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„În fiecare noapte luna 
se aprinde candelă la mormântul

vieţii ce a pierit de 
pe cuprinsul ei.” 

- N. Iorga
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Congresul caprelor Congresul caprelor 

râioase...râioase...

Cezar 
Adonis Mihalache

NNu congresul al 12
lea al iepelor de pustă
interesează… Ci prezența
celor câteva capre politice
dâmbovițene chemate la
ordin să țesele iapa
ungurească, dar, mai ales,
să ia poziția animalului
politic trădător. Poziția

„coadă de topor” în patru co-
pite. Mai exact, într-o duzină
la câte exemplare s-au
îngrămădit în oborul iepelor.

Iar după încheierea
congresului iepelor, un lucru
rămâne cert. Dacă iepele au
neghezat în pusta lor de
nesimțire, graba de care au
dat dovadă caprele noastre
în a-și prezenta 
„poziția” politică a fost
înspăimântătoare. Și cum
altfel când doar s-au recon-
firmat în postura cozilor de
topor?! Care a fost doar
siropos și lingău în vorbe și
care s-a gătat în fața iepei
de control al Pestei cu
ascuțimea briciului un-
guresc de la gleznă, ca
dovadă a ofertei de a tăia în
brazda de obor autonomist,
s-a văzut la congresul
UDMR-ului! Unde au
dovedit că toți că sunt o
budă și o pestă. Mai „budă”
chiar decât lăturile pe care
ni le-au azvârlit din vârful
copitei „gazdele” maghiare.

Cu toți sunt gata
dară de câte o trădare. Mai
mare sau mai mică, dar tot
trădare. Și doar pare că este
greu să spui care dintre așa-
zișii „români” (unul grec în
sfeclă, altul de seminție
prea aleasă, ceilalți cu
semne mari de întrebare)
este mai vânzător de țară!

Să fie C.P.
Tăriceanu, fișe de „n” nume,
cel care i-a cerut primarului
de la Cluj-Napoca să
schimbe numele orașului?

Ori Vasile Blaga, politician
„cu greutate” doar în balanța
schimbării, care ar vrea să
vadă oficializată și în viitor
prezența UDMR-ului pe
umerii țării, printr-un
parteneriat bătut pe zece
ani (poate chiar de gu-
vernare)?!

Să fie mai vânzător
de țară primul, acest
Trădiceanu care vrea să
reducă numele urbei Cluj-

Napoca la jumătate,
chipurile să se debaraseze
ardelenii de moștenirea
comunistă a latinescului
„Napoca” (după care ar tre-
bui pesemne să-i scape pe
ardelenii și de latinescul
castrumului „Clusa”, să
poată atârna definitiv
„plăcuța” de „Kolozsvar”), și
cât de arogant trebuie să te
arăți pentru a veni de la
București să le spui cluje-
nilor cum să-și numească
orașul?! Păi, mâine-
poimâine, ăsta o să ne
spună și cum să ne redenu-
mim țara, să ungă caleașca
monarhistă la care tot trage
prin actele oficiale de când
este în fruntea Senatului!
Sau să fie mai trădător cel
de al doilea, care vrea
consființit un mandat-
parteneriat de zece ani de
prezență UDMR pe scena
politică și, mai ales, publică,
a țării?! Două sinistre pa-
parude, cu impresii politic-
hermafrodizate!

Or, Tăriceanu ar tre-
bui să-și taie el din numele
ăla de măruntai nesfârșit și
să-i lase pe alții în pace, iar
Vasile Blaga să-și vadă de
neputința lui de fost șef de
formațiune și să explice de
ce nu a reușit să țină el
PDL-ul cei zece ani pentru
care ar garanta cu jurământ
pentru UDMR! A, că a fost
mai dulce trădarea?! Ei, s-ar
putea ca gulașul în care s-ar
băga pe zece ani la troaca
pestei (din ușa Budei!) să nu

mai fie așa dulce precum
ospitalitatea liberală de care
se bucură acum!

Și care să fie „fetele”
și mai ușoare ale politicii
dâmbovițene? Ponta sau
Gheorghiu, ce își rupeau
limba în gură imitând
nechezatul iepelor de pustă!
Primul ca șef al guvernului,
care a venit pe post de înalt
oficial pentru a slobozi
câteva bâlbâituri în

maghiară, dar nu după
mintea lui, cum singur
recunoștea, ci având
șoptitor de scenă în per-
soana consilierului personal
Frunda, ori șefa de la liberali
gata de maghiarizare, nu
din prea multă iubire (așa
cum i-a ieșit pe ungurește),
ci doar încercând să intre pe
sub pielea maghiarimii
politice?

Penibilă dară
prezența politicienilor
români la un congres al
UDMR transformat în arenă
televizată de închinări
aduse infractorilor și unde
șeful formațiunii maghiare
făcea apologia infractorilor,
prin rostiri despre cele două
iape sinistre (deși, sunt mai
multe!) Marko Attila Gabor,
fugită să pască liniștită la
Budapesta, cealaltă, pe nu-
mele de pustă Nagy Zsolt,
agățată de Justiția Română.
Și unde, în plin congres, s-a
citit mesajul trimis de con-
damnatul Nagy Zsolt (că nici
ăstuia nu-i mai ajunge face-
book-ul!) prin care îi în-
demna pe maghiari „să
lupte mai departe”.

Așa că înainte de a fi
un congres al UDMR-ului,
lucrările duzinei jubiliare au
reprezentat tribuna la care
au fost chemați vânzătorii
de țară de la București să
aducă mulțumiri maghiarimii
politice. Așa, ca de la capră
răioasă la iapă răpănoasă!

●

Ţara arde... Ţara arde... 
Cotrocenii se piaptănă!Cotrocenii se piaptănă!

