătorii acestei
ţări. Pentru că nu a perceput
acest popor de pe poziţia de
preşedinte al ţării şi mult mai
puţin a înţeles ce trebuia să
facă pentru această ţară. 

Niciodată nu s-a oprit
să judece ce au vrut să ne
înveţe înaintaşii noştri lucizi şi
iubitori de ţară, când ne-au în-
demnat cu „Prin noi înşine” sau
cât adevăr este în: cu cât eşti
mai dator cu atât ai mai puţină
libertate, independenţă, dem-
nitate!

●

Mitropolitul Antonie Plămădeală şi credincioşii români din Arcul intracarpaticMitropolitul Antonie Plămădeală şi credincioşii români din Arcul intracarpatic

Ioan
Lăcătușu

IImplicarea efectivă a
mitropolitului Antonie în zonă
Arcului intracarpatic cuprinsă
în Mitropolia Ardealului, a în-
ceput în 1982, o dată cu în-
tronizarea sa pe scaunul
mitropolitului Andrei Şaguna.
După propria-i mărturisire,
printre priorităţile Sale a fost fi-
nalizarea lucrărilor de
construcţie a catedralei din Sf.
Gheorghe, urmând ca în 1983
să participe la sfinţirea
impunătoarei biserici care sus-
pina de aproape o jumătate de
veac în aşteptarea
binecuvântării lui Dumnezeu.
Mitropolitul Antonie a fost
prezent atunci la Sf. Gheorghe,
împreună cu Patriarhul Justin
cu un numeros sobor de ierahi
şi preoţi, aducând semnul
solidarităţii, al păcii 
şi binecuvântării, dăruind
speranţă în sufletele
păstoriţilor săi.

Legătura mitropolitului
Antonie cu zona Covasna-
Harghita, a căpătat noi valenţe
şi dimensiuni, prin alegerea
Sfinţiei Sale în funcţia de
preşedinte de onoare al Ligii
Cultural-Creştine „Andrei
Şaguna” din Sfântu Gheorghe,
în martie 1992. Această
binecuvântată faptă, a fost o
prelungire a unor aspiraţii pe
care marele ierarh dorea să le
împlinească pe aceste me-
leaguri, atât cu slujitorii
altarelor dar şi cu membrii vieţii
laice, intelectuali porniţi în cli-
matul de libertate de după
1990 în căutarea unor forme
de organizare ce să

definească atât latura eclesială
(aspectul valorilor creştine) cât
şi cea comunitară (aspectul
identităţii naţionale).

Creditul dat Ligii „An-
drei Şaguna” a fost pe deplin
justificat de Mitropolitul An-
tonie, prin participarea şi impli-
carea de atîtea ori a Sfinţiei
Sale, la diverse manifestări ale
asociaţiei, veniri care de
fiecare dată se materializau
prin frumoase înfăptuiri 
de credinţă şi cuget 
românesc, dintre care am-
intim:.manifestările din progra-
mul Zilelor Andrei Şaguna şi
Zilele Nicolae Colan, la
sfinţirea bisericii ortodoxe din
Malnaş Băi, prima biserică
ortodoxă construită, în judeţul
Covasna, după decembrie
1989, la punerea pietrei de
temelie la statuia Mitropolitului
Andrei Şaguna, înaugurarea
Muzeului Spiritualităţii
Româneşti de la Catedrala
Ortodoxă din Sfântul Gheo-
rghe, dezvelirea bustului mitro-
politului Nicolae Colan,
vernisarea expoziţiei docu-
mentare dedicate împlinirii a
110 ani de la naşterea epis-
copului Veniamin Nistor, am-
plasarea plăcii comemorative
pe clădirea primei şcoli confe-
sionale româneşti din Sf. Ghe-
orghe, implicare directă în:
proiectul ridicării unor troiţe pe
locul bisericilor dărâmate în
1940, realizarea unui film de-
spre starea bisericilor din cele
două judeţe, tipărirea unor
diplome, legitimaţii şi alte doc-
umente ale Ligii etc.

Nu pot fi uitate căldu-
ra sufletească şi dragos-
tea părintească acordate
credincioşilor, în rândul cărora

s-a aflat deputatul eparhial
Iuliu Niţu din Bixad, cuvintele
de apreciere la adresa
apariţiilor edtoriale din zonă, în
cadrul rubricii „Semnalăm...
semnalăm”. din Telegraful
român etc.

