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Un demagog de şcoală nouă...Un demagog de şcoală nouă...

Ilie Șandru

TToată lumea ştie că
demagogul este cel care
vorbeşte mai mult decât fa-
ce, promite multe, dar face
puţine. Este un individ lipsit 
de moralitate, de care toată
lumea se fereşte.

Un asemenea individ
este şi Borboly Csaba,
preşedintele Consiliului
Judeţean Harghita. Iar dacă l-
am numit a fi ,,de şcoală nouă”,
parafrazându-l pe Caragiale,
motivul este că dumnealui a
crescut în sprititul noii dema-
gogii politice pe care a practi-
cat-o chiar de la început şi 
pe care o practică şi în prezent
organizaţia sa de suflet –
UDMR. În acest spirit au cres-
cut şi s-au format ca politicie-
ni aproape toţi fruntaşii
udemerişti de astăzi, adevăraţi
maeştri ai demagogiei politice.

Borboly Csaba ne-a

obişnuit de mult cu demagogia
sa ieftină, aşa că nu ne mai
mirăm de minciunile pe care
obişnuieşte să le spună, cu
nonşalanţa demagogului ,,de
rasă”, de fiecare dată când are
astfel de ocazii. Una dintre
acestea s-a întâmplat să fie
mai zilele trecute, când a avut
loc, la sediul Consiliului
Judeţean Harghirta, un 
simpozion cu o temă mult
îndrăgită de către fruntaşii
udemerişti, pecemişti şi toţi
ceilalţi autonomişti fruntaşi:
,,Drumul Regiunii Autonome
Alto-Adige-Sudtirol din Italia, 
o fostă problemă – un succes
actual ca regiune
multilingvistică din Europa”.

La sfârşitul acestuia, la
conferinţa de presă, Borboly
Csaba, a făcut nişte
afirmaţii,care, pe cei care
cunosc realitatea din judeţ şi de
la consiliul judeţean, au rămas
ca la dentist. ,,Maghiarii şi
românii din Harghita – a spus
Borboly – trebuie să aibă un di-
alog real, care nu a avut loc
până acum, şi asta s-a văzut în
luna iunie, după deschiderea
biroului de la Bruxelles şi după
poziţia preşedintelui şi a par-
tidului de guvernământ privind
reorganizarea teritorială a ţării.

Atunci s-au ivit foarte
multe confuzii, foarte multe
probleme false, deoarece cei
care stau la Bucureşti şi
vorbesc despre românii şi
maghiarii de aici nu au

cunoştinţa locaţiei, a prob-
lemelor, a comunităţilor şi eu
cred că nu este bine că se
vorbeşte despre noi fără a se
cunoaşte relităţile locale”.

Iată de ce, pentru ca
să se pună bazele acelui ,,dia-
log real”, Borboly a afirmat că
s-a lansat, de către instituţia pe
care o conduce, un program
prin care să se deschidă calea
de apropiere între maghiarii şi
românii din judeţ, pentru
găsirea unor soluţii comune pe
plan economic, cultural etc. 

,,Noi credem că una
dintre măsuri este să luăm de-
ciziile aici, pe plan local, re-
gional şi să găsim soluţii pentru
toţi. De aceea noi credem că 
în prima fază ar trebui 
să cunoaştem poziţia şi opinia
românilor din Harghita”, a spus
Borboly. Noi toţi, cei ce am
auzit, sau am citit spusele sale,
am zâmbit a râde, vorba lui
Sadoveanu. Pentru că cei care
nu-l cunosc pe Borboly Csaba
ar putea crede că dumnealui a
venit doar cu câteva zile 
în urmă la conducerea
judeţului, astfel că este încă în
afara problemlor economice,
culturale şi etnice existente. 

Dar important este,
mai ales pentru noi românii
harghiteni, că dumnealui, aflat
la început de drum în fruntea
judeţului, crede ,,că în prima
fază ar trebui să cunoaştem
poziţia şi opnia românilor”!

Ehe, ce ne-am fi bucrat
dacă ne spunea treaba asta cu
vreo trei ani în urmă! Atunci mai
că l-am fi crezut. Fiindcă nu-l
ştiam de demagog, aşa cum 
îl ştim acum.  Dar aşa, cine să-
l mai creadă!? Poate cei de la
Bucureşti care ,,nu au
cunoştinţa locaţiei”. Noi, cei de
aici, în nici un caz! Fiindcă este
cât se poate de clar că nu
doreşte nimic altceva decât să
ne ducă cu preşu, cum se
spune. Adică să îndruge
aceleaşi şi-aceleaşi minciuni,
pe care le-am auzit de atâtea
ori, prin care să ne păcălească.

Oare în mintea lui Bor-
boly Csaba ce o fi însemnând
,,în prima fază”? Până acum,
de-a lungul celor trei ani de
când este preşedintele
judeţului, ce faze s-or fi con-
sumat? În această perioadă nu
şi-a găsit timp ca să cunoască
,,poziţia şi opinia românilor”?  

Adevărul este că nici
nu a dorit deloc acest lucru, 
din contră, de la bun început
dumnealui a ignorat intenționat
chiar prezenţa celor vreo 30
000 de români harghiteni.

(urmare în pagina a - 4 - a) 

„Tabula rasa” – iphone-ul finlandezului relocat„Tabula rasa” – iphone-ul finlandezului relocat

Cezar A. Mihalache

AA plecat şi
„Nokia”… Au mai
rămas câţiva. Nu mulţi.
Căci, de ar fi să-i numărăm
pe cei mari, pe aceia care
contează cu adevărat prin
poziţionarea pe piaţă şi cifra
de afaceri, nu mai strângi
nici măcar cât de o
socoteală pe degetele de la
o mână. Şi, chiar dacă pare
că, mai puţini fiind, cei
rămaşi îşi vor împărţi o felie
mai dolodoaţă, nici aceştia
nu vor mai zăbovi prea mult
pe meleagurile noastre. Va
avea guvernul grijă!