Petre
Iosipescu

SSocietatea civilă şi-a
pus mari speranţe într-un
preşedinte care promitea să
fie altfel. Oricât de mult s-ar
strădui Klaus Iohannis să
rămână deasupra scan-
dalurilor politice, nu va reuşi.

Simpul fapt că a ple-
cat în concediu după trei luni
de la preluarea mandatului
este un scandal în sine. 

De Paşte s-a detaşat
de noi, de firescul
sărbătorilor româneşti. A vrut
altceva. Drept pentru care s-
a urcat într-un avion şi a por-
nit spre destinaţii cu mai
puţini ortodocşi, în insula
Madeira. Cică sufletul l-a
lăsat acasă, în ţară, să ne
ţină de urât, să ne
întărească. Ceva de genul
„ţara arde, iar Cotroceniul se
piaptănă”.

Mesajul de Paşte al
preşedintelui către cei
amărâţi, care nu au un
acoperiş desupra capului
sau nu au ce pune pe masă,
a venit ca nuca-n perete! Ce
i-o fi venit? Mai bine nu
spunea nimic. Trecea şi asta!
Câte nu au trecut peste noi…
Este uşor să vorbeşti aşa,
galeş, învălurit, din Madeira,
din paradis, din insula
eternei primăveri. Un act mai
curat de demagogie nu am
mai întâlnit până acum la ac-
tualul preşedinte.

Unii, mai docţi şi
obişnuiţi cu delicatesurile,
spun că plecarea de Paşte a
preşedintelui se înscrie în
normalitate. Ce, nu are voie
omu’ la vacanţă, nu se poate
plimba prin lumea asta
minunată nici acum când
este la putere! 

De unde ideea că ar
fi trebuit să meargă de În-
viere la biserica ortodoxă din
Crăcănaţii din Deal, să se
pupe cu ţăranii, să
ciocnească cu babele ouă
roşii? Cum să ratezi odihna
în luxurianta Madeira?
Haida, de!

Şi mass-media are
motive de nemulţumire. Noul
chiriaş de la 
Cotroceni vorbeşte puţin, 
comunica prin mijoace
neconvenţionale, nu stă la
taifas, nu participa la emisi-
uni televizate decât foarte
rar. Nici atitudinea faţă de
presă nu este prea
agreabilă. Preşedintele este

distant şi are un soi de
dispreţ faţă de presă pe care
nu şi-l poate ascunde. Cu
mici excepţii, nu are fani în
acest sector.

Președintele Klaus
Iohannis beneficiază de o
perioada de graţie, dar nu
pare să aprecieze acest
lucru. 

Despre problemele
pe care le întâmpina presa
nici nu poate fi vorba să se
intereseze. Pare să fi
moştenit de la Traian
Băsescu ideea că nu există
presă independenta. Fără să
o spună ca predecesorul
său, noul preşedinte crede în
mogulii cei răi stau în spatele
tuturor mijloacelor de infor-
mare în masă. 

Refugiul său în face-
book este o consecinţă a
modului său de gândire
asupra rolului şi locul presei
în democraţie. A promis că
va fi altfel de preşedinte, dar
nu a spus că va pleca în con-
cediu în Madeira după o sută
de zile de muncă. 

Acest concediu
neprevăzut nu intră în fişa
postului. Alegătorii nici nu
concep ca demnitarii să
poată merge în concediu.
Victor Ponta a fost aspru crit-
icat pentru plecarea sa în
Dubai după alegerile
prezidenţiale pierdute, dar şi
pentru faptul că a plecat de
Paşte la New York. 

De ce ar fi tratat altfel
Klaus Iohannis, mai ales că
a mai fost în concediu după
prezidenţiale?

Micile greşeli se
adună într-un tot unitar, iar
acestea în timp se plătesc.
De fapt, cum îşi doreşte
Klaus Iohannis să fie consa-
crat ca preşedinte? Ca şi
candidat s-a prezentat ca un
„altfel de preşedinte”, însă ca
preşedinte încă rămâne mult
mister în jurul său.

●
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Nicolae Teculescu şi contribuţia sa la înfiinţarea Nicolae Teculescu şi contribuţia sa la înfiinţarea 
Secţiei de Balneologie a Spitalului Unificat din CovasnaSecţiei de Balneologie a Spitalului Unificat din Covasna

Ioan
Lăcătușu

DDeoarece în urma
redenumirii Spitalului de Re-
cuperare Cardiovasculară
„Dr.Benedek Géza” din Co-
vasna, în „Dr. Teculescu–
Benedek” ce a fost aprobată 
de Ministerul Sănătăţii la
propunerea Asociaţiei Cul-
tural Creştine „Justinian
Teculescu”din Covasna, în
presa locală de limbă
maghiară au apărut con-
fuzii, date inexacte despre
pregătirea şi competenţa
profesională a dr. Nicolae
Teculescu şi despre
contribuţia sa la înfiinţarea
actualului Spital de Cardi-
ologie, publicăm unul din
numeroasele demersuri
făcute de dr. Teculescu pen-
tru instituţionalizarea
vindecării bolilor cardiovas-
culare în staţiunea Cov-
asna.