În vasta sa operă, mit-
ropolitul-cărturar Antonie a
cuprins şi problemetica
specifică a românilor din fos-
tele scaune secuieşti. Amintim
doar câteva din aceste
contribuţii: abordarea, în
cuprinsul volumelor dedicate
istoriei, culturii şi spiritualităţii
româneşti a problematicii refer-
itoare la românii din Arcul in-
tracarpatic; redactarea şi
editarea volumelor referitoare
la activitatea patriarhului Miron
Cristea, descoperirea şi intro-
ducerea în circuitul ştiinţific a
tezei de doctorat a tânărului
Elie Miron Cristea, susţinută la
Budapesta, în anul 1895,
prima lucrare ştiinţifică
dedicată vieţii şi operei poetu-
lui naţional Mihai Eminescu;
participarea la mai multe se-
siuni de comunicări, sim-
pozioane şi dezbateri,
organizate în zonă, ocazii în
care a prezentat sudii de înaltă
ţinută ştiinţifică, dintre care am-
intim: Şaguna în istoria Transil-
vaniei, Mitropolitul Nicolae
Colan şi limba română, As-
pecte actuale şi de perspectivă
ale cercetării ştiinţifice interdis-
ciplinare privind sud-estul
Transilvaniei ş.a.

Cu prestigiul, autori-
tatea morală şi competenţa
cunoscută, ierarhul-cărturar
Antonie a fost moderatorul
dezbaterii cu tema „Cultura şi
spiritualitatea românescă din
judeţul Covasna-trecut,

prezent şi viitor”, care a avut
loc la Arcuş, în iulie 1993, sem-
nând Protocolul încheiat cu
această ocazie- document im-
portant care a contribuit, alături
de celelelte demersuri ale
societăţii civile, la
conştiintizarea factorilor care
au hotărât înfiinţarea Epis-
copiei Ortodoxe a Covasnei şi
Harghitei, document, în care
printre altele, se
consemnează: „Părţile sem-
natare, pornind de la existenţa
procesului de maghiarizare cu
precădere în zonele rurale,
apreciază că Biserica
Ortodoxă Română constituie
principalul factor de
redeşteptare naţională, fapt
pentru care se impune un spri-
jin total al acesteia din partea
instituţiilor statului român”.

În interviul acor-
dat publicistului Dumitru
Manolăchescu, de la cotidianul
Cuvântul Nou, în 1993, se
spune „Îmi dau seama că vă
frământă pe toţi acest lucru
(situaţia grea în care se afla
Biserica ortodoxă din zonă-
n.n.), cum mă frământă, nu de
azi, de ieri, şi pe mine. Eu am
fost aproape în toate bisericile
ortodoxe din această parte de
ţară. Am fost mai ales în cele
aflate în greutăţi, în ruină. Am
şi întemeiat 12 parohii, în-
cepând din anul 1982, în
această zonă. Am salariat
preoţii. Dar mai mult nu s-a
putut.Acum au intervenit prob-
leme care depăşesc puterile fi-
nanciare ale Bisericii. (…) Dar
vreau să vă spun că probleme
bisericilor ortodoxe din acest
judeţ, ca şi din Harghita, de al-
tfel, nu este doar o problemă a
Bisericii. Adică, să fim înţeleşi.

Nu Biserica a dărmat bisericile!
Biserica a fost victimă. Acum
Biserica nu poate face mai
mult decât face. De aceea este
nevoie de sprijinul şi contribuţia
statului. (…) Fără sprijinul con-
cret al statului va fi greu să
rezistăm”.

În mesajul adresat
Ligii Cultural-Creştine Andrei
Şaguna, în martie 1995, cu
prilejul împlinirii a trei ani de la
înfiinţare, marele ierarh
spunea: „Liga, care în chip
fericit şi inspirat îi poartă nu-
mele şi îi continuă opera în
zona Covasnei, este şi trebuie
să fie Testamentul său perma-
nent lăsat spre împlinire întru
apărarea unităţii româneşti şi a
credinţei ortodoxe a românilor.
Fie ca spiritul şagunian să in-
spire şi astăzi iubirea pentru
glia străbună, pentru păstrarea
valorilor trecutului nostru şi să
însufleţească permanent
strădania de apărare şi
trasmiterea către viitorime a
acestor adevăruri”.

În articolul „Aspecte
actuale şi de perspectivă ale
cercetării ştiinţifice interdiscipli-
nare privind sud-estul Transil-
vaniei”, cărturarul Antonie ţine
să precizeze: „Cât ar trebui să
ne iubim unii pe alţii, cât ar tre-
bui să schimbăm vrajba în pri-
etenie, ca să ne întoarcem în
istorie sine ira et studio, s-o
scriem împreună aşa cum a
fost, fără să ne jenăm, ca să nu
mai rămână în subsolurile
conştiinţei noastre istorice nici
un temei de întreţinere, de
izbucnire, de continuare, de re-
luare a duşmăniei care pare a
ne fi fatală şi unora şi altora!

