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„Unii oameni se îngroapă în

fericirea lor.” 

- N. Iorga
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De la „sora” Adrian la „fratele” Pontaur…De la „sora” Adrian la „fratele” Pontaur…

Cezar 
Adonis Mihalache

EEste poate cea mai
mare jignire adusă
Revoluţiei… Este o palmă
peste obrazul tinerilor din
’89, mai rece şi mai cruntă
decât oricare dintre tre-
cutele jigniri aduse
românilor de Ion Iliescu. 

Este o blasfemie la
adresa a 24 de ani de
celebrări, e adevărat, din ce
în ce mai stinse, ale Victo-
riei libertăţii noastre. Căci,
poate exista oare mârşăvie
mai mare din partea actu-

alilor guvernanţi decât a
transfera în folosul unei
structuri oculte, şi chiar 
în preajma celebrării
Revoluţiei, a unei părţi din
patrimoniul nostru?! Un
mesaj cu trimitere directă,
alegerea datei pentru
iscălitura transferului nefiind
deloc întâmplătoare! Astfel,
în cadrul ultimei şedinţe de
guvern, în timpul căreia nu
s-au reparat drepturile
revoluţionarilor, confiscate
de guvernarea portocalie, o
palmă din sfântul nostru
pământ pentru care s-a
murit în 1989 a fost trans-
ferat, chiar în preajma zilei
de 21 Decembrie, din patri-
moniul Naţiunii Române. Şi
nu sunt cifre întâmplătoare
în alegerea datei, aidoma şi
valorii „de inventar” a
terenului, 2,1 milioane lei,
cifre şi date care pentru
oculta masonică au
semnificaţii ce trec cu mult
dincolo de misticism.

Or, faptul că, la 24
de ani, guvernanţii îşi permit
să ne batjocorească sim-
bolurile eliberării noastre în
Decembrie ’89, luând
măsura găurii din steag,
pentru care s-a murit, pen-
tru a o „reevalua” prin com-
pasul şi echerul Marii Loje
Naţionale, ar trebui privit şi
ca un mesaj al înrobirii.

Căci, actul semnat de Victor
Ponta închide cercul de-
schis de Adrian Năstase în
2004, când, printr-un HG
contrasemnat atunci şi de
către academicianul de fişic
Răzvan Theodorescu, din
postura de ministru al cul-
turii, a oficializat masoneria,
„Loja” primind statut de
fundaţie de utilitate publică,
practic o „societate secretă”
fiind oficializată ca „instituţie
de interes public”! Iar acest
lucru se întâmpla în anii în
care fundaţiile româneşti,
mai ales cele cu scop cul-
tural patriotic, erau persi-
flate, lăsate să se înghesuie

prin cotloanele unor clădiri
mizere, şi limitate în drep-
turile lor de a promova iden-
titatea naţională prin
denumiri şi acţiuni.

Astăzi, la un PSD
guvernamental distanţă de
trădările deţinutului N0049
Jilava, „pupila” acestuia
transferă în folosul ma-
soneriei legalizate un teren
de 2500 mp, în „conce-
siune” pe 49 de ani. Şi, tot
ca în urmă cu zece ani, face
acest cadou de rit masonic
în vreme ce alte instituţii de
promovare a valorilor Nea-
mului sunt puse la pământ,
acum prin încercarea de a
comasa Muzeul Ţăranului
Român cu Muzeul Satului
(pentru că promovarea
tradiţiile autentice lezează
inserţia intereselor mason-
ice).

Asociaţia „Marea
Lojă Naţională din Româ-
nia” a primit dară un teren
administrat de RA-APPS,
cedat de către guvernanţi
chiar în ultima şedinţă de
guvern. Un teren pe care, în
conformitate cu Hotărârea
de Guvern a „fratelui” muc-
cel-pontaur, act investit cu
putere executorie odată cu
publicarea în Monitorul Ofi-
cial!, se va construi o clădire
„de interes public”. Probabil,
un templu masonic din care

ochiul trădării să vegheze
acţiunile anti-româneşti ale
feluritelor structuri şi camar-
ile masonice, proiect
avansat în 2000, când Pri-
marul General Traian
Băsescu a încercat să
treacă o hotărâre de con-
siliu pentru atribuirea către
„Lojă” a unui teren pentru
zidirea Templului Masonic,
dar pus efectiv pe hârtie
abia în 2009, când asociaţia
a obţinut PUZ-ul pentru
suprafaţa pe care nu o
deţinea.

Acum a primit cu
acte legale şi terenul şi,
deloc întâmplător, acest

lucru s-a petrecut la numai
trei luni de la vizita liderului
Bilderberg, vicontele Davi-
gnon, în România. Şi poate
vom întelege cum de un pla-
giator care a oripilat prin
abuzurile sale la adresa
democraţiei, a fost totuşi
primit la Casa Albă dar şi de
către alte cancelarii…

Şi era de aşteptat să
ajungem aici… Să ne am-
intim doar felul în care CSM
a decis că judecătorii pot
face parte din lojele mason-
ice, o forţare a logicii şi
bunului simţ care a venit
după ce politicienii au ajuns
să-şi pună „în corpore”
şorţurile masonice pentru a
avea acces la felierea ţării
pe interese şi structuri din
ce în ce mai neoculte.

În acest fel, toţi lid-
erii importanţi şi-au făcut,
într-un fel sau altul, cunos-
cute simpatiile (mai întâi),
iar apoi de-a dreptul
apartenenţa la „selectul”
club-cuib masonic. Şi-au
făcut cunoscute opţiunile
prin participarea sau chiar
finanţarea unor adunări ma-
sonice, „sponsorizate” fie de
Banca Naţională, fie de
unele corporaţii străine, pre-
cum Gold Corporation...

●

Co-memorare pe sprânceanăCo-memorare pe sprânceană

Ilie
Șandru

DDiabolici pur şi simplu
sau circumstanţial împătimiţi, la
fel de irecuperabil totuşi, subtil
revanşarzi, primarii PSD, după
ce Ion Iliescu a confiscat
revoluţia românilor acum 24 de
ani, confiscă şi ei memoria
evenimentelor mutilând
adevărul cu sprijinul clientelei şi
al veleitarilor locali. În cele mai
multe localităţi din provincie,
municipii, oraşe sau simple
orăşele care au ridicat după
ifosele modei monumente lo-
cale ale revoluţiei în memoria
unor revoluţionari autentici s-au
organizat festinuri ale co-
memorării.