Cât mai sunt de ac-
tuale metodele promovate
de dr. Teculescu cu o
jumătate de secol în urmă,
o pot spune specialiştii, dar
contribuţia sa hotărâtoare la
valorificarea resurselor bal-
neare ale Covasnei şi la
înfiinţarea Secţie de Balne-
ologie a Spitalului Unificat
din Covasna, nucleul actu-
alului Spital de Recuperare
Cardiovasculară Covasna,
nu poate fi contestată. Stau
mărturie convingătoare în
acest sens documentele de
arhivă, precum următorul
Memoriu:

„Subsemnatul Doc-
tor Teculescu Nicolae,
medic consultant principal al
Secţiei Balneologie din Spi-
talul Unificat Covasna, prim-
ind din partea direcţiunii
Spitalului adresa
No.ad.619/57 prin care,
printre altele, mi se ordonă
încetarea tratamentului cu
injecţii de gaze mofetariene
bolnavilor nespitalizaţi, vă
aduc la cunoştinţă
următoarele: Injecţiile cu
gaze mofetariene le-am în-
ceput din anul 1952 pentru
un număr redus de bolnavi,
până când documentarea,
tehnica şi rezultatele
obţinute mi-au permis extin-
derea tratamentului în toate
cazurile unde eficacitatea
metodei s-a confirmat clinic
şi experimental.Rezultatele
obţinute le-am comunicat
pentru prima dată în
primăvara anului 1954 în
şedinţele Institutului de Bal-
neologie şi Fizioterapie
Bucureşti, în prezenţa tov.
Consilier sovietic Kobuzev.

Am predat în acelaşi
timp datele experimentale
extrase din revista ” La
presse thermale et elima-

tique”, începând cu anul
1930, de când gazele ter-
male au început a fi injec-
tate în staţiunea
Royat-Franţa, de către prof.
dr. Camille Lian, cu colabo-
ratorul său dr. Barieu.

Sesizat astfel de
această metodă nouă de
tratament balneară, Institu-
tul de Balneologie şi

Fizioterapie a cerut
Direcţiunii Generale Balneo-
climaterice, care, de comun
acord cu Direcţiunea Cura-
tivo-Profilactică, au dat
dispoziţiuni Secţiei Sănătate
a Regiunii Autonome
Maghiare, să planifice şi să
înfiinţeze Secţia Balneară
de 20 de paturi în cadrul
Spitalului Unificat Covasna,
ceea ce s-a aprobat pentru
luna Ianuarie 1955, Secţia
Balneară începându-şi efec-
tiv activitatea în Februarie
1955.

Deoarece secţia nu
era dotată cu aparatura
necesară investigaţiilor
ştiinţifice obiective şi pentru
ca să nu existe nici un dubiu
în interpretarea rezultatelor
tratamentelor, ca urmare a
unui Memoriu pe care eu l-
am adresat Prezidiului Marii
Adunări Naţionale, Minis-
terului Sănătăţii şi Regiunii
Autonome Maghiare, în
baza instrucţiunilor Minis-
terului Sănătăţii, Direcţia
G e n e r a l ă
Balneoclimaterică, s-au de-
plasat la Spitalul Unificat
Covasna în 28 aprilie şi în
25 mai 1956 (disp. M.S. no.
134001/160 din 3decembrie
1955), tov. Dr. Birek Ladiss-
lau, delegat al Clinicei Med-
icale a Institutului Medico
–Farmaceutic Tg. Mureş şi
tov. Dr. Hutttmann Arlond,
delegat al Spitalului Unificat
no. 1 Oraşul Stalin, medic
şef al Secţiei Cardio-
Reumatologie, care,
împreună cu Dr. Benedek
Geza, directorul Spitalului
Unificat Covasna şi cu sub-
semnatul, am întocmit şi
semnat împreună un Pro-
ces Verbal, menţionând
afecţiunile ce se internează
în Secţia balneară pentru

cura externă sub formă de
băi şi mofete, cum şi faptul
că (citez textual): Aplicând
de cinci ani injectări subcu-
tanate de gaze mofetice
(bioxid de carbon) în diferite
tulburări circulatorii per-
iferice, pe baza metodelor
aplicate şi publicate de către
diferiţi doctori din staţiunea
Royat (Franţa), vezi :” La

presse thermale et elima-
tique” 1931 etc, tov. Dr.
Teculescu Nicolae a intro-
dus această metodă şi în
Secţia de Balneologie a Spi-
talului Unificat Covasna. Pe
baza celor văzute de noi, se
constată inocuitatea
metodei dacă este aplicată
arte legis (cu toate cautelele
sterilităţii făcându-se
separaţia după introducerea
subcutanată a acului –
injecţiile executându-se
numai sub directa
supraveghere a medicului),
constatându-se după datele
clinice din foile de
observaţie în acelaşi timp şi
eficacitatea metodei în: en-
darterita obliterantă, în ar-
terita diabetică, în ulcerele
cronice ale gambei, în boala
lui raynaud, în lumbago şi
lombago sciatică, nevragii şi
nevrite, deasemenea prop-
unem următoarele: 1. de a
se repartiza un număr de
câte cinci paturi Clinicei
Medicale Tg. Mureş şi Spi-
talului de Cardio –Reuma-
tologie Or. Stalin, pentru
internarea, tratarea şi pen-
tru prelucrarea ştiinţifică a
bolnavilor trimişi, de aceste
Instituţii, cu indicaţiile
susmenţionate”...

Menţionez că Clin-
ica Medicală Tg. Mureş nu a
trimis până în prezent nici
un bolnav, în timp ce Secţia
de Cardio-Reumatologie Or.
Stalin a trimis regulat din 21
în 21 de zile serii de câte
cinci bolnavi triaţi de ei,
trataţi de noi şi reexaminaţi
acolo, rezultatele obţinute
constituind studiul de doi ani
ce va fi înaintat în acest an
Academiei R.P.R.