(va urma)
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DDin nou, Poporul
Român nu a fost consultat în
mod democratic, prin referen-
dum, în privinţa re-revizuirii
Constituţiei. Cu toate aces-
tea, stăpînii internaţionali de
la Bruxelles au decis să
impună numai României să-i
fie modificată Constituţia, cu
scopul de a fi consolidat
statutul de colonie în Uniunea
Europeană. Ascultînd şi exe-
cutînd ordinele komisarilor
străini de la Bruxelles, Guver-
nul Ponta II acordă prioritate
în acest an la două teme im-
puse împotriva Poporului
Român şi a României, adică:
regionalizarea/împărţirea ţării
şi re-revizuirea Constituţiei.
Problemele reale ale
românilor şi României sînt ig-
norate de guvernanţi, respec-
tiv: continuarea lichidării a
sute de mii de locuri de
muncă cu ocazia vînzărilor
(privatizărilor) impuse de Fon-
dul Monetar Internaţional
(F.M.I.), Banca Mondială şi
Comisia Europeană, precum
şi a intrării în insolvenţă a zeci
de mii de firme în fiecare an;
nivelul de trai al românilor a
ajuns să fie cel mai scăzut din
Uniunea Europeană. Tinerii
termină studiile şi intră în
şomaj, neavînd locuri de
muncă; se închid ultimele
unităţi din metalurgie şi
siderurgie, inclusiv Sidex
Galaţi; nu au fost atrase 88 la
sută din fondurile europene
nerambursabile; a fost lichidat
sistemul bancar românesc; se
importă 75-80 la sută din
necesarul de alimente pentru
populaţie, inclusiv sare şi
lapte; continuă otrăvirea
cetăţenilor cu aditivi alimen-
tari cancerigeni; infrastructura
este pe ultimul loc în Europa;
Ungaria acţionează diabolic
pentru anexarea Ardealului,
pregătind argumentele
(dobîndirea de proprietăţi
imobiliare şi acordarea dublei
cetăţenii la românii get-beget)
pentru Diktatul de la Brux-
elles, din anul 2014; neculti-
varea mai multor milioane de
teren agricol şi nepregătirea
sistemului de irigaţii pentru a
combate seceta prognozată
pentru vara şi toamna acestui
an; defrişarea masivă 
a pădurilor; creşterea
programată a preţurilor, im-
pozitelor şi tarifelor; blocarea
creditării agenţilor economici
şi cetăţenilor prin practicarea
celei mai mari dobînzi de
referinţă din Uniunea
Europeană de către Banca
Naţională; exodul masiv al
românilor din Ţara-mamă;
vînzarea uriaşelor bogăţii nat-
urale ale Poporului Român la
cele mai mici preţuri din lume;
genocidul provocat de
folosirea cianurii în minerit şi
de explorarea-exploatarea
gazelor de şist prin fracturare
hidraulică. Guvernul Ponta II
şi parlamentarii actuali nu au

făcut şi nici nu-i interesează
un bilanţ al consecinţelor neg-
ative ale revizuirii Constituţiei
României din anul 2003. Fără
a se identifica şi analiza
efectele negative pentru
Poporul Român şi pentru
România ale unor prevederi
constituţionale re-revizuirea
Constituţiei la comandă
străină pentru a se putea in-
tensifica Holocaustul îm-
potriva românilor este un act
de iresponsabilitate, dar mai
ales de Trădare Naţională. De
la Bruxelles s-a dat mutarea
în plic Regimului alogenilor
Băsescu-Ponta în ceea 
ce priveşte re-revizuirea
Constituţiei României şi nu se
admit decît textele modificate
şi diktate de Înalta Poartă
internaţională de la Uniunea
Europeană. Premierul Victor
Viorel Ponta refuză să le co-
munice românilor, inclusiv la
desele emisiuni televizate, ce
modificări şi completări a or-
donat Guvernul European
(numit deocamdată Comisia
Europeană) pentru
Constituţia României. În sce-
nariul Comisiei Europene se
prevede că  Parlamentul
României şi Poporul Român
vor fi doar de decor, pentru a
da un iz de democraţie, cu
ocazia modificării şi
completării Constituţiei. Un
sondaj de opinie de la sfîrşitul
lunii aprilie a.c. a dezvăluit că
50 la sută dintre cetăţenii
români cunosc parţial preved-
erile Constituţiei, iar 50 la sută
nu le cunosc deloc. Ca ur-
mare, este confirmat faptul că
re-revizuirea Constituţiei nu
au cerut-o românii, ci a fost
diktată de stăpînii de la Brux-
elles. Din nou, stăpînii alogeni
ai României, împreună cu
fraţii lor internaţionali de la
Bruxelles, au pus carul înain-
tea boilor. Întîi au diktat Parla-
mentului ca în trei luni (iunie,
septembrie şi octombrie a.c.)
să re-revizuiască Constitu-
ţia (după revizuirea din 
anul 2003) şi Forumul
Constituţional să chestioneze
(în lunile aprilie şi mai a.c.)
8.000-10.000 de cetăţeni
asupra unor obţiuni vizînd
modificări şi completări ale
Constituţiei. Pe cei peste 14
milioane de români din Ţara-
mamă şi pe cei peste cinci
milioane de români alungaţi
din România de Regimurile
post-decembriste nu i-a ches-
tionat acest unic Forum
Constituţional din istorie, care
a regizat nişte adunări pe ici,
pe colo şi care se face că
lucrează, după modelul
indicaţiei televizate din 22 de-
cembrie 1989, cînd alţi doi
alogeni se făceau că
muncesc.

