
Serie Nouă

Anul V

Numărul 221

(6698/1262)

23 - 29 august  2015

„Păziţi neschimbat adevărul, 

dar să ocoliţi fanatismul.” 

- V. Gafencu

Informație, opinie și atitudine publicistică

„Cota de refugiați” - prețul gloriei de o clipă...„Cota de refugiați” - prețul gloriei de o clipă...

Cezar Adonis
Mihalache

A A avut și el parte de
un pic de glorie...
Nemeritată, dar era prea
„însetat” să-și pună minime
întrebări. Ba, provincialismul
și-a spus cuvântul. Și a
„fumat” toată gloria dintr-o
dată. Pesemne, s-a mirat și
el de trecerea pe care o
avea în fața lui Merkel și

altor câțiva lideri europeni.
Dar a pus succesul pe
seama accentului și al nu-
melui, de parcă alte țări nu
aveau „nemții” lor!, fără a se
întreba dacă nu cumva era
vorba de altceva... De fapt,
nici nu îl interesa prețul
primirilor sale la scară; se
simțea onorat că prima
doamnă era tratată mai
ceva ca o instituție...

Nu s-a întrebat dacă
totul este în regulă nici
măcar în clipa în care
poleiala „europeană” a în-
ceput să-și piardă luciul de
kitsch. Când a început să nu
mai fie băgat în seamă. Să
nu mai fie tratat la nivelul
primelor întâlniri, când își
permitea chiar și accese or-
golioase, căci, nu-i așa?,
doar se trăgea de șireturi cu
ăi mari.

Și-a mai netezit și
discursul, a verificat și dacă
morfolește bine pe
nemțește, a încercat chiar
să scape de resturile de ac-
cent sâsâit care îi 
tot strepezeau germana
„impecabilă”. Dar tot a
rămas dincolo de cercul
inițial (neinițiatic!) al primelor
sale prezențe printre capii
marii familii europene.

Or, care a fost prețul
acelei aure nemeritate pe
care o primea dinspre cen-
trul politic al Europei? Acum

începem a ne lumina... Și
poate se luminează și el!
Măcar să știm ce ne
așteaptă... Căci, nu doar
poleiala lui europeană se
șterge; ci și prezența din in-
imile noastre! Pentru că,
iarăși, ca într-un blestem,
am fost trădați!

Nu ne-am fi așteptat
dară ca neamțul să facă țara
să meargă ceas, așa cum
se lăuda la primii pași făcuți
spre inimile românilor printr-

un clip electoral. Nici nu ne-
am fi dorit acel „mecanism”
pentru țară, acele bătăi de
ceas învechit (e drept,
poleiala și luxul orologiului
folosit în reclamă sur-
prindeau exact „personali-
tatea” și viciile lui
nenemțești, inclusiv aple-
carea spre epatare!), am fi
vrut doar să fie un
președinte care să nu ne
mintă. Să nu verse lacrimi
false, să nu ne ducă de nas,
să nu ne manipuleze...

Dar, iată ca a făcut-
o! Exact cel ce trebuia să-l
strunească din minciună pe
premierul mitoman, s-a
dovedit a fi doar un alt baron
Munchausenun. Singurul
lucru nemțesc de sub
eticheta sa săsească...

Desigur, poate că a
fost păcălit... Căci, dacă te
așezi la masă cu înalții
vlădici ai înaltelor porți și esti
tratat, tu, biet novice,
aidoma unui lider, ar trebui
să te aștepți la o cursă. Dar
el nu avea nici timp, nici
inteligența politică pentru a
pricepe asta. El se bucura
de glorie. Și poate a semnat
cu mâna lui pentru primirea
refugiaților, nu pe măsura
posibilităților țării, a sis-
temelor sale de integrare și,
mai ales, de securitate, ci în
cote. Iar Europa a obținut
ceea ce ce o interesa. Ader-

area la ideea de cotă. Și a
servit numărul inițial de
1700 de refugiați doar pen-
tru a nu trezi suspiciuni.
Chiar dacă, semne de între-
bare au fost din prima clipă.
Pentru că, numărul de locuri
din centre nu se supra-
punea cu totalul refugiaților
pe care România se arăta
dispusă să-i primească doar
pentru că atâtea locuri avea
„disponibile”! Și ar fi putut fi
vorba și de un singur refu-

giat. Iohannis nu trebuia să
semneze primirea acestuia
sub apostila de cotă, care
doar a deschis lista im-
punerilor.