Ar fi fost de aşeptat, cel
puţin din respect pentru memo-
ria istorică recentă, ca la astfel
de festivităţi, organizate în
cadrul unor programe locale în-
cropite de Crăciun şi Anul Nou,
cu mulţi bani risipiţi din bugetele
locale pe vedete în vogă şi
focuri de artificii, să se ţină
şedinţe solemne ale consiliilor
locale cu acest prilej. În lipsa cu-
rajului de a sta faţă în faţă cu
adevărul, unii primari s-au jenat
totuşi să treacă peste eveni-
ment cu grabă şi au organizat
astfel de şedinţe solemne, dar
acolo, în cel mai ridicol chip, mai
fiecare consilier a devenit erou
al revoluţiei, ce dacă acum 24
de ani era încă la grădiniţă; a
fost şoim al patriei contra voinţei
lui! Alţii, care la vremea aceea
de curaj, din motive de ruşine
sau de frică, au stat ascunşi,
acum au fost invitaţi de onoare
la… co-memorare. Au fost în
schimb evitaţi cu bună ştiinţă cei
care, la nivel local, s-au implicat
în interimatul vidului de putere,
dar împărtăşesc astăzi, după
atâtea argumente, idei de altă
culoare politică. Încolonaţi în
urma primarului într-o ceată a
neruşinării, fără identitate şi ver-
ticalitate, cei chemaţi s-au găsit
printre revoluţionari, fără să-i
confirme cei care cu adevărat în
decembrie 1989 ştiau ce riscă,
însă găseau necesar să rişte.
Nimeni nu a mai protestat.
Semn al cedării, semn al
inconsistenţei revoluţionare, al
abdicării de la crez.

Şi totuşi, fortis cadere,
non cedere potest! Mă întreb,
nu cumva toată istoria noastră a
stat sub semnul cedării unora şi
al ascensiunii perfide a altora?
La nivel central, revoluţionarii s-
au întâlnit joia trecută cu primul
revoluţionar al ţării, cu Ion Ili-
escu şi, ca de obicei, au ieşit
scântei ale fricţiunii. Mai mult, lui
Dumitru Dincă i s-a reamintit, cu
cinismul care ne-a umbrit istoria
postrevoluţionară, libertatea de
a se sinucide fără aprobarea lui
Victor Ponta. În principiu nu sunt
de acord nici cu revoluţionarii

remuneraţi, recompensaţi. E
drept că istoria nu a fost
niciodată ingrată nici la noi, nici
la alţii; a dat, nu i s-a luat! Cei
care şi-au dat obolul  nu l-au ne-
gociat decât cu crezul lor.

De aceea am avut şi
eroi autentici peste a căror
memorie alţii şi-au înălţat trufiile.
Avem şi revoluţionari autentici.
Acei oameni care oricând sunt
în stare să facă ce au făcut şi în
decembrie 1989, chiar dacă ştiu
că recompensa ar fi aceeaşi;
aceleiaşi cauze i-ar răspunde cu
aceeaşi dăruire. Bucureştenii au
ieşit la Piaţa Universităţii
sâmbătă seara într-o
manifestaţie polivalentă: au
protestat, au comemorat, au dat
emoţii premierului nevoit să-şi
audă numele clamat în gura
mare în legătură cu neputinţele
lui de a se achita faţă de promi-
siunile făcute hrănind doar cu
populisme deşănţate aşteptările
îndelung amânate ale românilor.

Manifestanţii au strigat
din nou mai vechile sloganuri:
Păcat! Păcat de sângele vărsat!
Membrii marcanţi ai PSD nici nu
ar fi îndrăznit să vină la
manifestaţie, ar fi fost para-
doxal! Au primit în schimb
apostrofările mulţimii pentru
noul eşec al guvernării social-
democrate. Apostrofaţi au fost şi
alţii care au încercat să facă din
manifestaţie capital politic. În
Timişoara dezamăgirilor pentru
preţul prea mare achitat regimu-
lui Iliescu şi pentru sufocarea
Punctului 8 din Proclamaţia lor,
timişorenii au organizat cu Druk-
eria de la Piaţa Maria până la
Cimitirul Eroilor un miting al
recunoştinţei amintind şi de data
aceasta cine a tras în
revoluţionari şi au avertizat de-
cent: Cine uită e complice! Ei
bine, în rest doar com-pli-ci-ta-
te, fiindcă în micile municipii, în
oraşe şi orăşele co-memorările
au fost nişte prilejuri de şuetă în
gaşcă politică a puterii, după ce
în chip oficios s-au depus nişte
coroane de flori la monumentele
ideilor eşuate şi s-au rostit
speech-uri  sforăitoare, lipsite
de relevanţa prosperităţii auten-
tice, dar care au evocat selectiv
doar libertatea de opinie, şi mai
puţin pe cea de a protesta, lib-
ertatea de a călători şi de a
munci în afară fiindcă acasă
suntem tot mai mult un popor de
asistaţi în lipsa locurilor de
muncă şi a creşterii economice
promise, cu pensii de un decalaj
umilitor, cu un sistem santiar in-
eficient şi cu un învăţământ biro-
cratizat până la disperare.

În rest, imaginea unui
popor obosit, dezamăgit, trist,
debusolat, înstrăinat de propria
identitate.”

●



Firea românilor 3

Se vinde, în mare grabă, la bucată România?!Se vinde, în mare grabă, la bucată România?!

Gheorghe
Funar

FFără ştiinţa şi apro-
barea Poporului Român dată
prin referendum naţional,
asasinii economici şi asasinii
politici străini împreună cu
Regimul post-decembrist au
pus la cale şi au realizat un
plan diabolic vizând lichidarea
României ca ţară, în paralel cu
exproprierea şi exterminarea
urmaşilor Poporului Primordial,
al Adevăratului Popor Ales de
Bunul Dumnezeu în Grădina
Maicii Domnului, în Dacia
Edenică.

În Postul Crăciunului
din anul 2013, cei fără frică de
Dumnezeu şi care au înfăptuit,
în ultimii 24 de ani, Holocaustul
împotriva Poporului Român au
reuşit să treacă prin Guvern şi
prin Parlament, în mai puţin de
o lună, proiectul de lege privind
unele măsuri de 
reglementare a vânzării-
cumpărării terenurilor agricole
situate în extravilan de către
persoane fizice şi de înfiinţare
a Autorităţii pentru Adminis-
trarea şi Reglementarea Pieţei
Funciare.

În ziua de 20 noiem-
brie 2013, Guvernul Ponta II şi-
a însuşit acest proiect de lege
şi l-a trimis la Parlamentul
României. Senatul, ca primă
Cameră sesizată, a adoptat
proiectul de Lege privind vân-
zarea pământului strămoşesc
la străini. În ziua de 9 decem-
brie a.c., şedinţa Senatului
României a fost condusă de
Preşedintele George Crin
Laurenţiu Antonescu, cel care
a uitat subit, în numeroasele
apariţii televizate, să le
vorbească românilor despre
acest act de trădare naţională.