Se ştie că este în
pregătire şi, în următorii doi-
trei ani va fi adoptat un nou
tratat european, de fapt o
nouă Constituţie a Uniunii Eu-
ropene. Logic şi practic, ar
trebui ca Guvernul Ponta II să
acţioneze pentru re-revizuirea
Constituţiei României în anii

2015-2016. Altfel, după re-re-
vizuirea Constituţiei României
în anul 2013 va urma o nouă
modificare în anii 2015-2016,
pentru a ceda cît mai mult din
suveranitatea naţională către
Guvernul internaţional de la
Bruxelles şi pentru a consol-
ida statutul de colonie al
României în imperiul botezat
Uniunea Europeană! Cu toate
că procedura de revizuire
este clar precizată la articolul
151 din Constituţie, Guvernul
Ponta II a adăugat la textul
Legii fundamentale şi a
înfiinţat şi finanţat un Forum
Constituţional care a organi-
zat şi regizat dezbateri pub-
lice în marile municipii ale
României. La aceste adunări
populare, în spaţii închise,
conducătorii Forumului
Constituţional nu au prezen-
tat şi nu au discutat pe textul
proiectului de Lege de re-
vizuire a Constituţiei
României sau al propunerii
legislative pe această temă,
deoarece acesta/aceasta nu
există. 

Proiectul respectiv nu
a fost încă iniţiat de Guvernul
Ponta II, nici de parlamentari
şi, evident, nu a ajuns nici 
la Comisia specială
parlamentară care s-a 
înfiinţat pentru re-revizuirea
Constituţiei. Pentru a putea
îndeplini indicaţiile preţioase,
de fapt ordinul de la Brux-
elles, s-a înfiinţat la Parla-
ment o Comisie comună a
Camerei Deputaţilor şi Senat-
ului pentru elaborarea prop-
unerii legislative de revizuire
a Constituţiei României. Cu
toate acestea se lucrează... 
în orb la re-revizuirea
Constituţiei României şi mulţi
îşi dau cu părerea despre un
text inexistent, dar sînt siguri
că pînă în toamna acestui an
va fi re-revizuită Constituţia.

Pînă acum, Guver-
nele Ponta I şi II nu au propus
preşedintelui Băsescu, con-
form art. 150 din Constituţie,
revizuirea Constituţiei. 

În schimb,
preşedintele României a
trimis Parlamentului, la 27
iunie 2011, Proiectul de Lege
privind revizuirea Constituţiei
României, împreună cu ex-
punerea de motive, avizul
Consiliului legislativ şi Decizia
nr.799 din 17 iunie 2011 a
Curţii Constituţionale asupra
acestui proiect. Comisia
juridică a Camerei Deputaţilor
a tras de timp şi abia în 17
aprilie 2012 a întocmit Rapor-
tul asupra Proiectului de Lege
trimis de preşedintele
Băsescu. Plenul Camerei
Deputaţilor, în 22 mai 2012, a
hotărît retrimiterea proiectului
de Lege privind revizuirea
Constituţiei României la
Comisia juridică pentru noi
examinări şi întocmirea unui
nou Raport. Această solicitare
a Camerei Deputaţilor a fost
dezbătută în Comisia juridică
abia după 11 luni, în şedinţa
din 15 aprilie 2013. Comisia
juridică a hotărît să propună