Iar dacă a știut, dacă
ne-a mințit că România va
primi 1700 de refugiați pen-
tru „că doar atâtea locuri are
în centrele sale”, este cea
mai grea tinichea care va
atârna de neamțul cel in-
corect. Pentru că acum nu
mai este vorba de o
minciună „de imagine”. Nu
mai este o manipulare pen-
tru a masca presupusa vân-
zare de copii în Canada, ci
pentru a ne trafica viitorul
pentru șejurul lui vremelnic
la o masă la care deja nu-l
mai cheamă nimeni.

P.S.:

Poate și-a dat seama
că a fost tras în piept de
samasarii șefi ai UE! Iar posi-
bilitatea de adăpostire era de
fapt o cotă impusă... Și de
aici și acel rictus al poziției
României față de cote. O
gafă care ne va costa scump.
Sau îl poate costa doar pe el,
un pic din poleiala în fața lui
Merkel, dacă își va lua vorba
înapoi de la capii Europei.
Acești „capo dei capi” ai
asaltului islamic.

●

La vremuri noi, vechi penali!La vremuri noi, vechi penali!

George
Petrovai

CCitesc pe internet că
deja Partidul Naţional Liberal
(PNL) şi-a definitivat listele cu
care speră (pardon, cu nem-
brii, vorba lui Caragiale,
ajunşi pe ele) ca anul viitor să
câştige alegerile locale
(primăriile şi consiliile
judeţene, municipale,
orăşeneşti şi comunale), ul-
timul test al politrucianismului
dâmboviţean de dinaintea
marii încleştări numită
alegerile generale.

Căci toată campania
electorală de patru ani, re-
spectiv de cinci ani în cazul
prezidenţialelor (c-atâta ţin
campaniile neoficiale pe
aceste meleaguri binecuvân-
tate de Dumnezeu şi
pângărite de tâlharii ce-şi zic
aleşi), au ca ţintă finală
înşfăcarea/câştigarea cu
orice preţ şi prin orice mi-
jloace a alegerilor generale,
ştiut fiind faptul că, potrivit ac-
tualei Constituţii de haram,
România este o îndărătnică
şi anapoda struţo-cămilă cu
statut semiprezidenţial, motiv
pentru care pâinea şi cuţitul
sau banul şi legea din
această ţară se află în
mâinile murdare ale
şparlamentarilor penali, că ei
sunt cei mai nocivi şi mai
uniţi, iar preşedintele cu
necesitate devine în acest
mod un caraghios şi costisitor
apendice politic – din cinci în
cinci ani se cheltuie bani grei
cu desemnarea unui şef de
stat cu rol decorativ, care n-
are nici măcar atâta putere ca
să dea de pământ cu demni-
tarii hipercorupţi, dar înaintea
căruia membrii tuturor guver-
nelor postdecembriste ţin cu
dinţii protocolului miştocăresc
să-şi depună jurământul de
credinţă faţă de ţara mai apoi
trădată la fiecare pas.

Iată de ce toate cele-
lalte mascarade cu pretenţii
democratice (alegerile locale,
euroşparlamentare şi
prezidenţiale), nu sunt decât
penibile interludii sau divertis-
mente, care au menirea să
mai învioreze niţeluş necon-
tenita încordare danubiano-
pontică datorată uriaşei mize
a înşelăciunii generale.

„Foarte bine, mi-am
zis eu, că actualul ghiveci
penelisto-pedelist deja şi-a fi-
nalizat listele pentru locale.
Asta dovedeşte că-şi ia în se-
rios rolul politic ce-l are de
jucat în această ţară şi că
(probabil) şi-a îndepărtat

măcar o parte consistentă din
zgura strategiilor cu care
purcede la drum...” Când
colo, stupoare! Nici urmă de
aşa ceva. Ba dimpotrivă.
Uitându-mă pe lista
catindaţilor desemnaţi pentru
Maramureş (prin extrapolare
este de presupus că la fel se
prezintă maşinaţiile peneliste
în toată ţara), pe ea apar nu
numai nume aprig controver-
sate, ci chiar şi din acelea de-
finitiv compromise pentru
politica prezentă şi de viitor,
fie că unii dintre aceştia deja
au stat la răcoare, fie că alţii,
intraţi în ghearele DNA-ului
cu mai multe dosare pe rol şi
în lucru, deja simt în ceafă
suflarea ca de gheaţă a
puşcăriei.