Realitatea este dară
cruntă. Companiile străine
pleacă din România de
parcă ar fi înţelese. Şi nu
pleacă pentru faptul că forţa
de muncă nu mai este atât
de ieftină încât investiţiile să
fie atractive (căci, oricât de
scumpă ar fi devenit între
timp, în comparaţie cu logis-
tica şi costurile de de-
plasare peste mări şi ţări ale
actualelor investiţii străine,
ea a rămas de fapt la fel de
ispititoare), nu pleacă (doar)
din cauza impozitelor tot
mai mari, ori a mediului 
de afaceri tot mai arid, ci îşi
expatriază investiţiile şi 
ca răspuns la sancţiunile
politice pe care Europa le
dă  Bucureştiului pentru
apropierea, defazată ca
timp şi circumstanţe, faţă de
Statele Unite. Pentru că,
prin acţiunile diplomaţiei
noastre, care şi-a 
pus fustele în cap sub feli-
narul roşu al unchiului Sam,
nu doar noi ne-am fă-
cut preş la picioarele
Americii, ci, indirect, am
târât după noi Europa.

De fapt, putem
spune că prin retragerea
companiei „Nokia” şi, în
curând, a altora, plătim
preţul comportamentului de
travestit a cetăţeanului Tra-
ian Băsescu. Plătim inclusiv
pentru instalarea scutului
american, care nu ne va
aduce nici măcar un sfert
din locurile de muncă pier-
dute la Jucu, în mod cert,
Rusia nefiind străină de „de-
ciziile” finlandezilor. Plătim
pentru o poliţă a cărei
scadenţă era previzibilă. 

Pentru că nu poţi sta
călare pe două „axe”. Să te
afişezi ca parte a familiei
europene, iar pe partea
cealaltă să te vinzi Americii.

Acelei Americi din
cauza căreia, astăzi, sufe-
ră întreaga Europă.

Totuşi, lucrurile trec
şi dincolo de linia politică.
Mai ales dacă privim 
în urmă şi dăm un sens
nenumăratelor semne de
„avertizare”. În primul rând,
trebuie văzut unde s-a rupt

echilibrul dintre beneficiile
noastre şi câştigurile celor
de la „Nokia”. Trebuie însu-
mate sumele pe care le-a
câştigat, de fapt, România
de pe urma prezenţei finlan-
dezilor. Sau, mai bine spus,
trebuie însumate pierderile
pe care le-am avut prin
facilităţile puse la dispoziţie
acestora. Pentru că dacă
noi am „câştigat”, şi cam
asta indică datele, doar
echivalentul a puţin peste 
2 000 de salarii, deşi in-
vestitorul a promis 15 000
de locuri de muncă, dacă
am încasat o ciosvârtă la
impozitele locale (venituri
mari pentru comunitatea 
de acolo, dar ridicole faţă de
ceea ce a plătit Nokia 
în Germania, de unde a 
relocat uzina în parte),
atunci avem o problemă 
cu guvernanţii care au „fa-
cilitat” această investiţie.

Ar trebui identificată
şi ţara în care a fost relocat,
anterior, centrul de cerc-
etare de la Nokia. Primul
care a plecat de la Jucu. 

Pentru că aşa vom
înţelege dacă plecarea
firmei se leagă de eficienti-
zarea costurilor, de
lansarea unui nou produs,
un dipozitiv inteligent, 
cu mult peste posibilităţile
telefoanelor produse aici,
sau a fost vorba de o de-
cizie politică şi abia apoi de
una managerială. Poate 
că multinaţionalelor li s-au
retrâns prea mult
posibilităţile pe care le
aveau în repatrierea veni-
turilor, inclusiv la umbra

unor firme off-shore, iar
răspunsul la toate aceste
întrebări îl găsim de fapt în
măsurile cabinetului Boc.

În felul în care a ne-
gociat sau, dimpotrivă, 
s-a făcut preş în faţa finlan-
dezilor. Un guvern care pare
a nu fi reuşit să negocieze
împingerea datei de

închidere a fabricii dincolo
de iarnă, mulţumindu-se 
că acţiunea de 
concedie-re nu va lăsa oa-
menii în stradă în plină
iarnă. E drept, executivul a
„câştigat” un termen, 1 mar-
tie, care „trece” peste iarnă
(dacă fabrica era închisă
acum, cele trei salarii com-
pensatorii s-ar fi sfârşit în
plină iarnă), dar care, în
schimb, nu-i cade bine
agendei electorale. Şi poate
că tocmai această da-
tă impusă de „Nokia”
explică acţiunile disperate
ale guvernanţilor de a
împinge a alegerilor în
toamna anului viitor.

Oricum, realitatea
nu mai poate fi
„cosmetizată”. Nu am bene-
ficiat de cele 15 000 de noi
locuri de muncă promise de
Nokia. Nici măcar de 5 000.
Şi nici nu am ajuns pe piaţa
telefoanelor mobile cu un
dispozitiv care, având sigla
„Made in Romania”, să ia
ochii cumpărătorilor. 