plenului Camerei Deputaţilor
ca acesta să decidă, prin vot,
procedura de urmat, respec-
tiv: să nu se mai întocmescă
un nou Raport; să se dezbată
amendamentele admise şi
respinse (din anexele I şi II)
din Raportul neacceptat de
Camera Deputaţilor în 22 mai
2012; să se adopte sau să se
respingă proiectul de Lege
însuşit de Guvernul Boc V şi
transmis Parlamentului de
către preşedintele Băsescu,
în 27 iunie 2011. Din cele
prezentate, rezultă că românii
sînt spectatori şi telespecta-
tori, asistînd la un demers
legislativ unic, în premieră
europeană şi mondială, cînd
în timpul mandatului aceluiaşi
preşedinte Băsescu se
desfăşoară în Parlament şi în
paralel două acţiuni contra-
dictorii de re-revizuire a
Constituţiei României, re-
spectiv:
1. cea începută în vara anului
2011 şi aflată în plin proces
legislativ, unde înaintează cu
viteza melcului;
2. cea demarată de Guvernul
Ponta II, ajutat de Forumul
Constituţional şi controlat de
experţii internaţionali din
Comisia de la Veneţia, aflată
în faza de colectare a prop-
unerilor de modificare şi com-
pletare a Legii fundamentale.

Ca urmare, Parla-
mentul României se află într-
o situaţie extem de delicată.
Nu este exclus ca în Parla-
ment să se lucreze în paralel
pe Proiectul de Lege şi pe vi-
itoarea Propunere Legislativă
de revizuire a Constituţiei
iniţiată de cel puţin o pătrime
din numărul senatorilor sau al
deputaţilor. La aceste două
demersuri legislative este
posibil să se adauge al
treilea, respectiv revizuirea
Constituţiei iniţiată de cel
puţin 500.000 de cetăţeni cu
drept de vot. Într-o asemenea
perspectivă, socotelile
stăpînilor de la Bruxelles nu
se vor potrivi cu cele din
România. Probabil că în luna
iunie a.c. va fi elaborată de
către Comisia comună a
Camerei Deputaţilor şi Senat-
ului propunerea legislativă de
revizuire a Constituţiei
României. Apoi, Parlamentul
intră în vacanţa de vară, în lu-
nile iulie şi august, iar în
următoarele două luni va
„lucra“ zi lumină, inclusiv
sîmbăta şi duminica, la dez-
baterea şi aprobarea Legii de
revizuire a Constituţiei. În
paralel, Parlamentul a primit
poruncă de la komisarii eu-
ropeni să modifice Legea ref-
erendumului, în sensul
coborîrii pragului de partici-
pare a cetăţenilor la vot de la
50 la 30 la sută şi
desfăşurarea votului timp de
2-7 zile, astfel încît fraudarea
rezultatului să se facă exten-
siv şi nu intensiv ca în zilele
de tristă amintire din 18-19
octombrie 2003, cînd Regimul
Iliescu-Năstase s-a ocupat de
prima revizuire a Constituţiei

României. Românii ştiu şi nu
trebuie să uite că niciodată
U.D.M.R. nu a votat
Constituţia României, nici în
anul 1991 şi nici în anul 2003,
iar de la 1 Decembrie 1918 şi
pînă astăzi Ungaria nu a re-
cunoscut şi nu recunoaşte
Marea Unire de la 
Alba-Iulia, acţionînd împotriva
consecinţelor Tratatului de la
Trianon. Mai mult, în anul
1919, Ungaria, cu sprijinul
Rusiei Sovietice, a încercat
să ocupe Ardealul. Atunci, Ar-
mata Română a învins tru-
pele ungureşti şi în 4 august
1919 a pus opinca pe Parla-
mentul de la Budapesta.
Acum, U.D.M.R., care nu este
partid politic, s-a obrăznicit
din nou şi propune Poporului
Român ca din Constituţia
României să fie eliminate sin-
tagmele referitoare la statul
naţional, independent, unitar
şi indivizibil, la integritatea ter-
itoriului şi la limba oficială.
U.D.M.R. propune ca, prin
modificarea adusă
Constituţiei României, să fie
eliminată Limba Română,
Limba Primordială moştenită
de români de la geto-daci,
Limba Sfîntă (cum apare în
cărţile din Antichitate) şi
înlocuită cu limba ungară,
acolo unde minoritarii unguri
au o pondere semnificativă. 