În ziua de 10 decem-
brie a.c., Biroul Permanent al
Camerei Deputaţilor a hotărât
următoarele: termenul de
depunere al amendamentelor
la proiectul de Lege privind
vânzarea unor părţi însemnate
din teritoriul naţional al
României la străini este 10 de-
cembrie 2013; termenul de
depunere a Raportului de către
Comisia juridică, de disciplină
şi imunităţi este 10 decembrie
2013; avizul asupra proiectului
de Lege îl dă Comisia pentru
agricultură, până în 11 decem-
brie 2013. 

Raportul Comisiei ju-
ridice a fost primit, cu în-
târziere, în ziua de 17
decembrie 2013 şi imediat, în
aceiaşi zi, a fost înscris pe or-
dinea de zi a plenului Camerei
Deputaţilor, care l-a şi adoptat
în câteva minute. Din cei 300
de deputaţi prezenţi au votat
pentru 221, contra 27, s-au
abţinut 50 şi nu au votat doi.
Merită să primească felicitări
toţi cei 77 de deputaţi care au
votat împotrivă ori s-au abţinut
de la votarea legii prin care se
pune la cale lichidarea Nea-
mului Românesc şi dezmem-
brarea teritorială a României!

Şedinţa Camerei
Deputaţilor a fost condusă de
Preşedintele Valeriu Ştefan
Zgonea, care refuză să se
laude cu această Lege ce

reprezintă cea mai neagră filă
din istoria Parlamentului
României şi, mai ales, din Isto-
ria de peste 12.000 de ani a
strămoşilor noştri geto-daci,
Poporul Primordial pe planeta
Pământ. Este puţin probabil ca
să fie exercitat, de un grup de
deputaţi, dreptul de sesizare a
Curţii Constituţionale.
Preşedintele Traian Băsescu
aşteaptă să promulge această
lege. Apoi, proprietarii de
terenuri agricole pot renunţa la
părţi însemnate din teritoriul
naţional al României, fără
ştiinţa şi aprobarea Poporului
Român, căruia prin Constituţie
îi aparţine suveranitatea
naţională. Aceiaşi Constituţie
precizează, la articolul 3, că
„teritoriul României este in-
alienabil.” Se ştie că, încă nu
au fost arestaţi şi condamnaţi
criminalii din decembrie 1989.
Cei din decembrie 2013 când
vor fi arestaţi, cercetaţi şi
condamnaţi la închisoare pe
viaţă pentru trădarea de ţară ?
La această întrebare poate şi
trebuie să răspundă Poporul
Român cu fermitate şi demni-
tate, prin unitate şi prin partici-
pare la manifestaţii paşnice
publice de protest.

Pentru ca Poporul
Român să nu ştie ce au
pregătit asasinii economici şi
asasinii politici străini,
împreună cu cei autohtoni, s-a
recurs la tot felul de diversiuni
pentru a da de lucru mass-me-
diei şi a îndrepta atenţia opiniei
publice spre alte teme de scan-
dal. Liderii partidelor politice
parlamentare s-au făcut că
lucrează la alte subiecte: legal-
itatea şi moralitatea dobândirii
unui credit de un milion de
euro de către fiica
Preşedintelui României pentru
a cumpăra 300 hectare de
teren arabil; majorarea sau nu
a accizei la carburanţi cu 7
cenţi; majorarea pensiilor cu
rata inflaţiei; promulgarea Legii
Bugetului de Stat pe anul
2014; părerile şi certurile re-
gizate în U.S.L.; superimuni-
tatea parlamentarilor; graţierea
pedepselor până la şapte ani;
schimbarea ministrului Culturii;
numirea unui preşedinte interi-
mar la Televiziunea Română
etc.

Acum, după ce a fost
votată în Parlament în mare
taină şi în viteză Legea de vân-
zare a Sfântului Pământ
Strămoşesc la străini, liderii
partidelor politice parla-
mentare, senatorii şi deputaţii
caută să ascundă adevărul
privind scopul acestei legi şi,
mai ales, consecinţele sale in-
credibile asupra existenţei şi vi-
itorului Poporului Român şi a
României, începând cu anul
2014.

Această lege are un
rol decisiv în Apocalipsa
României şi a Poporului
Român! Au ieşit la suprafaţă şi
au devenit tot mai vizibili şi vo-
cali cei care au plănuit-o şi o
susţin. Deocamdată, Poporul
Român nu a fost informat, nu
ştie şi nu reacţionează cu dem-
nitate şi fermitate împotriva
celor care au pus la cale şi au
legiferat cumpărarea de către
străini (persoane juridice şi

persoane fizice) a terenurilor
agricole din România şi vân-
zarea ţării. Scopurile declarate
de Guvernul Ponta II şi nu cele
adevărate ale legii votate în
Camera Deputaţilor în ziua de
17 decembrie a.c. sunt
următoarele:

„a) asigurarea securităţii ali-
mentare;

b) stabilirea unor măsuri
privind dobândirea , prin vân-
zare-cumpărare, a dreptului de
proprietate de către per-
soanele fizice asupra
terenurilor agricole situate în
extravilan;

c) comasarea terenurilor agri-
cole în vederea creşterii di-
mensiunii fermelor agricole şi
constituirea exploatţiilor viabile
economic;

d) înfiinţarea Autorităţii pentru
Administrarea şi Regle-
mentarea Pieţei Funciare.”

Prevederile acestei
legi se aplică cetăţenilor
români, respectiv cetăţenilor
străini şi apatrizilor, ”precum şi
persoanelor juridice având
naţionalitatea unui stat mem-
bru al Uniunii Europene sau a
statelor care sunt parte la Acor-
dul privind Spaţiul Economic
European.” Contrar proiectului
de lege şi textului votat în Sen-
atul României, în Camera
Deputaţilor s-a votat pentru
vânzarea pământului româ-
nesc şi la persoanele juridice
străine, fiind astfel contrazis ti-
tlul legii.

Sfidând proiectul de
lege al Guvernului Ponta II şi
textul însuşit de Senatul
României, în Camera
Deputaţilor a fost modificat tex-
tul la art.3, alin.3, stipulându-se
că: „terenurile agricole situate
în extravilan, în care se află si-
turi arheologice, în care au fost
instituite zone cu patrimoniu
arheologic reperat sau zone cu
potenţial arheologic evidenţiat
întâmplător, pot fi înstrăinate
prin vânzare.” Ca urmare, riscă
să fie vândute la persoane fiz-
ice şi juridice străine terenurile
agricole pe care se află
Peştera Sfântului Andrei,
mănăstirile de pe tot cuprinsul
ţării, multe din cetăţile dacice,
precum şi majoritatea
şantierelor arheologice de pe
teritoriul României.