În iulie 1956, Institu-
tul de Balneologie şi
Fizioterapie Bucureşti a

trimis o echipă de cercetare
compusă din cinci persoane
(medici şi chimişti) care au
urmărit acţiunea trata-
mentelor de la Covasna pe
un lot de 23 de bolnavi, con-
tinuând apoi cercetările
până în anul 1957. Rezul-
tatele tuturor acestor date
au fost predate în cadrul
Societăţii de Ştiinţe Med-

icale la 14 mai 1957, comu-
nicarea constând din
prezentarea staţiunii Cov-
asna: 1. din punct de vedere
geologic- profesor universi-
tar Miltiade Filipescu, 2. din
punct de vedere al chimis-
mului apelor –tov. chimistă
Maria Baldovin, 3. din punct
de vedere medical, studiul
experimental şi clinic dr. Co-
cianu Eugen, Dr. Stoicescu
C, dr. Bejan Z., 
chimiştii Protopopescu şi
Cărbunescu O. şi Dr.
Teculescu Nicolae.

Ca rezultat al aceste
comunicări, Institutul de Bal-
neologie şi Fizioterapie a
cerut prin adresă Spitalului
Unificat Covasna ca să i se
atribuie cele cinci paturi
destinate prin Procesul Ver-
bal suscitat şi pe care Clin-
ica Tg. Mureş nu le-a folosit
niciodată.

Pe lângă cele ex-
puse, citez din referatul „Im-
presii medicale de la cel
de-al doilea Congres de
Cardiologie din Jugoslavia”
(20 -24 aprilie 1957) de Dr.
A Huttmann, următoarele
pagini: „Unul din punctele
culminante ale congresului
a fost conferinţa Prof.
Camille Lian din Franţa:
„Remarci la diagnosticul şi
tratamentul arteritelor oblit-
erante”... D-sa s-a bucurat
foarte mult, când i-am putut
comunica că metoda sa se
execută de câţiva ani la Co-
vasna de către Dr.
Teculescu şi că în cazurile
trimise de noi în anul 1956
la cură la Covasna am
obţinut rezultatele favorabile
în endarterita obliterantă cu
injecţiile subcutanate de
bioxid de carbon în 71 la
sută”

Aceste fiind faptele,

până de curând, cu toată
lipsa de asistenţă materială
de inventar şi de personal a
Secţiei, lucrurile au decurs
relativ în linişte, Secţia bal-
neologie îndeplinind şi chiar
depăşind norma. În momen-
tul când, în plin sezon baln-
ear, serviciul de Secţie şi de
Staţiune balneară a fost
suprasolicitat şi, în
consecinţă, am cerut
dotarea necesară şi
repartiţia personalului pe
care o atare muncă o cere –
am primit ca răspuns
hotărârea Direcţiunii Spi-
talului Unificat Covasna No.
Ad. 619/57, prin care, între
altele, şi fără nici o justifi-
care ştiinţifică, mi se ordonă
(citez): „Sora nu are dreptul
să părăsească secţia. Trata-
mentele ambulatorii se vor
face numai la policlinică.
Pentru bolnavii care fac
injecţii cu gaz mofetarian, în
conformitate cu
dispoziţiunile în vigoare şi
cu cele fixate de comisia
însărcinată cu urmărirea
rezultatului acestui trata-
ment, numai medicul are
dreptul să facă aceste
injectări, date fiind pericolul
acestui tratament şi carac-
terul nou al acestui fel de
tratament. În consecinţă nu
se vor face injectări cu gaze
mofetariene decât bolnav-
ilor internaţi în secţie, care
au fost examinaţi în preala-
bil de unităţile fixate de Min-
ister, injectările făcându-se
de medic personal, după
cum s-a fixat mai sus. Acest
timp intră în programul nor-
mal de muncă al Dvs. și
sora nu poate părăsi secţia
şi va fi sancţionată dacă
părăseşte secţia în viitor... “

Având în vedere că
sezonul balnear este în toi,
că marea majoritate a bol-
navilor, oameni ai muncii,
sunt veniţi la cură pe cont
propriu, trimişi de medici
specialişti şi calificaţi, pentru
tratamentele acestea care
numai la Covasna se pot
face, -Vă rog să binevoiţi a
da de urgenţă dispoziţiunile
necesare pentru deplasarea
la faţa locului a unei Comi-
siuni de Anchetă care să
restabilească adevărul,
remediind cât mai degrabă
o situaţiune care, prin
interdicţia ei şi prin încer-
carea de discreditare a unui
tratament recunoscut de
somităţi medicale, nu este
decât în dauna sănătăţii oa-
menilor muncii. LUPTĂM
PENTRU PACE. Onoare
muncii. Dr. Teculescu Nico-
lae, Medic consultant princi-
pal, Secţia Balneologie,
Spitalul Unificat Covasna”.

●
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Cinci motive pentru care UDMR trebuie considerată o Cinci motive pentru care UDMR trebuie considerată o 
organizație extremistă, șovină și antiromânească!organizație extremistă, șovină și antiromânească!

Dan
Tănasă

UUDMR este o
formațiune extrem de toxică
pentru climatul interetnic din
Transilvania, care de 25 de
ani promoveză exclusiv ide-
ologia retrogradă a revizionis-
mului maghiar. În loc să fie
sancționată pentru derapajele
sale anticonstituționale și
antieuropene, UDMR este
legitimată ca o formațiune
europeană și democratică.
Așa să fie oare? Din păcate
însă, pentru orice om de bun
simț discursul și acțiunile
formațiunii maghiare o
cataloghează drept una
extremistă, șovină și profund
antiromânească. Îmi prezint
argumentele în cele ce
urmează.

Invocarea violenței
pentru obținerea autonomiei
teritoriale pe criterii etnice,
frecventă în discursul liderilor
Uniunii Democrate Maghiare
din România. Utilizarea
violenței pentru atingerea
scopurilor separatiste nu este
ocolită în discursurile liderilor
UDMR. Unii dintre aceștia au
făcut în mai multe rânduri
declarații foarte clare în care
instatigau la violență fizică
pentru obținerea autonomiei
teritoriale pe criterii etnice a
așa-zisului ținut secuiesc.