Nu este exclus ca
U.D.M.R. să pretindă modifi-
carea şi completarea articolu-
lui 12 din Constituţie -
„Simboluri naţionale“ - cu
steagul Ardealului, aşa-zisul
steag al Ţinutului Secuiesc,
de fapt o cîrpă ungurească,
pe care apar simbolurile
heraldice ale geto-dacilor. La
această nouă obrăznicie
ungurească, Poporul Român
trebuie să răspundă prin elim-
inarea din viitoarea
Constituţie a discriminărilor
dintre majoritari şi minoritari,
precizîndu-se că toţi locuitorii
din România sînt români. Tre-
buie însuşit modelul din
S.U.A., Franţa, Germania, Is-
rael etc. În mod firesc, stăpînii
străini ai României, fiind de
aceeaşi etnie şi fără frică de
Dumnezeu, sînt uniţi şi
disciplinaţi, iar pe tema re-re-
vizuirii Constituţiei împotriva
Poporului Român, la sfîrşitul
cursei parlamentare este
posibil să ajungă copilotul să
întreacă marinarul, iar românii
vor suporta consecinţele ex-
trem de periculoase, mai ales
cele pe termen lung.

Analizînd cu atenţie
partida pe tema re-revizuirii
Constituţiei României, este
posibil şi necesar ca Poporul
Român, cu ajutorul Bunului
Dumnezeu, să le strice so-
cotelile duşmanilor de milenii
ai Neamului Românesc.

●
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Cezar 
A. Mihalache

Nici nu l-a instalat
bine pe prietenul lui la Par-
chetul General că Victor
Ponta a şi primit un NUP în
dosarul  plagiatului! E drept,
nu e un NUP rostit cu toată
încrederea, ci o neîncepere
a urmării penale dată mai
după cireş. Sub rostirea
istorică a Justiţiei că „dacă
nu există prejudicii, nu
există nici infracţiune”! Şi
cum să existe prejudicii de
vreme ce trei din cei patru
autori copiaţi s-au jurat că
nu au nimic a-i reproşa
acestuia, iar al patrulea,
care mai putea spăla
ruşinea laşităţii proverbiale
a intelectualului român, a
plecat din păcate dintre noi.

Şi dacă tot a primit
un NUP pentru hoţia
inteectuală, nu era păcat să
nu i se facă şi un
copy/paste? Aşa că, la fel
de rapid a mai căpătat şi de
la Parchetul de pe lângă
ÎCCJ o Neîncepere a
Urmării Penale, de data
aceasta pe tema uzurpării
atribuţiilor preşedintelui. Că

vorba aceea, când vorbeşti
de „parchete”, aşchia nu
sare departe!

Şi mai să te juri că şi
această decizie a fost scrisă
de acelaşi „dorel” al Justiţie!
Pentru că şi acest NUP e
pronunțat mai cu juma’ de
gură, forţându-se decizia pe
o justificare la fel de
strâmbă! Căci, deşi se

spune clar că premierul Vic-
tor Ponta a avut intenţia de
a uzurpa atribuţiile
preşedintelui României, prin
participarea la Consiliul Eu-

ropean de vară de la Brux-
elles, din 2012, dacă tot nu
a reuşit să o facă, pe de-a
întregul!, atunci fapta nu
există! Şi are dreptul la un
NUP pentru că oricum nu i-
a ieşit uzurparea „calităţii de
preşedinte”, chiar dacă a
existat intenţia clară şi
confirmată de către Parchet.

Dar, mai mult decât

NUP-ul cel final, pentru Isto-
rie rămâne consternantă
prima constatare a Parche-
tului: aceea că „premierul
Victor Ponta a uzurpat 

cu intenţie atributele
preşedintelui”; în fapt, o
recunoaştere a încercării,
măcar, a loviturii de palat!
Cât despre restul, ruşinea
rămâne a Justiţiei care, deşi
confirmă elementele unei
tentative, nu pedepseşte in-
fractorul, creând un prece-
dent la fel de istoric ca
acţiunea uzurpatorului!

Ba, se crează portiţa
prin care un funcţionar al
statului poate uzurpa
oricând „atributele” altui
funcţionar, sau chiar a unei
instituţii a statului, fără a
risca să fie pedepsit câtă
vreme nu se dedă la o uzur-
pare a „calităţii”. O portiţă de
încălecare a instituţiilor pe
care Parchetul o deschi-
de premierului pentru
următoarle sale acţiuni de
subordonare instituţională.
Dar poate că viaţa se va
răzbuna în cele din urmă,
iar cel ce a dat o astfel de
rezoluţie va ajunge şi el...
uzurpat (în atribuţii, fireşte!)
fără a mai putea reacţiona
sub propria-i eroare.