La Camera Deputaţilor
a fost modificat textul de la
art.4 propus de Guvernul
Ponta II şi votat în Senatul
României cu referire la dreptul
de preemţiune al tinerilor în
vârstă de până la 40 de ani
care deţin competenţe şi
calificări profesionale adecvate
şi care se stabilesc pentru
prima dată într-o exploataţie
agricolă. La art.4 din Lege se
precizează că: „Înstrăinarea,
prin vânzare, a terenurilor agri-
cole situate în extravilan se
face cu respectarea dreptului
de preemţiune al coproprietar-
ilor, arendaşilor, proprietarilor
vecini, persoanelor care
desfăşoară activităţi agricole
pe raza administrativ-teritorială
a localităţii, precum şi al Statu-

lui Român, în această ordine,
la preţ şi în condiţii egale.”

Textul legii votat în
Camera Deputaţilor instituie o
procedură extrem de rapidă,
pe zile lucrătoare, pentru vân-
zarea la străini a terenurilor
agricole din România sub co-
ordonarea şi controlul Guver-
nului.

Prin Legea Ponta II
privind vânzarea pământului
strămoşesc românesc la străini
s-a înfiinţat Autoritatea pentru
Administrarea şi Regle-
mentarea Pieţei Funciare, în
subordinea Guvernului şi în co-
ordonarea primului-ministru.
Această Autoritate preia patri-
moniul Agenţiei Domeniilor
Statului şi îl scoate la vânzare
pentru străini, persoane fizice
şi persoane juridice. La capi-
tolul de dispoziţii finale sunt
prevăzute în lege amenzi de
50.000 lei-100.000 lei pentru
cei care nu respectă preveder-
ile legii de la art.3-7. Mulţi din-
tre actualii proprietari de
terenuri agricole care
intenţionează să le vândă riscă
să fie amendaţi de către Gu-
vern cu sume cuprinse între
50.000 şi 100.000 de lei. Ca
urmare, este de dorit ca propri-
etarii de terenuri agricole să nu
se grăbească pentru a primi
asemenea amenzi uriaşe.

Partidul România
Mare s-a pronunţat, a acţionat
şi va acţiona împotriva vânzării
pământului românesc la străini
şi solicită Avocatului Poporului
să sesizeze Curtea
Constituţională în legătură cu
Legea privind vânzarea
terenurilor agricole din Româ-
nia către persoane fizice şi ju-
ridice străine. De asemenea,
dacă este patriot român şi
apără interesele Neamului
Românesc, viitorului Poporului
Român şi integritatea teritorială
a României, Preşedintele Tra-
ian Băsescu nu va promulga
Legea privind vânzarea
pământului din Vatra
Românească la străini şi va
decide organizarea unui refer-
endum naţional în legătură cu
renunţarea la părţi însemnate
din teritoriul naţional.

Contrar celor înscrise
în expunerea de motive şi în
articolul 1 al Legii adoptate de
Parlament, Guvernul nu
asigură securitatea alimentară
a populaţiei României în urma
vânzării Sfântului Pământ
Românesc la persoane fizice şi
persoane juridice străine.
Terenurile agricole constituie
un bun naţional care nu trebuie
scoase la vânzare sub coor-
donarea Guvernului României
şi în folosul asasinilor eco-
nomici şi asasinilor politici
străini care acţionează în Holo-
caustul împotriva Poporului
Român ! Guvernul Ponta II nu
a făcut niciun studiu de impact
privind vânzarea terenurilor
agricole din România la per-
soane fizice şi persoane ju-
ridice din străinătate.

Vânzarea terenurilor
agricole din ţara noastră către
străini este o problemă de viaţă
sau de dispariţie a Poporului
Român şi a României !

Se ştie că, în multe ţări
din Uniunea Europeană, ca de

exemplu în Franţa, Austria şi
Ungaria, s-a interzis prin lege
vânzarea pământului la străini,
persoane fizice şi persoane ju-
ridice. Ţările din U.E. care au
interzis vânzarea la străini a
unor părţi din teritoriul lor
naţional nu au primit nici
cartonaşe galbene şi nici nu au
fost ameninţate cu excluderea
din Uniunea Europeană.
Regimul post-decembrist din
România este primul din Uni-
unea Europeană care se
grăbeşte să vândă părţi din ter-
itoriul inalienabil al ţării noastre
la străini şi apatrizi.

Pentru a preveni vân-
zarea pământului românesc la
străini este necesar ca, în pe-
rioada Sărbătorilor de iarnă şi
în primăvara anului viitor, în
toate localităţile României,
preoţii împreună cu primarii,
consilierii locali, dascălii şi
specialiştii din agricultură să-i
sfătuiască pe cetăţenii care
intenţionează să vândă
terenuri agricole la străini să
pretindă şi să înscrie în cer-
erea pe care o înregistrează la
Primărie un preţ de vânzare de
1.000 euro/mp, respectiv
10.000.000 euro/hectar. De
asemenea, Partidul România
Mare solicită Guvernului Ponta
II să dea o ordonanţă de
urgenţă prin care să modifice şi
să completeze Legea privind
măsurile de reglementare a
vânzării-cumpărării terenurilor
agricole cu un articol în care să
se precizeze că vânzătorii au
obligaţia să pretindă un preţ de
minimum 1.000 euro/mp pen-
tru terenurile agricole situate în
extravilan. Prin aceste acţiuni,
valorificând inteligenţa
românească, se împacă şi
capra şi varza, iar străinii îşi
pot pune pofta-n cui în ceea ce
priveşte cumpărarea Sfântului
Pământ Românesc din
Grădina Maicii Domnului !

O astfel de ordonanţă
de urgenţă, coroborată cu o at-
itudine responsabilă şi demnă
din partea proprietarilor de
terenuri agricole din România,
va contribui la asigurarea unor
Sărbători fericite pentru
românii dn ţară şi de pretutin-
deni. Dacă pentru salvarea
Roşiei Montane şi stoparea
exploatării gazelor de şist prin
fracturare hidraulică au ieşit în
stradă şi au protestat paşnic
zeci de mii de români, atunci
pentru salvarea teritoriului
României de la vânzare către
străini şi pentru valorificarea
bogăţiilor naturale în Interes
Naţional este necesar ca să se
unească şi să participe la
manifestaţii publice paşnice
aproape întregul Popor
Român, precum şi românii de
pretutindeni.

Uniţi salvăm teritoriul
naţional şi asigurăm un viitor
fericit Poporului Român în
Grădina Maicii Domnului!