Nu am reuşit să
asigurăm celor concediaţi,
nu salarii compensatorii
vreme de trei ani, cum s-a
întâmplat în Germania, ci 
un fond care să acopere
măcar efortul bugetar care
se va lega de acordarea
indemnizaţiilor de şomaj
pentru cei 2000 de
disponibilizaţi. Bani pe care
îi vom plăti noi prin impozite
şi taxe şi nu „Nokia” care şi-
a luat averea făcută aici şi o
şterge în căutarea unui alte
pieţe de „relocare”.
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Să fie, oare, Noua Republică, Partidul Poporului și Mișcarea Populară Să fie, oare, Noua Republică, Partidul Poporului și Mișcarea Populară 
doar diversiuni pentru distragerea atenției doar diversiuni pentru distragerea atenției 

de la ”Revoluția Mondială”?de la ”Revoluția Mondială”?

Romeo Tarhon

PPoliticienii și oligarhii
controlează România, o țară
ruptă de realitate, dar
cuplată la Realitatea, 
Antene, B1, OTV și alte
televiziuni intoxicatoare. 

România este ținută
departe de convulsiile
molipsitoare, de rebeliunile
sociale din țările în care
populația fierbe și 
se revoltă. România este
manipulată, dezinformată,
debusolată, intoxicată,
orbită, anesteziată…

Este aceeași tactică
meschină a conducătorilor
vânduți, rupți de interesele
naționale de două decenii. 

Prădători și trădători
ei înșiși străini de Țară și
Neam, fie ei din interior,
spunându-și cu fală trufașă
”români”, fie din exterior,
străini haini care mimează
prietenia și simpatia față 
de România. Oricât de
multe mașinațiuni se fac
pentru blocarea informațiilor
și menținerea decuplării
României de la eveni-
mentele de interes planetar,
internetul se dovedește a fi
bumerangul informațional,
sabia cu două tăișuri în
mâna conducătorilor țării,
din țară și din afară…

Internetul sparge
embargoul informațional și
solidarizează omenirea. 

Combinatorii și
dezbinatorii noștri aruncă în
arena politică fel și fel de
formațiuni în fază de
intenție, cu scop diversionit
de atomizare, de frag-
mentare și mai mare 
a societății, de distragere a
atenției și ecranarea
informațiilor alarmante care
anunță de mai multă vreme
adevărate explozii sociale la
nivel planetar. Manipulatorii
profesioniști lucrează cu
motoarele turate la maxi-
mum pentru a menține în
beznă populația României
care poate reacționa impre-
vizibil, atipic… O astfel de
manevră este inventarea de
noi  formațiuni politice care
să capteze atenția, cele
consacrate pierzânduși
credibilitatea, provocând
lehamite, dezinteres gen-
eral.  Presa obedientă aflată
în serviciul  forțelor guver-
namentale înfrățite cu
forțele Opoziției în fața peri-
colului înlocuirii la pachet 
a întregii clase politice,
detonează  artificii și
petarde mediatice pe tema
noilor partide în vreme ce  în
lume au loc frământări,
mișcări, proteste, lupte de

stradă, revolte de
însemnătate istorică.

Acesta este motivul
pentru care aflăm acciden-
tal, fără ca presa să le di-
fuzeze drept informații de
maximă importanță, că, re-
cent, din New York, de  la
Liberty Plaza, marele cartier
financiar al Americii, au
izbucnit manifestații ale
militanţilor mişcării “Ocupăm
Wall Street” (OSW), îm-
potriva corporaţiilor respon-
sabile de criză care face
ravagii în lume. Acesta este
motivul pentru care presa
românească trece cu ved-
erea faptul că mișcările de
stradă de pe Brooklyn au

luat amploare în weekend,
soldându-se cu sute de
arestări și escaladarea unor
tensiuni fără precedent
cauzate de degradarea
alarmantă a vieții, de rata
insuportabilă a șomajului,
de creșterile apăsătoare 
de prețuri, de lipsa de
perspectivă a tinerilor, de
imposibilitatea plății ratelor
la bănci, de execuțiile silite
care lasă pe drumuri sute
de milioane  de oameni în
lume, de furia omenirii din
toate țările împotriva propri-
ilor guverne și împotriva gu-
vernului lumii încă ocult.

Nu este bine ca
românii să afle că
protestelor declanșate 
de către manifestanții
newyorkezi li s-au alăturat
foarte rapid, prin apeluri mai
ales prin rețelele de so-
cializare, tot mai mulți
militanți din Los Angeles,
San Francisco, Seattle,
Toronto, Atena, Berlin,
Frankfurt, Stuttgart, Viena,
Tel-Aviv, Milano, Lisabona,
Madrid… Pandemia re-
voltelor este în plină extin-
dere, așa cum a profețit
Nouriel Roubini, omul care
a anticipat nu doar criza
economnică, ci și criza cap-
italismului, izbucnirea și
propagarea cu repeziciune
a  unei revolte, a unei

revoluții mondiale. Mișcările
violente din Orient, Israel,
Grecia, Germania, Marea
Britanie, China și, cum se
așteaptă, din tot mai multe
țări în care populațiile se
contaminează informatic pe
fondul tensiunilor crescânde
din cauza înrăutății vieții, se
încadrează în premonițiile
celebrului economist. Să nu
uităm anticipatele revolte
sângeroase din Londra,
Birmingham, Manchester,
Liverpool și alte orașe bri-
tanice, cărora greu le-au
făcut față forțele represive
în luna august. Mă întreb și
eu, nu cumva ”profetul
crizei” are exact misiunea

de a ridica masele, pentru 
a declanșa o revoluție
controlată, dirijată, la 
comanda guvernului  mon-
dial ocult? Orbi și surzi să
fim și tot aflăm ce se
întâmplă în lume, măcar din
presa privată, de pe net de
la prieteni, de pe bloguri 
și de pe rețelele de so-
cializare. Dar nu le 
dăm importanșa cuvenită. 