Şi totuşi, chiar dacă
a fost „distins” cu două
NUP-uri istorice, după 
cum bine zice vorba
românească, „prostul nu e

prost destul dacă nu e şi
fudul”. Şi se aplică la toate
nivelurile! Cum altfel când,
după obţinerea neurmării
penale în cazul plagiatului,
decizie pe care ar trebui să
o anexeze în loc de
matricolă la toate diplomele
falsităţii sale, acelaşi Victor
Ponta are tupeul să mai
facă şi pe lupul moralist, so-
licitând ministrului educaţiei
să fie neiertător cu toţi copii
care vor fi copiat la exam-
ene (ba, poate, să-i azvârle
direct de la balcoane, că
sigur i se dă NUP!).

În plus, acum Victor
Ponta chiar poate face tot
ceea ce vrea. Se poate
duce oriunde şi reprezenta
pe oricine, inclusiv pe
preşedinte (tot i-au confir-
mat procurorii că „dacă nu
există prejudicii, nu există
nici infracţiune”). Oricum va
primi NUP. Că de aia e pre-
mier; să aibă propia lui imu-
nitate. Imunitatea de
parchet „mister Muscle VP”!

●
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Există o singură tabără

Cazul drapelului secui-
esc se inflamează din când în
când în România şi chiar dacă
politicienii de la Bucureşti s-au
dezlănţuit, citarea directorilor
de şcoli din judeţul Harghita
indică faptul că acest lucru nu
s-a terminat încă, iar cele în-
tâmplate pe stadioane şi în
sălile de sport reprezintă inci-
dente antimaghiare care indică
faptul că generarea unei astfel
de tensiuni nu a rămas fără
efect, iar pornirile naţionaliste
au putut fi din nou amplificate.

Parţial ne linişteşte
faptul că liga de fotbal 
a sancţionat incendierea
drapelului ungar la Cluj, iar
federaţia română de fotbal a
condamnat manifestarea
antimaghiară de la meciul din
preliminarii, dintre Olanda şi
România. Ne putem bucura că
simbolul nostru a devenit atât
de cunoscut pe o scară atât de
largă. Acesta poate fi identificat
chiar şi de jandarmi. Rămâne
însă o întrebare: de ce este
nevoie de colaborarea cu or-
ganele de menţinere a ordinii
pentru persecutarea drapelului
albastru-auriu? Ce bază legală
poate avea interzicerea
drapelului într-o sală de sport?

La sfârşitul săptămânii trecute,
comunitatea care a umplut
sala de sport Szabo Kati a ridi-
cat în aer peste o mie de
drapele secuieşti în timpul
intonării imnului secuiesc.
Există un răspuns civilizat,
paşnic şi clar: chiar dacă sim-

bolurile noastre sunt interzise
şi persecutate, noi le apărăm.
Manifestarea suporterilor din
Sfântu Gheorghe are valoarea
unui semnal inclusiv după inci-
dentele petrecute în ultimele
săptămâni. Le-am transmis
localităţilor Alba Iulia, Bucureşti
dar şi Europei că suntem
diferiţi chiar şi în sport. Nu in-
cendiem drapele, nu scandăm
lozinci xenofobe, ci ne
susţinem paşnic şi cu fermitate
simbolurile şi identitatea.

Este nevoie de
această atitudine şi va fi nevoie
de ea şi atunci când peste
câteva săptămâni sau luni, la
Bucureşti va fi reconturată
noua hartă administrativă a
ţării.

(Sursa: cotidianul Haromszek,
nr.6860 din 08.04.2013, autor
Farcadi Botond)

Directorii de şcoli au fost citaţi
din cauza drapelului secuiesc

Directorii de şcoli din
judeţul Harghita, care au arbo-
rat drapelul secuiesc, au fost
citaţi la poliţie. Săptămâna
trecută, din cauza drapelelor
secuieşti arborate pe faţada
instituţiilor au trebuit să se
ducă la poliţie directorul
Colegiului Tehnic Batthyany
Ignac din Gheorgheni, cel al
Scolii Generale Fogarasy Mi-
haly şi directorul Gimnaziului
Salamon Erno.

Lakatos Mihaly, direc-
torul Gimnaziului Salamon
Erno, a declarat: vineri a trebuit
să dea o declaraţie scrisă la
poliţie despre împrejurările în
care drapelul secuiesc a ajuns

pe instituţia de învăţământ.
Lakatos Mihaly are cunoştinţă
de faptul că directorii de şcoli
din Odorheiu Secuiesc au
primit citaţii asemănătoare.
Laczko Gyorgy, directorul Gim-
naziului Tamasi Aron din Odor-
heiu Secuiesc, a declarat ieri
că a trebuit să dea o declaraţie
scrisă în acest sens în urmă cu
o lună. Poliţia nu a cerut însă
îndepărtarea drapelului.