●



4 Tichia de politician

Celor ce cârmuiesc rău...Celor ce cârmuiesc rău...

George
Petrovai

GGrea întreprindere să
scrii despre toţi cârmuitorii răi
şi cârmuirile lor nedrepte, căci
asta ar însemna nici mai mult,
nici mai puţin decât rescrierea
istoriei umane, o lungă şi
întortocheată istorie a in-
evitabilelor lacrimi, suferinţe şi
suspine ce-l însoţesc ca nişte
umbre (de la naştere până la
moarte) pe omul puternic şi pe
cel slab, pe omul bogat şi pe
cel sărac, în sfârşit, o istorie
doar vag şi neconcludent
străluminată (pentru cei mulţi şi
neîncrezători) de singura şi
adevărata fericire, acea fericire
sui-generis gustată doar de
înţelepţi şi aleşi, întrucât calea
care duce la ea se cheamă
renunţarea la toate acele averi
pe care „le fură hoţii şi le
mănâncă moliile”.

Fiind istoria o re-
flectare a vrerii şi răbdării di-
vine vizavi de om şi de şansa
acordată lui pentru ridicarea pe
scara soteriologică ce duce în-
spre istoria celestă, este
limpede că ea nu poate fi
cunoscută de muritori (oricât ar
fi aceştia de înzestraţi) în pro-
funzimile sale cauzale, care
ţintesc tainele supratemporale
şi transistorice ale întregii
creaţii, ci ea poate fi cunoscută
doar prin efectele sale, efecte
adjudecate de cunoaşterea
umană sub numele de eveni-
mente şi procese istorice.

Adică, după con-
sumarea faptelor istorice, vin
istoricii (aceşti „mincinoşi
privilegiaţi” cum binevoieşte
Balzac să-i alinte în romanul
său Catherina de Medicis), şi

ei scormonesc cu acribia lor
prăfuită prin munţii de zgură
lăsaţi în urmă de maşina tim-
pului, până ce dibuiesc nis-
caiva paşi ai predecesorilor, de
regulă ai conducătorilor
religioşi, politici şi militari, apoi
stabilesc un consens al
interpretărilor asupra eveni-
mentelor în discuţie, iar acest
consens poartă numele – după
caz – de paleoistorie, istorie
antică, medievală, modernă şi
contemporană. Ca şi cum nişte
biete cioburi de oale, ori nişte
fragmente ale unor inscripţii ar
fi avut capacitatea să încor-
poreze în trupul lor anemic în-
treaga pulsaţie a vieţii unor
comunităţi şi popoare, iar
acum – după minuţioasa cerc-
etare la care sunt supuse de
istoricii zilelor noastre – ele au
darul să-şi deschidă corolele
de taine pentru a delecta cu
mirosurile lor de piatră şi
mucegai organele olfactive ale
preaştiinţificilor, când noi ştim
prea bine că evenimente re-
cente, precum Decembriada
din ’89, încă n-au dobândit o
interpretare coerentă şi
unanim acceptată.

De fapt, este un
adevărat abuz de limbaj să
vorbeşti de unanimitatea
părerilor în cazul unei disci-
pline elastice şi aproximative
aşa ca istoria, când ştiut este
faptul că au existat păreri
disidente (desigur, nebăgate în
seamă atunci când nu erau
sancţionate pentru vina de-a fi
deopotrivă autorizate şi intran-
sigente), au existat, deci, opinii
contrare chiar şi atunci când
dictatori de calibru le-au impus
scribilor de curte cum să le fie
înfăţişate faptele, astfel încât ei
să apară în ochii contempo-
ranilor creduli şi neştiutori, dar

mai ales în ai generaţiilor
următoare, aidoma unor
supraoameni, când în realitate
ei erau de-a dreptul odioşi prin
ambiţie şi invidie, ori prin cruz-
imea de care dădeau dovadă.
Cum altminteri poate fi
calificată comportarea lui
Alexandru Macedon vizavi de
Calistene, istoriograful lui ofi-
cial şi nepotul lui Aristotel (fos-
tul profesor al cuceritorului
bântuit de imaginea cosmocra-
torului), atunci când el ordonă
crucificarea istoricului pentru
dementa culpă că, în loc să i
se închine ca unui zeu, a avut
îndrăzneala să-l sărute pe
obraz? Iar în vremurile mod-
erne, Nabulione Buonaparte
(nume sub care apare într-un
registru bisericesc corsican
acest “fiu al norocului”, cum el
însuşi se caracteriza) merge
mult mai departe cu
meschinăria, invidia şi ura,
după cum suntem înştiinţaţi de
Jacob Burckhardt în textul inti-
tulat Napoleon I, după cele mai
noi izvoare: era meschin şi
mărginit (întreaga viaţă n-a
putut să înveţe ortografia limbii
franceze, poseda cunoştinţe
mediocre de matematică şi is-
torie, pe care le vântura cu
fiecare ocazie), iubea bârfele şi
minciunile, adora linguşeala şi
întreţinea cu voluptate o
necontenită suspiciune între
curteni şi apropiaţi (nu se
dădea în lături nici măcar de la
desfacerea şi citirea scrisorilor
adresate altora!), iar invidia
faţă de mareşali precum
Masséna, cel care şi-a câştigat
galoanele în timpul republicii,
pentru ca în războaiele de mai
târziu să-şi creeze o
binemeritată faimă de coman-
dat destoinic şi viteaz, invidia,
deci, l-a împins pe

împărătescul caporal ca la o
vânătoare să-i scoată
mareşalului un ochi cu o
lovitură de glonţ. Întrucât im-
portante pentru el erau doar
efectele, a devenit proverbială
lipsa lui de respect pentru
adevăr, fapt care rezultă cu
prisosinţă din măsluirea comu-
nicatelor (buletinelor) oficiale.

Ce să mai spunem de
Hitler, Stalin sau Ceauşescu,
despoţi care (fiecare la vremea
şi în sfera lui autocratică) au
căutat din răsputeri să dirijeze
după vrerea lor fragmentul de
istorie aflat la îndemână! Prin
puterile discreţionare cu care
au fost investiţi de jocurile
criminale ale politicilor de
culise şi ale politicienilor
obedienţi, ei chiar au izbutit să-
şi atingă scopurile lor con-
damnabile: să sacrifice
milioane de vieţi pentru ca ast-
fel să-şi poată consolida put-
erea personală, să-şi satisfacă
ambiţiile revanşarde şi/sau ex-
pansioniste prin jertfirea în
războaiele declanşate a zeci
de milioane de vieţi, să-şi
hrănească visele patologice de
adulare şi mărire prin mutilarea
a nenumărate destine individ-
uale.