Folosind mijloace
eficiente de distragere a
atenției, de diversiune, de
tabloidizare a audiovizualu-
lui, de inducerea dezintere-
sului pentru mediul politic,
ori de direcționare a atenției
spre formațiuni gen Alba-
Neagra…ca Zăpada neagră
de murdară, ori spre
nesfârșita băsesciadă care
face parte din scenariu,
autoritățile române, respon-
sabile cu orbirea și
asurzirea populației de 21
de ani, reușesc, iată, să
pună întregii națiuni ochelari
de cal. De cal înhămat la
dricul României. Sunt
manevre strategice de de-
cuplare a românilor – și așa
abătuți, duși cu mintea 
la nevoile existențiale –  de
la evenimentele externe
care marchează istoria
contemporană, știindu-se
că în jocul mondial țara
noastră este o mică rotiță, o

anexă la mecanismul mar-
ilor puteri și că bravii noștri
conducători joacă așa cum
li se cântă, pe bani… Ne

aflăm în fața celei mai mari
diversiuni din ultima sută de
ani, mai mare decât cea 
din 1989. Presa coruptă,
manipulată și manipu-
latoare, intoxică, omoa-
ră  vigilența civică,
îndobitocește sistematic,
prăfuiește vederea, omoa-
ră retina, anihiliează
discernământul colectiv cu
intrigi politice, cu sugestii de
masă anacronice – de pildă
prin scoaterea de la naf-
talina istoriei a Regelui și
Monarhiei și din morminte a
Ceaușeștilor exact în aceste
zile de mari frîmântări.

Se tabloidizează
toate  știrile, predomină
evenimentele mondene,
desute, se dozează zilnic
otrava informațiilor, metodic
și metodologic, științific…
Președintele Băsescu a in-
trat parcă în streche
mediatică, asaltează cu
declarații toxice prin care
spune orice altceva decât
despre starea națiunii, 
nu mai zic a lumii. Ofițerii
sub acoperire din tagma
mediatică acționează la co-
manda serviciilor de
informații cuplate cu forțele
guvernamentale obscure
aliniate planetar.  Prin rare 
și discrete titluri de o
șchioapă, doar presa
independentă  încearcă să
aducă la lumină realitatea
dramatică din lume. Nu este
greu de înțeles că o nouă
ordine mondială înseamnă
necesită schimbarea orân-
duirilor sociale perimate:
capitalismul și socialismul.

Fără să fiu profet,
nici măcar unul fals, vă spun
vouă: trecerea la noua orân-
duire socială ( a nu o con-
funda  cu ”noua ordine
mondială”) a început, vor
avea loc mișcări din ce în 
ce mai extinse și violente,
anarhice, și nici un stat
polițienesc modern nu mai
poate  înfrâna clocotul
omenirii în cazanul istoriei.

Pe 15 octombrie
este anunțată manifestarea
REVOLUȚIEI MONDIALE
în stradă, în toată lumea. 

Mesajul manifest
care cheamă la revoluția
mondială este: „Suntem
conştienţi de corupţie, de
minciuni, de războaie, de
sistemele nedrepte care
încurajează comporta-
mentele egoiste şi anti-so-
ciale, de violări ale
drepturilor omului, de dis-
trugerea acestei planete şi a
locuitorilor săi, de acţiunile
injuste şi inumane ale
corporaţiilor globale pentru
putere şi profit… Şi ne-am
săturat! Pe 15 octombrie
2011 putem produce o
SCHIMBARE ADEVĂRATĂ,
dacă oamenii de bun simţ ai
acestei planete vor putea
lăsa deoparte nimicurile
care îi separă şi se vor UNI!
Revoluţia Globală – 15 oc-
tombrie 2011. Vrem o
democraţie reală. Pentru
oameni, făcută de oameni. 

Opriţi maşinăria –
creaţi o nouă lume! Acesta
poate deveni un eveniment
de cotitură… depinde de
TINE! Casa noastră, vieţile
noastre, viitorul nostru. Nu
sunteţi singuri. Viitorul 
e acum. E timpul să
modernizăm planeta”.

Nu știu ce nume și
ce doctrină va avea noua
orânduire socială, dar eu i-
aș spune ”comunitarism”. 

Un capitalism social-
ist, sau un socialism capital-
ist… în care naționalitățile și
comunitățile vor înlocui
statele, confederațiile, uniu-
nile…Vor fi trasate noi fron-
tiere…Noua doctrină va fi
comunitară, civică, dedicată
familei și familiei famili-
ilor…Un fel de tribalizare.    

●
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România – „No Mann ‘s Lands”România – „No Mann ‘s Lands”

Ion Măldărescu

DDupă cum a fost jefuită fără
milă, România poate fi numită „ţara
tuturor posibilităţilor”. Am citit pe in-
ternet un comentariu cu gust amar,
scris de om disperat de situaţia în
care a fost adusă România mileniu-
lui trei: „M-am săturat de România!
(expresia aparţine unui obscur
gazetar de provincie şi a fost emisă
la sfârşitul secolului trecut n.a.). Da.

Acum am ajuns să fiu de
acord cu această sintagmă, să cred
în ea şi să-mi dau seama că aici nu
mai avem nicio şansă. Nu există
nicio speranţă că-ţi poţi trăi viaţa în
linişte, că lucrezi liniştit ştiind că
banii pe care o să-i primeşti îţi vor
ajunge la un trai decent, la un con-
cediu liniştit fără să-ţi faci griji de-
spre ziua de mâine, despre ratele
care urmează să le plăteşti, despre
cheltuielile lunare inevitabile. Aşa se
face că m-am săturat şi eu de
România… Şi dacă ar fi posibil m-
aş vinde oricărei ţări care ar dori să
cumpere un «hard worker» fără
pretenţii mari care cere doar un trai
decent şi un salariu care să-i ajungă
să se bucure de timpul liber”.