Spre exemplu, în
2006, UDMR-istul Antal Arpad
Andras, deputat în Parlamen-
tul României, făcea
următoarea declarație presei
de limbă maghiară din Româ-
nia: ”Am speranța că
președintelui Băsescu nu-i va
placea dacă românii din se-
cuime vor ajunge să
împărtășească soarta sârbilor
din Kosovo. Trebuie să se ori-
enteze și să se decidă ce vrea
să devină, adica un Milose-
vich sau un Tito al României”.
Practic, deputatul UDMR nu
excludea posibilitatea ca
românii din județele Covasna
și Harghita să fie masacrați,
întocmai ca sârbii din Kosovo,
în cazul în care România nu
v-a acorda mult visata au-
tonomie teritorială pe criterii
etnice a așa-zisului ținut se-
cuiesc. Ulterior, Antal Arpad
și-a întărit afirmațiile într-un in-
terviu acordat Radio Cluj.

În luna iunie 2011,
președintele Consiliului
Județen Covasna, Tamas
Sandor, liderul organizației
UDMR Covasna, a invocat
nesupunerea civică și chiar
folosirea armelor pentru
obținerea autonomiei teritori-
ale pe criterii etnice. ”Dacă nu
se poate rezolva pe plan
politic, vom fi nevoiţi să re-
curgem la nesupunere civică,
am discutat deja cu conduc-
erea UDMR, cu conducătorii
bisericilor maghiare, cu
autorităţile administraţiilor lo-
cale şi cu reprezentanţii
societăţii civile. Mai exact,
asta înseamnă că, în prima

fază, vom ieşi în stradă
paşnic, fară arme, cum am
dovedit în ultimii 20 de ani că
ştim să facem. Apoi, dacă nu
se rezolvă nici aşa, o să
vedem…”. Ulterior, după ce
declarația liderului UDMR a
stupefiat opinia publică
națională, liderul UDMR a
revenit cu o nouă declarație în
care a negat folosirea cuvân-
tului ”arme”. Nesupunerea
civică pentru obținerea au-
tonomiei teritoriale pe criterii
etnice rămâne însă o opțiune
în viziunea liderului UDMR.

În luna decembrie
2014, același Antal Arpad An-
dras, de această dată primar
al municipiului Sfântu Gheo-
rghe, făcea următoarea
declarație de la tribuna Con-
siliului Reprezentanților
Unionali (CRU) al Uniunii De-
mocrate Maghiare din Româ-
nia (UDMR) de la Târgu
Mureș: “Îl rog pe domnul
Frunda să își roage șeful,
prim-ministrul României, să îl
instruiască pe prefectul de
Covasna să îi lase în pace pe
maghiari. Ce fac prefecții, îl
califică și pe el. (…) Dacă nu,
în secuime s-ar putea întâm-
pla ce s-a întâmplat la Târgu
Mureș în 1990″, a spus Antal
Arpad, potrivit traducerii ofi-
ciale.

Din nou, un lider
UDMR invocă violența pentru
obținerea autonomiei teritori-
ale pe criterii etnice a așa-
zisului ținut secuiesc. Nimeni
din conducerea centrală a
UDMR nu a condamnat
aceste declarații stupefiante.
Nimeni din conducerea
centrală sau din alte
organizații județene ale
UDMR nu s-a delimitat de
aceste declarații care incită la
violență și la ură interetnică
cât se poate de direct.
Declarațiile celor doi au rămas
fără veo replică din partea
altor membri UDMR, fiind ast-
fel susținute tacit.

Invocarea violenței și
a nesupunerii civice pentru
atingerea unor deziderate
politice nu sunt în nicun caz
compatibile cu principiile eu-
ropene. Liderii Uniunii De-
mocrate Maghiare din
România sunt nostalici ai Un-
gariei Mari

În luna septembrie
2010, primarul UDMR din
Miercurea Ciuc, Robert
Kalman Raduly (român de
origine), a aprobat
desfășurarea în centrul mu-
nicipiului a unei parade cu
husari (soldați maghiari) pen-
tru celebrarea ocupării
oraşului de către amiralul Mik-
los Horthy, în 11 septembrie
1940, urma Diktatului de la
Viena din 30 august 1940.

Liderul UDMR Robert
Raduly nu doar că a avizat o
astfel de manifestare prin care
se sărbătorea invadarea Tran-
silvaniei și ocuparea ei de tru-
pele maghiare în urma
Diktatului de la Viena, ci a par-
ticipat personal la mani-

festare, încurajând astfel
populația de etnie maghiară
din municipiu, și chiar din
județ, să sărbătorească in-
vadarea României de trupele
dușmane maghiare. Gestul
primarului UDMR din Mier-
curea Ciuc nu a fost
sancționat în niciun fel de
conducerea centrală a UDMR
sau de alte organizații.

Lideri ai UDMR au
fost văzuți deseori participând
la manifestări și adunări la
care se afișează drapelul
arpadian, interzis în Ungaria
din cauza conotațiilor sale fas-
ciste, sau în preajma unor
hărți ale Ungariei Mari.

În luna octombrie
2013, spre exemplu,
președintele UDMR, Kelemen
Hunor, a participat la o
adunare publică organizată în
municipiul Târgu Secuiesc,
județul Covasna. Pe podiumul
de pe care s-au rostit discur-
surile are afișat sloganul
”Nem, nem, soha” (Nu, nu,
niciodată), slogan folosit de
propagandă revizionistă
maghiară care îndeamnă
maghiarii să nu recunoască
niciodată Tratatul de la Tri-
anon, care a avut ca efecte
destrămarea Imperiului Aus-
tro-Ungar și întregirea
României.