Şi cine dacă nu polit-
ica este vinovată de atari dera-
paje periculoase în istoria
omenirii? Căci politica nu este
altceva decât o înşelăciune
atrăgător ambalată: Omul
politic devine de cele mai multe
ori un jalnic epifenomen şi
toate formele de guvernământ
sunt exasperant de imperfecte,
mărturie incontestabilă a
carenţelor ce cariază temeliile
construcţiilor umane. Probă în
acest sens este atât căderea
spectaculoasă a bolşevismului
european, cădere orchestrată

chiar din capitala Molohului so-
vietic, cât mai ales actuala
civilizaţie a consumului pe
rupte şi a ruperii echilibrului
ecologic prin poluare.

Însuşi Winston
Churchill a fost nemulţumit de
şubrezenia sistemelor
(construcţiilor) umane, atunci
când a recunoscut că
democraţia este o formă de
guvernământ grozav de
imperfectă. “Dar daţi-mi alta
mai bună şi voi crede în ea”, a
adăugat el…

În mult mai mare
măsură ca alte popoare,
românii au avut şi continuă să
aibă parte de cârmuitori, dacă
nu răi în adevăratul sens al cu-
vântului, atunci cel puţin
neinspiraţi (sau, mă rog, prost
sfătuiţi) şi stângaci, într-un cu-
vânt lamentabili pentru binele,
prosperitatea şi fericirea
supuşilor, respectivi a celor
care i-au ales.

Îndeosebi din Decem-
brie ’89 încoace, este cât se
poate de evident că asupra
României nici vorbă să
planeze vreo fatalitate căreia
vajnicii noştri patrioţi să-i poată
cere socoteală pentru starea
deplorabilă a drumurilor, pre-
cum şi pentru apatia
generalizată a cetăţenilor după
punerea pe butuci a tuturor
sferelor de activitate: industrie,
agricultură, învăţământ, cerc-
etare, sănătate, cultură. Că ne
convine sau nu, trebuie să fim
de-acord cu ceea ce diplomaţii
şi observatorii occidentali ne-o
tot spun de două decenii şi mai
bine: Avem conducătorii pe
care-i merităm!

●

„Să ne trăiți Națiunii, Maestre!”„Să ne trăiți Națiunii, Maestre!”

Alex Pușcașu

„ P„ P r i m e ş t e - i
Doamne-n casa ta/ Pe cei
ce vin din Timişoara/ Ei sunt
ofranda cea mai grea/ Pe
care ţi-o trimite ţara”. Aces-
tea erau versurile pe care
Tudor Gheorghe le așternea
pe hârtie, într-un act de
revoltă, în zilele în care la
Radio Europa Liberă se
transmiteau ştiri despre
evenimentele din Timişoara.

Și au trecut 24 de
ani… Și parcă iar se simte
în aer nemulțumirea, ca un
miros crud de speranțe
înșelate și de adâncă
deznădejde...

Și din nou, pe 22
Decembrie 2013, actul artis-
tic de revoltă al maestrului-
trubadur faţă de peisajul
politic autohton, manifestul-
spectacol „Degeaba”, a
răsunat pe scena Sălii
Palatului din București. Din
nou, așa cum se întâmplă
de câțiva ani încoace... 

Astfel, în acompani-
amentul unei orchestre
impunătoare, Tudor Gheo-
rghe a dăruit spectatorilor
cântece cu o puternică

încărcătura emoţională,
aproape 4000 de inimi de
români bătând laolaltă cu
cea a maestrului. Cei
prezenţi au asistat la una
dintre cele mai grandioase
producţii prezentate de un
artist român, desfăşurată

sub bagheta dirijorului Mar-
ius Hristescu şi în acompa-
niamentul a peste 100 de
muzicieni. Cu acest prilej,
Ziarul Națiunea și „Fundația
Andrei Mureșanu-
Deșteaptă-te, române”,
grație și distinsului Pepino
Popescu (cel ce a adus în
România artişti cu renume

în plan mondial), au pus la
cale o surpriză.

Vocea care a
anunțat această surpriză a
fost tânăra actriță Mihalea
Gaicu, de la microfonul la
care maestrul a încântat
sala, ea transmițând sălii:

„Doamnelor și domnilor!
Maestre Tudor Gheorghe,
îmi revine onoarea de a
completa, cu modestie,
fascinantul peisaj de emoții
pe care l-ați creat în această
seară, aducând în fața
dumneavoastră mesajele
simbol ale Ziarului Națiunea
și Fundației Andrei

Mureșeanu-Deșteaptă-te,
române. Două izvoare de
românism care ni s-au
alăturat în această seară
pentru a vă dărui o diplomă
de excelență și o plachetă
omagială pentru contribuțiile
dvs artistice, atât pentru în-
treaga carieră, dar, mai
ales, pentru cei 24 de ani de
libertate pe care îi punctăm
astăzi”.

Așadar, înmânarea
Diplomei de excelență a
Națiunii a revenit scriitorului
Cezar Adonis Mihalache,
parașutist-militar în Decem-
brie 1989, autorul singurului
jurnal-document („Revolta”)
scris de un soldat-parasutist
participant la evenimentele
din Timișoara și București,
în Decembrie 1989, și
Targu-Mureș, martie 1990,
și care, după 24 de ani, a
conturat linia omagierii
Revoluției oferindu-i
maestrului diploma pentru
întreaga carieră artistică
dedicată Neamului și Țării și
pentru inegalabila calitate
de simbol național și model
de naționalist autentic prin
artă și cultură.

„Să ne trăiții Națiunii,
Maestre!” a urat directorul

publicației maestrului Tudor
Gheorghe, predând micro-
fonul unui alt „proiectant de
gânduri și idei”, un izvor de
emoții mesteșugite de
experiența de viață, inven-
tatorul Iustin Capră, un
mare roman care a înmânat
maestrului Tudor Gheorghe,
din partea „Fundației Andrei
Mureșanu-Desteaptă-te,
române” o plachetă
omagială.

În încheierea  scur-
tului moment festiv,
președintele fundației, dl.
Andrei Sever Mureșan, a
dăruit maestrului o lucrare
special realizată pentru
acest eveniment de către un
membru de onoare al
Fundației, graficianul și pic-
torul Ștefan Popa Popas,
care nu a putut fi prezent,
dar a trimis o lucrare
realizată în penelul specific,
un portret al mestrului Tudor
Gheorghe, căruia i s-a
alăturat și poezia dedicată
marelui artist de poetul
Romeo Tarhon.  