Chiar şi în aceste condiţii vit-
rege, în mod normal aş fi răspuns:
dacă s-a săturat cineva de Romînia,
cine-l obligă să-şi irosească
bunătate de viaţă pe meleagurile
noastre? Graniţele sunt deschise şi,
fără urmă de îndoială, există nu-
meroase spaţii geografice unde
nivelul de trai este mult superior
celui de la noi. Desigur, nu aceasta
este soluţia rezolvării situaţiei, dar
dacă este vreunul „sătul” şi nu mai
are răbdare, mai că i-aşi zice
asemenea Conului Iancu: ascultă,
musiu, cârtitori are ţara asta câtă
frunză. Ce-ai făcut matale pentru ca
să fie altfel? Ia-ţi, porumbelule,
zborul şi opreşte-te unde-a-nţărcat
mutu iapa, că poate aşa ţi-o fi mai
bine! Conştiinţa mă opreşte, omul
are multă dreptate, dar nu de Româ-
nia s-a săturat, ci de impostorii, de
incompetenţii şi de şarlatanii care ne
conduc de peste două decenii. Un
fost şef de la CIA spunea: „dacă ştii
cum şi cu ce să manipulezi atenţia
cetăţeanului, şi pui în stânga lui un
spectacol de circ, nu o să observe
portavionul din dreapta lui”. Ştirile

zilei vehiculate pe aproape toate
posturie de radio şi de televiziune
româneşti sună astfel: Mădălina
Manole s-a sinucis, Ceauşeştii au
fost dezgropaţi, Dan Diaconescu
preşedinte, Mutu are probleme,
gazon cu muşuroaie pe stadion, un
şofer a intrat pe contrasens şi a
doborât stâlpul din faţa primăriei din
comună… Capul de afiş al ştirilor
România moartea suspectă a unei

artiste. Despre situaţia catastrofală,
fără speranţe de redresare
materială a României se aminteşte
doar conjunctural. Concret, luând în
considerare comentariile referitoare
la datele financiare declarate de
către guvernanţi şi preşedinţie,
Banca Naţională a României nu mai
deţine instrumente de reglementare
a situaţiei dezastruoase în care se
află statul român. ROMÂNIA ESTE
CU ADEVARAT ÎN FALIMENT! 

„România nu s-a mai con-
fruntat niciodată în istoria ei, nici
măcar după cele două războaie
mondiale cu o asemenea situaţie”.
După unele surse neoficiale,
vistieria Băncii Naţionale a
României ar fi goală. În perioada oc-
tombrie 2009 – martie 2010, la or-
dine „înalte” ar fi fost retrasă de la
B.N.R. toată rezerva în lei, iar teza-
urul a fost amanetat la FMI. În ian-
uarie 2010 B.N.R. mai avea rezerve
internaţionale (valută şi aur) în val-
oare de 32,4 miliarde de €. S-ar
părea că şi acestea s-au
„volatilizat”. Un înalt, informat mai
bine decât oricare alt funcţionar 
al Statului Român în această
problemă a afirmat: „Ne aşteaptă 
o perioadă grea, cea mai neagră 
din istoria României”

Pe fondul deprecierii nivelu-
lui de trai al cetăţenilor ţării, încă o
problemă gravă îşi arată colţii, ast-
fel încât românii din anumite zone
ale Ardealului au un serios şi înte-

meiat motiv să se îngrijoreze. De-a
lungul anilor, forţe revizioniste ostile
intereselor româneşti au pus în
scenă numeroase spectacole:
proclamaţia de la Budapesta (unde
pot fi remarcate semnături dintre
care nu lipseşte cea a cetăţeanului
Mihai – fostul rege al României),
ideea autonomiei individuale şi teri-
toriale pe criterii etnice a Ţinutului
Secuilor, drepturile colective ale
minorităţilor, abolirea cuvintelor
jidan şi ţigan din D.E.X. şi lista poate
continua. Am convingerea că ser-
viciile speciale româneşti şi-au făcut
datoria, informând la timp pe cei în
drept, de iminenţa unor astfel de
acţiuni, dar mă bate gândul că, în
cel mai bun caz, cei puşi să se
ocupe de siguranţa naţională
dormitează uneori în fotolii confort-
abile, alteori „scârbiţi”, tratează prej-
udiciile aduse României drept
„pierderi colaterale”. Semnalele de
alarmă „sonore” sunt ascultate doar
de cei ce vor să le audă, altfel cum
ar putea acţiona – sub adăpostul
formaţiunii politico-traseiste cu par-
avan de uniune culturală, însă 
cu pretenţii bazate pe criterii exclu-
siv etnice – grupurile extremiste
paramilitare mascate „democratic”
sub denumiri clare: Uniunea
Cercetaşilor Maghiari din România
sau „grănicerii” secui ai regimentu-
lui 15 Infanterie – ultimul cu sediul la
Budapesta, unde sunt „educaţi” in-
structorii acestor organizaţii – ca şi
cei din „Garda Maghiară”, succe-
soare a Săgeţilor încrucişate”
hortyste. Ignorând faptul că sece-
siunea pe motive etnice contravine
principiilor Naţiunilor Unite, recent,
reprezentantul numărul unu 
al extremiştilor şovini din România,
un soi de „El Lider Maximo” –
revoluţionarul de mucava, acelaşi
personaj funest care a incitat
populaţia la violenţă şi crimă 
în 1989, tulbură din nou apele 
pe marginea unui subiect foarte
sensibil în România.