Uniunea Democrată
Maghiară din România
forțează impunerea limbii
maghiare ca singura limbă
oficială în zonele controlate
politic și economic de ea. S-a
vorbit în permanență în ultimii
25 de ani despre nevoia de a
permite maghiarilor din
România să-și utilizeze în
mod liber limba maternă. Din
păcate însă, încet dar sigur, în
ultimii 25 de ani UDMR a
creat, cu ajutorul clasei
politice românești, cadrul
legal pentru oficializarea lim-
bii maghiare în zonele contro-
late politic și economic de
UDMR și dispariția limbii
române din aceste zone.

De la posibilitatea de
a se putea adresa în limba
maghiară la ghișeele de relații
cu publicul, s-a ajuns încet și
sigur la desfășurarea
ședințelor de consilii locale
sau județene doar în limba
maghiară (și traducerea aces-
tora în limba oficială de stat
pentru consilierii români), la
formulare tipizate și
corespondeță oficială între
instituții publice doar în limba
maghiară, la inscripții exclusiv
în limba maghiară etc.. Nu
puține sunt cazurile în care
primariile controlate de UDMR
au pagini de internet exclusiv
în limba maghiară sau
editează publicații din fonduri
publice exclusiv în limba
maghiară.

De-a lungul timpului,
prin interpretarea ilegală a
prevederilor legale, au existat
numeroase cazuri de posturi
în administrația publică locală
a căror ocupare era
condiționată nu de vreun cri-

teriu de competență, ci strict
de cunoașterea limbii
maghiare.

Limba maghiară a de-
venit criteriu de angajare în
administrația publică locală
din județele controlate de
UDMR, fapt care a dus la o
veritabilă epurare etnică a
românilor din zeci de instituții
publice. Din păcate, având în
vedere mobilitatea
demografică precum și tensi-
unea din aceste comunități,
niciodată vreun român nu va
mai fi angajat în acest instituții
publice.

Spre exemplu, abso-
lut toate posturile scoase la
concurs în ultimul an de către
Primăria Miercurea Ciuc,
condusă de un primar UDMR,
au ca și condiție obligatorie de
participare cunoașterea limbii
maghiare.

În 2010, liderul UDMR
Marko Bela declara, cu privire
la inscripțiile publice în care
limba oficială de stat stă sub
limba minorității: ”Nu se
prăbușeşte lumea dacă limba
maghiară stă deasupra limbii
române”.

Sigur, lumea nu se
prăbușește, dar nu despre
asta e vorba aici. Aici este
vorba despre respectarea
Constituției României și de-
spre abuzul unui drept.
Lumea nu se prăbușește nici
dacă etnicii maghiari nu ar
mai avea posibilitatea să se
adreseze în limba maghiară
instituțiilor publice. Aici este
vorba despre modul în care
UDMR, prin liderii săi, duce 
în derizoriu Constituția
României cu al său articol 13
care prevede foare clar faptul
că singura limbă oficială de
stat în România este limba
română. Despre respectarea
acestui articol însă nu încape
discuție în viziunea UDMR.

Mesajul pe care liderii
UDMR l-au transmis constat
în ultimii 25 de ani pe acest
subiect a fost unul singur:
limba română este inutilă în
județele pe care ei le
controlează. Ca atare, limba
oficială de stat este tratată cu
dispreț de noile generații de
etnici maghiari, educate în
spirt șovin și cu aversiune față
de limba oficială de stat a
României, țara în care s-au
născut.

Recent, am adus în
atenția opiniei publice faptul
că într-una din sălile din inc-
inta Primăriei Miercurea Ciuc,
condusă de primarul UDMR
Raduly Robert (român la orig-
ine), sunt afișate două steme
ale municipiului (stemă în
care sunt prezente exclusiv
simboluri maghiare), denu-
mirea orașului fiind
inscripționată doar în limba
maghiară. Denumirea în limba
oficială de stat lipsește. Limba
română nu are niciun statut în
primăria condusă de liderul
UDMR.

Pagini de internet,
publicații, inscripții, anunțuri,

toate de interes public, toate
exclusiv în limba maghiară și
toate având ca sursă membrii
UDMR. Limba română a
ajuns încet și sigur un detaliu
în zonele controate politic și
economic de membrii UDMR.

Acțiunile membrilor
UDMR de a impune, aproape
cu forța, limba maghiară ca și
limbă oficială de stat în zonele
controlate de această
formațiune a generat situații
de-a dreptul halucinante: pri-
mari UDMR sunt obligați în
instanță, prin sentințe defini-
tive și irevocabile, să respecte
caracerul de limbă oficială de
stat a limbii române. În lipsa
bunului simț, membrii UDMR
au ajuns să fie obligați prin
instanțe de judecată să re-
specte limba oficială de stat în
România. Așadar, atitudinea
membrilor UDMR nu poate fi
considerată în niciun caz
europeană și tolerantă, ci
extremistă, șovină și
retrogradă.

Drapelul Ungariei
băgat de Uniunea Democrată
Maghiară din România în
instituțiile publice ale statului
român

Nimeni nu le cere et-
nicilor maghiari din România
să se simte români. Este
dreptul lor să se simtă
maghiari, secui sau unguri.
România are un cadru legisla-
tiv foarte generos atunci când
vine vorba de păstrarea și afir-
marea identității etnice a
maghiarilor din România.

Problema apare
atunci când aleșii UDMR
confundă instituțiile publice
ale statului (primării, consilii
județene, instituții de
învățământ, biblioteci etc.) cu
sediile de partid ale UDMR și
promovează în mod ilegal
simboluri etnice sau drapelul
unui stat vecin și prieten, Un-
garia.