●



Ghimpele Națiunii

Nu osândiţi Istoria…Nu osândiţi Istoria…

Cezar 
A. Mihalache

CCel ce taie un
copac, ar trebui obligat să
planteze întreaga-i viaţă
păduri. Cel ce sfarâmă su-
fletul lemnului întrupat de
dalta sculptorului într-o lu-
crare monumentală, ar tre-
bui pus la grele cazne. Cel
ce a distrus însă o Troiţă ar
trebui izgonit din sufletul
neamului care l-a găzduit.
Iar de troiţa este una
închinată recunoştiinţei
către Eroii Neamului ar tre-
bui osândit la uitare.

De aceea, cel ce a
purces la alungarea unei
troiţei ori a unui monument
ridicat în memoria martirilor
din Decembrie 89 ar trebui
blestemat fără milă pentru
fapta sa. Căci, vina este
mult mai mare, decât a
aceluia care a pus la
pământ o troiţă uitată la o
răscruce de drumuri. Pentru
că monumentele ridicate în
memoria celor ce s-au jertfit
în Decembrie 89 sunt bor-
nele Istoriei noastre. Iar în
numele jerfiților din Decem-
brie 89, pe aceia care
cuteză a șterge faptele de
eroism din cartea timpului ar
trebui aspru să-i pedepsim.

Altminteri uitarea se
va aşterne peste noi; peste
noi, ca Neam şi Țară…

Și nu este vina de-
tractorilor de țară că s-a
ajuns aici. Ei sunt oricum
doar niște viermi la pi-
cioarele istoriei care tot

încearcă a săpa la funda-
mentele măreției Neamului
nostru. Iar ca aceștia au fost
și vor mai fi!

Vina este a noastră
căci încă privim absenți 
la dezmățul veneticilor.
Asistăm letargici la ceea ce
era evident că se va întâm-
pla. Am intuit, am știut că
aici se va ajunge, dar, în loc
să fim cu un pas înainte, ne
lăsăm striviți până aproape
de ultima clipă. Aceia a celei
din urmă suflări de țară.

Și poate că altădată
am avut noroc, ridicându-ne
din amorțire în ultimul mo-
ment. Dar va veni clipa în
care nu va mai fi așa. Și
vom risca a rămâne una cu
pământul…

Știam dară că de-
scentralizarea „culturală” va
duce aici: la distrugerea
monumentelor devenirii
noastre. Dar ne-am amăgit
că poate veneticii nu vor în-
cepe chiar de grabă a
destrăma firul reperelor
noastre în daracul
„descentralizării”. Numai că,
iată, nici nu s-au uscat bine
cernelurile trădării guverna-
mentale pe proiectele
descentralizării culturale,
că, deja, primele monu-
mente sunt înlăturate, într-o
blasfemie fără măsură,
chiar la ceas de aniversare
a eliberării noastre, a
câştigării Libertăţii, fiind pus
la pământ un monument
închinat martirilor din De-
cembrie 89. Un gest, nu
păgân, ci satanic, căci el s-a
petrecut chiar în Postul

Crăciunului, reînnodând,
peste cei 24 de ani pe care
ar fi trebuit să-i celebrăm
pentru menirea noastră de
acum, blestemul care încă
mușcă din noi.

Evident, înlăturarea
unui monument închinat
Erorilor Revoluției şi în-
locuirea lui cu o „lucrare” cu
aspecte obscene, este și o
încercare de a măsura actu-
alul nostru grad de
conştientizare a procesului
de deromânizare, de
întinare a identităţii, a
divizării şi ştergerii
conştiinței de neam şi ţară.
Şi nici oraşul unde s-a pe-
trecut acest lucru, la Zalău,
nu a fost ales întâmplător, ci
tocmai pentru a justifica
înlăturarea unui monument
închinat Revoluției dintr-un
oraș în care nu a fost o
revoluție propriu-zisă.

Dar nu este decât o
capcană. Chiar dacă la
Zalău, orașul în care un
monument-bornă al scrierii
istorii noastre a fost înlăturat
pntru a face loc desfrânării
„artistice”, nu a fost
„revoluție”, asta nu
înseamnă că orașul nu are
dreptul de a omagia
Revoluția printr-un monu-
ment. Un monument care,
înainte de a fi închinat vic-
timelor din Zalău, jertfite, e
adevărat, departe de casă,
în locuri-martir, era închinat
înainte de toate unui ideal.

Dacă vom cădea în
această capcană, să nu ne
mirăm că vor urma troiţele și
monumentele din alte orașe

„martir” în care, de fapt, nu
s-au ridicat baricade în De-
cembrie 89, nu s-au tras
focuri și nu a fost nimeni
rănit, dar oamenii au simțit
nevoia de a înălța monu-
mente.

Apoi vor urma mon-
umentele din orașele
revoluției. Iar după sim-
bolurile revoluției puse la
pământ din zelul unor șefi
de consilii locale cu drept de
decizie într-o cultură
„descentralizată”, care își
vor dovedi slujul față de o
putere care încearcă să
contureze inutilitatea
Revoluției din 89, ba chiar
„răul” pe care acesta l-a pro-
dus, o putere care vrea să
pună pauză celor 24 de ani
trecuți de la desprinderea
de vechiul sistem, se va
trece la înlăturarea altor și
altor simboluri. Înlăturate
fizic prin voința unor
decidenți locali care le
consideră nepotrivite istoriei
pe care vrea să o rescrie ac-
tuala putere ori lăsate în
paragină pănă ce acestea
vor fi devenit una cu
pământul uitării.

În fapt, Troița Eroilor
din Zalău a fost ridicată în
1990 în memoria celor cinci
salajeni jertfiți în Decembrie
89 prin alte localități ale țării,
fiind înlocuită doi ani mai
târziu cu un monument pla-
cat cu marmură. Locul a
rămas însă cunoscut sub
numele de „la troiță”. Iată
însă că, la 24 de ani de la
Revoluție, monumentul este
îndepărtat și înlocuit cu un

simbol obscen, primăria din
Zalău susținând că acesta
nu avea oricum autorizaţie
de construcţie. Și așa este,
dar avea avizul Ministerului
Culturii și aprobarea
Comisiei Monumentelor,
avize care nu au mai contat
într-o „descentralizarea”
care a dat mână liberă
autorităților locale. Și care
au decis înlocuirea simbolu-
lui închinat Revoluției cu o
lucrare în valoare de peste
un million de euro, realizată
din fonduri europene (și
câte monumente vor fi oare
dărâmate pentru a face loc
celor construite cu astfel de
bani?!), un fel de mesaj,
dacă ținem cont de forma
lucrării, a ceea ce primim
noi acum de la actuala put-
ere.