Borboly Csaba,
preşedintele autoguvernării
judeţene Harghita, le-a adresat
ieri o scrisoare deschisă direc-
torilor instituţiilor de
învăţământ. In scrisoarea
înaintată şi presei, Borboly a
evidenţiat că nu există o normă
juridică în vigoare, care să
interzică utilizarea drapelelor
locale, judeţene sau regionale.
In opinia preşedintelui, ancheta
poliţiei serveşte la intimidarea
conducătorilor de instituţii, în
sensul că poate aceştia se vor
răzgândi şi vor înlătura
drapelul.

Borboly Csaba i-a mai
informat pe conducătorii de
instituţii că a cerut sprijin juridic
din partea serviciului Miko
Imre, înfiinţat de UDMR.

(Sursa: cotidianul Haromszek,
nr. 6860 din 08.04.2013)

Autonomia teritorială a Tran-
silvaniei

În opinia prodecanului
Universităţii de Ştiinţe Babeş-
Bolyai, este destul de optimistă
opinia potrivit căreia în decurs
de 10-12 ani, în Transilvania
vor putea fi înfăptuite autono-
mia etnică şi cea teritorială.

Salat Levente a vorbit despre
acest lucru în ultima zi a
conferinţei internaţionale intitu-
late Autonomii teritoriale în Eu-
ropa: soluţii şi provocări. Ieri
le-a vorbit ziariştilor, la Bu-
dapesta, despre sondajul de
opinie apărut în ziua
precedentă.

Salat Levente a de-
clarat că nu crede că în decurs
de 12 ani vor exista în Româ-
nia autonomie teritorială şi
etnică. El a mai adăugat că
este posibil ca formele de au-
tonomie cu caracter adminis-
trativ sau regional să se
amplifice, să se consolideze
într-un fel sau altul. Este greu
de apreciat ce înţeleg oamenii
prin conceptul de autonomie.
Este o iluzie faptul că maghiar-
ilor transilvani le-ar fi oferită, 
de către comunitatea
internaţională, o soluţie. Este
important ca problema să fig-
ureze în cadrul forumurilor
internaţionale, la un nivel
corespunzător. In cazul în care
va exista o decizie politică în
acest sens, aceasta va fi
adoptată în România – a de-
clarat el. El a mai declarat că
obţinerea statutului de au-
tonomie are trei modalităţi: prin
tratat internaţional sau tratatul
bilateral şi în baza creării sis-
temului juridic intern. In acest
caz există ultima variantă.

Pentru ca şansa să fie
amplificată şi să poată fi fixată
pe agenda de lucru, viziunea
din Transilvania asupra proble-
mei autonomiei trebuie
schimbată fundamental, iar
partenerul român trebuie igno-
rat. Nu a existat o strategie
coerentă care să arate cum

poate fi convinsă opinia
publică românească să revină
la sentimente mai bune, cum
poate fi găsit un partener politic
influent care să facă posibilă
includerea problemei pe or-
dinea de zi – a arătat el. Co-
munitatea românească este
extrem de dezbinatoare şi a
primit mesaje contradictorii în
legătură cu autonomia pe care
o doresc maghiarii din Transil-
vania, iar asta reprezintă una
din marile probleme – a con-
statat el.

Prodecanul s-a mai
referit la faptul că reorgani-
zarea regională a ţării se află
pe agenda de lucru dar nu este
sigur că dezbaterea se va
încheia în acest an. El este
destul de sceptic în legătură cu
rezultatele dezbaterii, mai ales
în privinţa aspiraţiilor autono-
miste maghiare – a adăugat el.

El consideră că în ul-
timii 15 ani nu s-au înregistrat
progrese prea mari în cazul au-
tonomiei. S-a conturat un fel de
identitate regională, care s-a şi
amplificat. Acest lucru este
dovedit şi de cazul mişcării
drapelul secuiesc – a declarat
el. Din punctul de vedere al
forţelor politice româneşti,
acest lucru a mai servit la mo-
bilizarea majorităţii româneşti
în faţa unui eventual pericol –
a declarat el. Această aspiraţie
s-a dovedit a fi
contraproductivă. In timp ce în
trecut se putea auzi că nu
există Pământ Secuiesc, în
momentul de faţă nu se poate
spune acest lucru.
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