Considerând de cuviinţă că
nu este suficient să fie doar simbolul
unei revoluţii româneşti, ci că l-ar
prinde mai bine postura de lider al
luptei pentru „câştigarea libertăţii
naţiunii maghiare”, îndeamnă
populaţia secuiască la revoltă: 

„SECUIMEA SĂ IASĂ ÎN
STRADĂ PENTRU AUTONOMIE!”

(teritorială). Parlamentar european
din partea ROMÂNIEI, devenit cel
mai greu personaj politic din Româ-
nia în Parlamentul Europei, actual-
mente vice-preşedinte al numitei
instituţii internaţionale, este susţinut
puternic şi activ de Ungaria, prin
premierul ungar Victor Orban. „El
Lider Maximo”, atacă frontal statul
Român pe care îl reprezintă.
Reacţia? Singurul comentariu făcut
de şeful Executivului cu privire la
declaraţiile incitatorului s-a material-
izat într-un bocănit timid: „România
are o Constituţie şi aceea trebuie
respectată!” Ca accesoriu la fel de
timid, Ministerul de Externe s-a
mulţumit să reactualizeze poziţia
deja manifestată cu vreme în urmă,
referitoare la nerecunoaşterea de
către România a autodeclaratei au-
tonomii a provinciei Kosovo, în rest,
tăcere. Conducerea Forumului Civic
al Românilor din Harghita, Covasna
şi Mureş a exprimat o poziţie mai
fermă, criticând afirmaţiile acestui
„El Lider Maximo” autohton, cali-
ficându-le drept iresponsabile şi
provocatoare. Singurul reprezentant
al unei formaţiuni politice care a
reacţionat pe măsura gravităţii
situaţiei a fost Titus Corlăţean, care
a somat Preşedintele României să
ia atitudine: „Aceste declaraţii sunt
absolut inacceptabile şi absolut con-
damnabile, în special acel îndemn
de a ieşi în stradă adresat
cetăţenilor români de etnie
maghiară care locuiesc în judeţele
Harghita şi Covasna pentru au-
tonomie sau chiar independenţă”. 

Franţa, Marea Britanie,
Spania, Belgia, Italia, care se
pretind state democratice – cu un
trecut cam zbuciumat şi nu întocmai
nepătat – se simt cumva „cu musca
pe căciulă”? Celelalte state, compo-
nente ale U. E. tac mâlc, nu co-
menteaza în nici un fel elucubranţiile
periculoase ale „El Lider Maximo”
de Ro-H. Închei cu speranţa că per-
sonajul care comite nestingherit
abuzuri, sfidează legile României şi
ale Uniunii Europeane fiind mai egal
decât alţii şi pe care vremurile is-
torice l-au depăşit demult, va fi
aşezat la locul pe care îl merită,
înainte de a pricinui noi prejudicii 
tuturor cetăţenilor României, indifer-

ent cărei etnii aparţin.                 ●

Un demagog de şcoală nouăUn demagog de şcoală nouă

(urmarea sin pagina a 1-a)

Adevărul este că nici nu a dorit deloc
acest lucru, din contră, de la bun început dum-
nealui a ignorat chiar prezenţa celor vreo 30.000
de români harghiteni. Chiar dacă a făcut unele
vizite formale în zona de nord a judeţului – zona
românească – adevărul este că tot ce a auzit,
toate doleanţele exprimate de români au fost 
repede date uitării. Cum se spune: pe o ureche
au intrat şi pe cealaltă au şi ieşit!

Aşa se face că localităţile româneşti din
nordul judeţului au beneficiat de cele mai mici
sume alocate din bugetul centralizat al statului. 

De exemplu, municipiul Topliţa nu a
primit nici jumătate din ceea ce a primit comuna
Cârţa. Asta în timp ce banii proveniţi din bugetul
centralizat se cheltuiesc, cu zecile şi sutele de
mii pentru activităţi precum: drumul porţilor

secuieşti, excurşii cu copiii în ţinutul secuiesc,
asocierea judeţului cu institutul pentru prob-
lemele minorităţilor(Cluj-Napoca), pentru
întreţinerea monumentelor istorice secuieşti, dar
nici un ban pentru cele româneşti; ,,uitarea”
lucrărilor de modernizare a DJ 174/A , 
DN 15(Podul Crengii) – comuna Bilbor(12 km),
începute cu mai bine de zece ani în urmă şi ne-
finalizate nici în prezent etc.

Acestea, ca şi multe alte exemple, cu
care am putea umple pagini întregi, dovedesc că
Borboly Csaba nu a dorit niciodată şi nu doreşte
nici acum o colaboare reală cu românii din
Harghita, cu atât mai puţin este el intersat pentru
a le cunoaşte ,,poziţia şi opnia”!

O scurtă notă, apărută în ziarul
,,Informaţia Harghitei”(nr.5292, marţi, 20 sep-
tembrie a.c.) ne-a lămurit pe deplin care este
adevăratul motiv pentru care Borboly Csaba a
rostit cele de mai sus. Motivul nu era decât unul

pur demagogic şi electoral: dumnealui a devenit
candidatul oficial al UDMR la un nou mandat de
preşedinte al Consiliului Judeţean Harghita.
Vestea a fost anunţată la conferinţa 
de presă pe care Borboly a susţinut-o împreună
cu Bebde Sandor, preşedintele UDMR Gheo-
rgheni. Cu această ocazie el a ţinut să ne asig-
ure că în viitorul mandat pune accentul pe
,,apropierea de oameni” şi ,,consultarea
cetăţenilor în problemele esenţiale ale judeţului”.