Complicitatea clasei
politice românești și lipsa de
loialitate a membrilor UDMR
față de Statul Român a dus la
o situație pe cât de ridicolă pe
atât de ilegală: drapelul Un-
gariei este arborat permanent
în zeci de instituții publice ale
statului român. Acestuia i se
alătură tot tipul și steagul se-
cuiesc, un simbol etnic inven-
tat de propaganda revizionistă
maghiară cu scopul de a
creiona un plan de marketing
care să vândă mai bine mult
visata autonomie teritorială pe
criterii etnice a așa-zisului
ținut secuiesc.

În numeroase instituții
publice controlate de membrii
UDMR drapelul Ungariei stă
la loc de cinste, de multe ori
fără să fie însoțit de drapelul
României.

●



Ghimpele Națiunii

Locul unde nu se spunea nimic…Locul unde nu se spunea nimic…

Cezar 
Adonis Mihalache

AA plecat de la
Cotroceni… Nu Klaus (nu
încă!), ci „doamna Tatiana”,
purtătoarea (ne)designer de
cuvinte. A plecat fără lacrim-
ile tristeții de poet pentru că
nu a găsit nimic util de făcut
acolo. Că nu a reușit să aibă
o relație cu presa… Așa
zice dânsa. De fapt, a plecat
că nu avea d’ale gurii la
cantina Cotrocenilor. Că nu
era nici măcar o bucătărie
pe acolo și cum să stai o zi
întreagă cu burta goală?
Cum să scrii pe nemân-
cate? Pentru asta era sufi-
cient să rămână acasă,
scriitor-scenarist în liniștea
boemă de „După dealuri”.
Apoi, nu avea nici măcar
satisfacția unei cărți a
experienței de serviciu. În
fond, unde să găsească
subiectul unei cărți-apogeu,
„Un scriitor la Cotroceni”, în
decorul „ceaușist” (!) al
palatului? În „locul unde nu
se spunea nimic…”?!

Și ce vorbe să fii
purtat dacă șeful ei mai mult
le mormâia?! Cum să
redactezi și să avizezi co-
municate despre nimic, cum
să răspunzi la întrebările de
presă trimise pe email când
nimic nu ai a (re)transmite?!

De fapt, a plecat
pentru că așa se întâmplă
când te bagi în treburi

nepotrivite. Ca scriitor,
doamna Tatiana Niculescu
Bran avea un nume. Primul
roman non-ficțional din liter-
atura română, Spovedanie
la Tanacu, apoi încă un
roman transpus pe scenă.

Ca purtător de cu-
vânt, trebuia să se trans-
forme într-o mare anonimă.

Și a reușit câteva luni.
Parcă prea „anonimă”,
totuși! Dar să fii primul
purtător de cuvânt care nu
scoate nici măcar un cu-
vânt, asta a fost într-adevăr
„non-ficțional” chiar și pen-
tru liniștea de la Cotroceni!

Doamna Tatiana tre-
buia să-și ignore aria cre-
atoare și să devină un scrib.
Că așa e funcția asta de
azvârlitor de vorbe în nu-

mele celor mari. Pentru că
ăia contează, nu tu. Și nu
poți să ai nici măcar o opinie
personală pentru că ar fi
dovada unei crase lipse de
profesionalism. Trebuie să
fii un releu și atât! Nici o
nuanță personală, nici o
sclipire de geniu care să
avizeze societatea că tu ai

creat ceea ce se știe că spui
în numele aceluia pentru
care lucrezi.

Or, un scriitor (mai
ales unul transpus deja pe
marele ecran, nu de după
perdelele Cotrocenilor, ci în
exorcizatul „După dealuri”)
nu poarte renunța la pro-
pria-i identitate, nici măcar
vremelenic, pentru a deveni
un anonim însăilător de co-
municate ori pentru a face

naveta de serviciu între cel
reprezentat și jurnaliști. Mai
ales între jurnaliștii agasanți
care rup din sfera ta comod-
itate pentru a face rost de
informație. Și cum să
descalece doamna Tatiana
Bran de la nivelul de scriitor
la subtalpa jurnaliștilor care
nu au scris ei măcar articole

câte idei de viață a strâns
dânsa între coperțile a două
cărți?! Cum să-și risipească
prețiosul timp de scriitor
pentru a le pregăti gazetar-
ilor festinul interviurilor și di-
alogurilor lor cu președintele
când ea era obișnuită să-i
se pregătească festinurile
întâlnirii scriitorului cu
inspirația?!

Aici a greșit doamna
scriitor! Nu a știut ce implică

funcția de purtător de cu-
vinte. La câte orgolii trebuie
să renunțe pentru a putea
face treburile specifice unei
funcții fără expresie
personală. Pentru că relația
ei cu presa nu putea fi
aceea pe care și-o dorea
ea, ci implicarea pe care i-o
cereau jurnaliștii. Iar cu
patru postări pe „facebook”,
și acelea în pauza de acces
la rețea a postacilor con-
silierului prezidențial zis
„Mahalache”, specialista în
design interior nu putea ține
în frâu reproșurile
jurnaliștilor.

Desigur, dacă ar fi
știut ce implică funcția,
tăcutul purtător de vorbe ar
fi trebuit să aleagă o funcție
mai comodă, de exemplu,
consilier prezidențial. Că se
găsea ceva pe zona
culturală. Dar nici acolo nu
ar fi avut prea mult succes.
Căci Palatul Cotrocenii ar fi
rămas la fel de rece și
neprimitor pentru un scriitor
care are anumite pretenții.

Treaba e ce se va
întâmpla acum cu best-
seller-ul pașilor de biografie
prezidențială? Cine îi va mai
consemna și, mai ales, cum
vom mai afla și noi cât de
bine au mers lucrurile?

●

Un preşedinte de C.A.P. la Bruxelles!Un preşedinte de C.A.P. la Bruxelles!