Concret, pentru şefia
Consiliului Judeţean
Maramureş este desemnat
nimeni altul decât mult con-
troversatul pedelist Mircea
Man, actualmente destupat
(pardon, deputat), Cristian
Anghel pentru cea de primar
al municipiului Baia-Mare,
adică acela care acuma este
curat ca lacrima în ochii
colegilor de partid după ex-
emplara ispăşire a unei
pedepse corecţionale de un
an şi ceva, iar Ovidiu Gheo-
rghe Nemeş pentru fotoliul de
primar al municipiului Sighetu
Marmaţiei, vasăzică taman
omul care nu mai ştie pe
unde să scoată cămaşa din
pricina proceselor cu care s-a
pricopsit de când îşi face
făcutele în politică şi la
primărie.

Prin urmare, cam la
atât se reduc hazoasele
schimbări îndelung clamate
de noul PNL vechi: La vre-
muri noi tot noi, adică tot ăia
vechii şi cu nenumărate bube
în căpăţâni, şi asta fie pentru
că toţi din filială sunt o apă şi-
un pământ, fie mai degrabă
pentru că asta-i implacabila
cutumă în interiorul partidului!
Dar ţinând morţiş să-şi
mulţumească oamenii de
bază la furăciune şi
contribuţii, adică penalii, de
fapt PNL în acest chip ticălos
pune zdravăn umărul la gen-
eralizarea acelei imagini de
coşmar cu alesul reţinut şi
care, în ovaţiile fanilor, este
condus cu cătuşe la mâini de
către mascaţi ca să depună
jurământul de credinţă faţă
de clan, partid şi afacerile
sale curat murdare... 

●
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Sînteţi pregătiţi de sacrificii şi mai mari? Sînteţi pregătiţi de sacrificii şi mai mari? 

Maria Diana
Popescu

AAfişaţi, tovarăşi, un
cod roşu la capitolul depopu-
lare! Românul trebuie să ştie
că fraţii lui se împuţinează între
hotare! În curînd vom fi
locuitorii unui Turn Babel mai
periculos decît originalul! De la
un recensămînt la altul,
numărul românilor scade
îngrijorător! România se
depopulează într-un ritm ga-
lopant! 

Forţa de muncă tînără
a României s-a mutat în Uni-
une, în curtea unchiului Sam şi
pe alte meridiane. Dintre cei
plecaţi, puţini se vor mai în-
toarce. Nu mai au de ce. Nimic
demn nu-i aşteaptă. Un studiu
realizat de Biroul German pen-
tru Planificare Regională arată
că România se numără printre
ţările europene puternic afec-
tate de scăderea populaţiei. În
cincisprezece ani vom rămîne
şi mai puţini sau vom fi înlocuiţi
cu alogeni. E mai uşor şi mai
eficient pentru miliţienii global-
ismului să controleze şi să
supună o masă redusă de oa-
meni.

„D e mo c ra t i za re a "
forţată a României sub
bagheta războinică a Washing-
ton-ului şi Bruxelles-ului,
desfiinţarea industriei,
condiţiile de trai austere şi pau-
pere în care sînt constrînşi să
trăiască cetăţenii săraci ai
României, haosul legislativ,
corupţia dominantă, oli-
garhizarea instituţiilor statului
şi a scenei politice, şomajul ga-
lopant, toate acestea şi multe
alte ilegalităţi, nedreptăţi,
inechităţi şi paradoxuri au gen-
erat exodul forţei de muncă
româneşti spre Vest, au gen-
erat scăderea natalităţii,
creşterea mortalităţii şi, im-
plicit, depopularea masivă a
unor localităţi şi regiuni.

Scăderea alarmantă a
numărului de locuitori este un
fenomen fără precedent în is-
toria României. Programul
ocultei mondiale, prevede,
printre alte atrocităţi, depopu-
larea unor teritorii şi recolo-
nizarea lor. De ce credeţi că
declanşează crize, foamete şi
războaie pe care le întreţin în
mod artificial? De ce creează
microbi şi virusuri în labora-
toare, pe care îi răspîndesc în
cadrul unor proiecte secrete?
Ca să facă ravagii şi să
împuţineze lumea.

România creştină este
şi ea pe masa de operaţii a
Ocultei! Tot mai mulţi străini au
cumpărat terenuri agricole,
păduri, ape şi localităţi întregi
ale României. Unele surse
credibile vorbesc despre
aproximativ patru milioane de
români care au 
părăsit România din 
caza dezindustrializării şi
sărăciei. Dacă vom fi în contin-
uare o mămăligă moale în
ceaunul lichelelor politice de la
Bucureşti, nu peste mult timp,
România va fi depopulată sau
va fi o ţară cu multiculturalităţi,
religii, obiceiuri şi tradiţii
străine, fatale A.N.D.-ului
naţional, iar ortodocşii vor fi
persecutaţi în patria lor. 
Sînteţi pregătiţi de sacrificii şi
mai mari? În Schengen nu ne-
au vrut (nici că avem nevoie de
„şenghenul" lor şi alte taxe),
însă Uniunea ne impune prelu-
area unei cote de refugiaţi!
României nu-i trebuie
„Schenghen"! 