Ce va urma, este cât
se poate de evident! Dacă
nu, să ne reamintim ceea ce
promitea Sorin Oprescu în
clipa în care câștiga al
doilea mandat de 
Primar General: dărâmarea
Monumentului Renașterii
Naționale din Piața
Revoluției, al artistului plas-
tic Alexandru Ghildus, noroc
că a fost refuzat de o
comisie din Ministerul Cul-
turii.

De acum, însă, de-
scentralizarea „culturală” va
lăsa loc „interpretărilor” per-
sonale ale edililor...

●

Un strigăt de alarmă (opinii)Un strigăt de alarmă (opinii)

Tudor 
Voicu

ÎÎn urmă cu câţiva
ani, a apărut o carte
interesantă „Marginalii la
Talmud” de Gabriel Con-
stantinescu, Editura Dacia,
Cluj-Napoca. Cartea este
preţioasă pentru că prezintă
o sinteză a tuturor lucrărilor
despre Talmud. Talmudul nu
este o carte, este o întreagă
literatură, rezultatul efortului
colectiv al mai multor
generaţii successive. Tal-
mudul este falsificarea
Vechiului Testament. Aşa
zisul Vechi Testament este
istoria mitologică a poporu-
lui evreu, asemănătoare tu-
turor istoriilor lumii vechi
(sumero-babiloniene, feni-
ciene, egiptene, greceşti),
în timp ce aşa-zisul Nou
Testament reprezintă viaţă
şi doctrina lui Iisus, adică o
nouă religie, această
neavând nicio legătură de
continuitate sau de
corespondenţă cu textele
Vechiului Testament.

Cu ajutorul Tal-
mudului, Iudaismul îşi vede

împlinită aspiraţia de
dominaţie mondială. După
mai bine de două mii de ani
de înverşunare, evreii au
ajuns să stăpânească
lumea. Duşmanul de
moarte al iudaismului este
creştinismul. Dacă va
învinge iudaismul şi va
dispărea creştinismul,
omenirea va dispărea. Pen-
tru că nimeni din lumea
creştină, musulmană şi
restul popoarelor nu va ad-
mitea ca evreii să
stăpânească lumea şi să se
împlinească prezicerile vul-
turului evreu MAIMONIDE:
evreii sunt „Poporul ales” de
Dumnezeu să stăpânească
lumea; toate bunurile să fie
ale evreilor şi să rămână pe
pământ numai 15 ne-evrei
la un evreu, restul să fie
exterminaţi!. În spatele isto-
riei Europei se află mereu
Cain şi Abel, Ormuz şi Abri-
ham, Iuda şi Iisus, Răul şi
binele, Diavolul şi Dum-
nezeu, Iudei şi creştini.

Dacă acţiunea de
iudaizare a omenirii va
continuă prin anticreştinism,
în special prin proliferarea
sectelor politico-religioase,

lumea se va descrestina, se
va dezumaniză, se va
sălbaticii. La moartea lui
Mayerbeer, Wagner afirmă
că „speţă umană de-ar pieri
n-ar fi nicio nenorocire, dar
să piară din cauza evreilor
ar fi o neghiobie”. Un evreu
rămâne un evreu, chiar
dacă e convertit, asimilat
sau ateu. În toată ţara au
apărut imobile cu sedii ale
diferitelor secte, care sunt
de fapt secte evreieşti şi
care urmăresc distrugerea
creştinismului.

Cu următoarele cu-
vinte încheie cartea „Ne-
dumeririle unui creştin”,
scriitorul DAN TĂRCHILĂ:
„Creştinismul prin ideologia
lui, reprezintă mai mult
decât o religie. El rămâne
singură soluţie de emanci-
pare a omenirii, de
umanizare a omului şi de
salvare a planetei de un vi-
itor sumbru. Cu comanda-
mentele creştinismului şi
valorile lor superior morale,
planetă va putea deveni o
singură familie la temelia
căreia să stea iubirea”.

●

Solidari cu Dan Tănasă...Solidari cu Dan Tănasă...
Asociația Civic Media a aflat cu stupoare faptul că Parche-

tul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe a decis neînceperea
urmăririi penale împotriva omului de afaceri Csató Kovács Imre
după ce acesta l-a amenințat cu moartea pe jurnalistul Dan Tanasă,
membru de onoare al Asociației Civic Media, distins cu Premiul Mile
Carpensian 2013 pentru Curaj si Excelenta in Jurnalism. Reamintim
opiniei publice faptul că în luna martie a.c. omul de afaceri
harghitean Csató Kovács Imre l-a amenințat cu moartea pe jurnal-
istul Dan Tanasă prin intermediul unui mesaj pe care l-a expediat pe
pagina de Facebook a jurnalistului. ”Te büdös gazember, a torkodat
kéne elvágni, a Sabinájéval együtt! TakarodjatokSzékelyföldről,
terület tolvajok!”, a scris Csató Kovács Imre. Traducerea mesajului
în limba română: ”Gunoi împuţit, ar trebui să-ţi tăiem beregata,
odată cu a Sabinei! Căraţi-vă din Ţinutul Secuiesc, tâlhari de
terenuri!”.

Amenințarea cu moarea la adresa jurnalistului Dan Tanasă
a venit după ce acesta a relatat pe blogul său despre cazul elevei
Sabina Elena din Covasna, supusă unui adevărat linsaj media de
către presa maghiară din România pentru simplul fapt că a îndrăznit
să meargă la școală cu o betiță tricoloră în ziua de 15 martie, Ziua
maghiarilor de pretutindeni.

La capătul unei anchete de opt luni, Parchetul de pe lângă
Judecătoria Sfântu Gheorghe a decis neînceperea urmăririi penale
împotriva omului de afaceri Csató Kovács Imre pe motiv că ”mesajul
nu a avut un caracter serios”.

Considerăm că rezoluția Parchetului de pe lângă
Judecătoria Sfântu Gheorghe în acest dosar este complet nelegală,
imorală și revoltătoare. Ne întrebăm cum anume a stabilit Parche-
tul că mesajul lui Csató Kovács Imre nu a avut un caracter serios?
Parchetul refuză în acest caz să sancționeze un mesaj de
amenințare cu moartea cât se poate de clar și direct, trimis chiar de
către omul de afaceri care nu și-a cerut scuze niciodată pentru
această faptă și nu regretă în niciun fel cele întâmplate.

Solicităm public o reacție imediată din partea Procurorului
General al României, Tiberiu Nițu, prin care să transimită un mesaj
foarte clar opiniei publice de restabilire a încrederii în justiție.
Amenințarea cu tăierea beregatei unui jurnalist este ceva foarte se-
rios iar nepedepsirea ei în niciun fel nu poate decât să încurajeze
un astfel de comportament antisocial.