Ionuț
Țene

ÎÎn general nu mă uit
la televizor, dar ca din în-
tâmplare am deschis
aparatul ca să o văd pe
Kovesi, şefa DNA, dând ra-
portul la Bruxeles privind
MCV. Sincer am avut senti-
mentul că mă aflu în faţa
unei foste preşedinte de
C.A.P. din perioada
comunistă raportând în faţa
komisarilor sovietici de la
Moscova, pardon Bruxelles,
creşterea recoltărilor de
„arestaţi” la hectar. Limbajul
de lemn promovat de
Kovesi dezvăluie un
procuror care nu cunoaşte
realităţile româneşti şi în
general cele umane, ci
parcă doar execută ordine
la comanda unor interese
străine de România? 

Nu neg profesional-
ismul unor procurori DNA,
dar gonflarea unei instituţii
de forţă care nu înţelege
mai nimic din mersul unei
societăţi, politicii suverane
şi a istoriei, oferind doar
declaraţii cu numărul
arestaţilor şi blocând nu-
meroase procese econom-
ice devine malignă pentru

România. Declaraţiile lui
Kovesi rupte din context
puteau fi folosite în filmul
„Toamna bobocilor” (1975),
în care actriţa Draga Ol-
teanu Matei joacă perfect şi
antologic rolul unei
preşedinte de C.A.P. şi ac-
tiviste comuniste din anii 70.

Corupția a reprezen-
tat o problemă sistemică, a
spus Laura Codruța Kovesi.
„Datele statistice confirmă
creșterea eficienței DNA, în
ultimii ani. În 2014, numărul
persoanelor trimise în
judecată de DNA s-a triplat
față de anul 2006, iar cel al
condamnărilor a crescut de
șapte ori. Au fost, deja
condamnați un fost prim-
ministru, șase miniștri, 15
deputați și cinci senatori, a
adăugat procurorul-șef al
DNA. În ultimii șapte ani au
fost trimiși în judecată 110
magistrați. Pedepsirea
corupților nu e suficientă,
trebuie îndepărtate cauzele
care duc la corupție. 
Este esențial ca acțiunea
Justiției să nu fie blocată de
reacția persoanelor
vizate.Investigațiile DNA
sunt privite cu speranță și
încredere de societate, dar
au mobilizat sistemul politi-
cienilor, din toate partidele,

și al oamenilor de afaceri
care se simt amenințați și
încearcă să-și păstreze con-
trolul asupra resurselor pub-
lice. Au fost încercări
repetate de a influența
independența investigațiilor,
prin inițiative de modificare
a legilor anti-corupție, prin
restrângerea instrumentelor
folosite de procurori, prin
propuneri abrupte de
demitere a unor procurori cu
funcții de conducere sau
prin refuzul de a ridica imu-
nitatea parlamentară. Ma-
joritatea acestor încercări
au eșuat doar datorită
reacțiilor societății civile, dar
și a partenerilor externi ai
României. În primul rând a
instituțiilor europene.”

Declaraţiile lui
Kovesi exprimă o
autosuficenţă instituţională,
de parcă DNA nu ar fi o
instituţie a statului român
susţinută din taxele şi im-
pozitele românilor, ci o
megastructură paraşutată
„din cosmos”, deasupra tu-
turor, a românilor şi ţării, cu
acordul ambasadelor
străine, iar procurorii nişte
îngeri pogorâţi din ceruri. 

Mai nou, ne este şi
interzis să avem o părere
faţă de DNA şi magistraţi, ca

cetăţeni în general, fiind
acuzaţi astfel că perturbăm
actul sfânt al justiţiei şi sun-
tem trimişi la judecata CSM.
Deci dreptul constituţional la
libertatea de opinie a
cetăţenilor în cazul Justiţiei
a fost anulat. Kovesi se
poartă de parcă nu ar fi fost
numită în funcţie în urma
unui compromis politic între
politicieni şi instituţiile
preşedintelui şi premierului.
Pentru un om numit politic,
nu ales de popor puţină
smerenie nu i-ar strica pen-
tru corecta şi legala
funcţionare a DNA. S-a
creat sentimentul în soci-
etate că procurorii DNA sunt
deasupra legii şi ţării, iar
politicienii care de sute de
ani sunt aleşii suveranităţii
poporului şi conduc ţara, că
ne place sau nu aşa
funcţionează lumea de când
s-a inventat societatea
modernă, nu mai reprezintă
nimic faţă de o instituţie de
numiţi, nu de aleşi.

Graba cu care se
oferă puteri nebănuite unor
procurori incompetenţi pen-
tru a se raporta numărul de
arestări la hectar la Brux-
elles, ca pe vremea
comuniştilor a dus la
creşterea numărului de pro-

cese pe care statul român le
pierde în instanţele
internaţionale şi România e
obligată de CEDO să
plătească despăgubiri de
sute de milioane de euro, tot
din taxele şi impozitele
românilor, (vezi cazul
vameşilor de acum câţiva
ani care au câştigat proce-
sele cu statul pe toată linia)
pentru ambiţia unui procuror
şef, care pare să creadă că
justiţia se face ca pe vre-
mea lui Stalin de dragul in-
teresului imaginii personale
şi indicaţiilor ambasadelor
marilor puteri. Consider că a
venit vremea ca românii să
nu mai plătească din buzu-
narul lor procesele pierdute
la CEDO datorită unor
procurori care îşi fac un titlu
de glorie să aresteze cât
mai mulţi români cu cătuşe
la mâini în faţa camerelor de
luat vederi, decât să instru-
menteze mai întâi profe-
sionist şi legal un dosar de
cercetare şi trimitere în
judecată. Kovesi trebuie să
înțeleagă că cel mai mult
contează calitatea și nu
cantitatea actului de justiție
în democrație.

●