Nu avem nici o îndoială că o va face,
exact aşa cum a făcut-o şi în cei trei ani de man-
dat de până acum. Fiindcă demagogul rămâne
tot demagog, nimic nu-l poate schimba. Vorba
proverbului: lupul îşi schimbă părul, nu însă 
şi năravul! Aşadar, atenţie români harghitei,
fiindcă iar vi se pregăteşte ceva!

●



Ghimpele Națiunii

Grâul, orzul şi… avocadoGrâul, orzul şi… avocado Dragă Luminița Anghel

Victor Nafiru

RRomânia are
potenţial agricol, suficient să
hrănească cu legume, pâine
şi fructe 80 de milioane de
oameni“ şi „Producţia de grâu
din acest an a fost de şapte
milioane de tone“. Sunt două
dintre cele mai vehiculate
declaraţii guvernamentale,
din ultimele zile. Nu m-aş 
fi oprit asupra lor, dacă cu toţii
nu am cunoaşte starea 
agriculturii româneşti.

Exaltările politicianiste
nu fac altceva decât să ne
aburească şi să ascundă re-
alitatea. Una pe care o
vedem ori de câte ori trecem
pe lângă sutele de mii de
hectare de teren ajunse
pârloagă, pe lângă plantaţiile
de pomi fructiferi abandonate
sau canalele de irigaţii pe
care de douăzeci de ani 
nu mai curge nici un firicel de
apă. Acolo unde pământul
încă se mai ară, până nu 
de mult vedeam calul şi

măgarul înhămaţi la plugul,
pe care alţii l-au aşezat între
piesele de muzeu.

Seceta din această
vară ne-a demonstrat cât de
nepregătiţi suntem în materie
de agricultură. Ţăranul se
roagă seara la Dumnezeu să
dea o ploicică pentru
răsadurile lui din grădina din
spatele casei, în timp ce
guvernanţii se întrec în
declaraţii fanteziste. Nu e
nevoie să fi crescut la coada
vacii, să-ţi dai seama cât de
groasă e situaţia. Atâta timp
cât nici plugul nu intră în
pământul tare ca piatra, nici
grâu nu vom avea la anul, şi
nici orzul sau orzoaica nu vor
răsări dintre bolovani.

La dezastrul din agri-
cultura românească au asis-
tat neputincioase toate
guvernările de după 1989. În-
cepând cu vandalizarea fos-
telor CAP-uri şi distrugerea
sistemelor de irigaţii. În anii
’90, numai cine a fost prost
sau leneş nu a avut în
gospodăria sa o bucată de

tablă, o căruţă de cărămidă
sau de ţigle sau o bucată de
ţeavă furate de la colectivul
din sat. Toată lumea ştia că
se fură. Inclusiv miliţianul din
sat sau preşedintele nou-
înfiinţatului FSN, dar nimeni
nu a avut curajul să-i
oprească pe demolatori. 

Câştigarea alegerilor
era mai importantă decât
ceea făceau ţăranii care se
amăgeau singuri, crezând că
în felul acesta se răzbunau
pe defunctul regim comunist.

Astăzi, nici dacă se
îmbracă în paparude, ţăranii
nu văd apa curgând pe
canalele abandonate. Mintea
de pe urmă este de prisos. 

Unii se gândesc deja
ca, pe locurile unde cândva
semănau grâu şi porumb, să
planteze smochini şi avocado
pentru că, au auzit ei, pomii
ăştia sunt rezistenţi la secetă.

●

George Stanca

Te cunosc de când, prin anii 90 , cântai la barul
Melody al dlui Viorel Păunescu și erai căsătorită, fostă
Halip, cu Dragoș Anghel, fiul unui important fost fotbal-
ist, oficial, președinte, colonel la Dinamo. Un băiat 
de familie. Pe atunci, erai favorita miliardarului
Cataramă. Ca solistă. Da, ai o voce penetrantă,
particulară, specială. Ți-am urmărit apoi evoluția…Și
artistică. Prietenia și colaborarea mea iubitul tău Joey,
care ți-a cizelat cariera, și te-a introdus în primul plan al
muzicii de top, m-au făcut să te cunosc mai bine, să te
apreciez și să compun unele articole despre dumneata
prin diverse cotidiene și hebdomadare. M-a surprins,
apoi, căsătoria spectaculoasă și tumultuoasă cu Mar-
cel Pușcaș, fostul fotbalist, președinte și lt. major, la
Steaua. Pe care, când ne-am certat, nu definitiv, îl
lăsasem în preajma altei soliste, de geniu, însă: Elena
Cârstea. Marcel avea deja o fetiță cu o doamnă actriță
– de ce să-i dau numele? – botezată de Sorin Satmari,
observatorul da azi la LPF, așa încât în neputință de
cauză ați înfiat un copil. Aidoma Elenei. De ce sa aăbă
numai el copilulul lui, NU?Pe Marc, căruia Marcel i-a
oferit numele și protecția.Văd că acum faci un lucru
urât: îți crești copilul împotriva tatălui și îl izolezi de el.

Dar cănd în casă aduci un alt bărbat, de care
văd că din nou te desparți, ce mai înțelege copilul?, cine
e tatăl lui? Marcel, XXX sau viitorul tău amant. Sau vi-
itorii? Ce vină are David că tu-i schmbi tații ca pe cân-
tecele din repertoriu. Și mai dai și lecții de morală, mai
te dai mamă exemplară și chiar ai avut pe mână un sec-
retariat de stat de profil. Lupul la stână.

Ți-am văzut și evoluția în plotitcă, la umbra pal-
tinului Geoană; cu spiritul tău parvenit de veșnică
pasageră într-o căruță autoritară, fie ea socială, politică,
financiară; mascul sau partid. Lamentabilă! Cântă,
doamnă Halip și lasă prostiile! Folosește acum acel
glas care se poate buhăi, precum stăpâna, ca un portret
al lui Dorian Grey, uitat printr-o mansardă pesedistă,
devenind o voce mărășească, malboroșească, ai 
să devii un monstru. Luminița, nu te auto-mutila! Cân-
tă, doamnă, și taci!…, ai voce. Restul, caracter, linie,

conduită, s-or mai găsi.

.

●

Retina cu spini

de 
Pavel Botezatu

Criza economică – o criză de idealuri

Matei Mircioane

ÎÎntr-o singură zi, două
persoane bine cunoscute mi-
au spus acelaşi lucru, fără să
ştie una de cealaltă, fără ca
eu să aduc vorba despre
subiect. Mi-au spus că, 
de fapt, criza economică
mondială este o criză de ide-
aluri. La finalul articolului,
care, sper să nu fie prea 
lung, o să vă dezvălui identi-
tatea celor două persoane,
dar, la final, ca să nu vă e-
nervez de la început.

Conform cugetării că
dacă doi oameni îţi spun că
eşti beat, e bine să te duci la
culcare, tot aşa, dacă două
persoane notorii îţi spun
acelaşi lucru, am considerat
că ceva adevăr trebuie să ex-
iste acolo. Aşadar, de ce ar
putea fi criza economică 
o criză de ideal? Ar putea fi,
pentru că prosperitatea
economică este produsă de
munca eficientă, de munca
prin care se produc bunuri şi
servicii pentru o largă majori-
tate. Munca eficientă se
poate face prin efort disci-
plinat, efort orientat înspre
nevoile oamenilor, astfel încât
produsele şi serviciile să fie
cu adevărat folositoare. E la
mintea cocoşului că este in-
util să produci cantităţi uriaşe
de, să zicem la întâmplare,
brăţări de plastic, mătănii sau
pălării cu pene de struţ, dacă
sunt foarte puţini oameni care
au nevoie de ele. Deci, pen-
tru a avea produse folsitoare,
este nevoie de creativitate,
de disciplină, de entuziasm.
Entuziasmul este o
componentă importantă care

duce oamenii la muncă. 
De fapt, este cea mai

importantă, pentru că o
muncă impusă cu forţa, ca în
lagărele de concentrare, nu
aduce prosperitate. Conduce
la dezumanizarea atât a celor
care muncesc, cât şi a celor
care îi pun la muncă.

Să aruncăm o scurtă
privire în urmă. După cel de-
al doilea război mondial ex-
ista un entuziasm general,
atât în „lagărul” capitalist, cât
şi în cel comunist. Interesant
este că erau numite lagăre, şi
pe bună dreptate, întrucât
erau zone relativ închise. Nu
se intra şi nu se ieşea cu
mare uşurinţă în şi din aceste
lagăre. Dar, în interior se
muncea cu mare entuziasm,
pentru a crea o lume nouă. 

Se cunoaşte
povestea aceea, devenită
aproape legendă, că în acea
perioadă nemţii mergeau la
muncă, să reconstruiască
Germania răvăşită de război,
cu o felie de pâine unsă cu
marmeladă, la pachet. În
acelaşi timp, în România,
spre exemplu, oamenii
mergeau voluntari pe
şantierele Salva – Vişeu sau
Bumabeşti – Livezeni. Pe
atunci nu exista moda sonda-
jelor, dar, dacă acei oameni
ar fi fost întrebaţi, o majoritate
covârşitoare ar fi spus că are
încredere că se construieşte
o lume mai bună. Poate chiar
lumea perfectă, în care bolile
vor fi învinse şi oamenii vor
zbura în stele. Se poate veri-
fica încă, întrebându-i pe
vârstnicii care au trăit acele
vremuri. Desigur, existau
dizidenţii şi scepticii, dintre
care unii chiar înfundau

puşcăriile, dar, eu aşa cred,
entuziasmul era mai mare
decât scepticismul. Acum,
idealurile s-au topit şi scepti-
cismul s-a generalizat. E clar
că nu se poate vorbi despre
entuziasm în construcţia
acestui colos birocratic, numit
Uniunea Europeană. Nici
America, singura superputere
a lumii nu mai are niciun
ideal, acum, când nu-şi poate
vindeca bolile interne.
Ideea este că politicienii se
străduiesc să inventeze noi
idealuri, care să entuzias-
meze lumea, să o motiveze. 

Problema este că ide-
alurile de la mijlocul secolului
XX nu au fost create de politi-
cieni, ci s-au sprijinit pe ceea
ce propuneau intelectualii, în
primul rând scriitorii, care, din
secolul al XVIII-lea începând,
au fost consideraţi elitele
acestei lumi. Acum, însă, 
nimeni nu mai crede în politi-
cieni, nimeni nu mai cre-
de în scriitori.

La final, cu toate
riscurile, o să dezvălui cine
erau cei doi cetăţeni care
constatau (dezamăgiţi?) că
lumea nu mai are idealuri.
Unul era politicianul Sorin
Frunzăverde, care s-a expri-
mat dimineaţa, la o conferinţă
de presă, celălalt era scri-
itorul Gheorghe Jurma.

Şi încă o constatare.
În prezent oamenii admiraţi
sunt vedetele din show biz,
top modelele şi fotbaliştii 
(în România şi maneliştii).
Poate se adună şi pun de un
brainstorming, să ne
găsească niscaiva idealuri,
să salveze lumea de la de-
presie, blazare şi scepticism. ●