România trebuie să-şi
închidă graniţele! Aderarea la
U.E. s-a dovedit a fi o inginerie
diabolică, care ne-a dat peste
cap în propria Ţară, ne-a stors
de bani, ne-a adus în coaste
haosul, sărăcia, criza, războiul
şi frica în oase! „Premierul Vic-
tor Ponta spune ca va accepta
azilanţi doar dacă României i
se va permite intrarea în

Spaţiul Schengen", scriu
jurnaliştii din Bruxelles.

Eu aş fi pretins Uniunii
să-mi dea înapoi suveranitatea
Ţării dimpreună cu politicile fi-
nanciare şi sociale, menite să
aducă nivelul de trai al
României pe aceeaşi treaptă
cu a Occidentului, după aia să
mai vorbim de refugiaţii pe
care eu - dacă aveam
competenţe -, i-aş fi îmbarcat
frumuşel în mijloace de trans-
port zburătoare şi i-aş fi cata-
pultat în curtea unchiului Sam,
care i-a stîrnit din culcuşurile
lor în mod vicios şi progra-
matic, prin primăverile arabe.
Refugiaţii trebuie să trăiască şi
să mănînce din acelaşi blid
american cu preafericitul
Obama, care a destabilizat
lumea arabă, Ucraina şi în-
treaga Europă. Ce s-a gîndit
Obama? Hai să facem un pic
de teatru absurd şi sîngeros în
Europa! Să aducem teroarea
şi tăietorii de capete în Uniune.

Oricum, Bucureştiul, unde se
va ridica moscheea, şi Ţara
noastră creştină nu vor mai
avea linişte după primirea
refugiaţilor. Românii vor călca
cu teamă în Ţara lor, unde pînâ
în 1989 domnea pacea,
siguranţa socială, armonia şi
liniştea între naţionalităţi.

Revenind la populaţia
României, recentele estimări
Eurostat arată că populaţia
este în drastică şi continuă
scădere. Sate întregi sînt
părăsite, fără cîini şi fără oa-
meni! 

România mai are,
cred, puţin peste
şaptesprezece milioane de
locuitori, asta dacă isteţii care
fac tot felul de statistici superfi-
ciale au luat în calcul 
şi localităţile fantomă 
din România. Vasile
Crăciunescu, preşedintele
Asociaţiei „Geo-spatial.org" şi
„Coaliţia pentru Date Deschis"

au publicat listacelor 126 de
localităţi-fantomă, care, fie sînt
complet depopulate şi nu mai
au căi de acces, fie au cîte un
singur locuitor, fie sînt
dispărute, devenind terenuri vi-
rane, locuri unde se produc
alunecări de teren şi pot fi lo-
calizate doar în baza hărţilor is-
torice. Conform
Recensământului Populaţiei şi
Locuinţelor din anul 2011,
afişat pe site-ul amintit, aceste
126 de localităţi-fantomă sînt
pustii, în unele au mai rămas
cîteva case dărăpănate, alte
localităţi sînt pe fundul unui lac
de acumulare, altele au
dispărut în urma inundaţiilor
sau în urma construcţiei
Canalului Dunăre - Marea
Neagră. Deşi nu mai există,
aceste localităţi au coduri
poştale şi figurează ca localităţi
în Nomenclatorul localităţilor
„SIRUTA", gestionat de către
Institutului Naţional de
Statistică şi preluat de către
toate instituţiile statului. Aceste
localităţi-fantomă figurează in-
clusiv pe listele Autorităţii Elec-
torale Permanente..

Un alt aspect care
ridică grave probleme, despre
care am mai scris cu cîţiva ani
în urmă, în ideea că va ajunge
la urechea organelor de con-
trol, este situaţia celor 55 de
sate şi comune din România,
transformate în oraşe doar cu
numele. Înainte de integrarea
în U.E., oficialii de la Bruxelles
arătau cu degetul spre Româ-
nia, pe motiv că ar avea prea
mulţi locuitori la sate. 

Îndeplinind ordinul
Înaltei Porţi, autorităţile ieftine
de la Bucureşti au transformat
peste noapte 55 de sate şi co-
mune în oraşe-fantomă, cu
toate că nu îndeplineau criteri-
ile minime de urbanizare
prevăzute de lege: canalizare,
apă potabilă, străzi asfaltate şi
curent electric. 55 de localităţi
rurale au căpătat statut de

oraş, dar numai pe hîrtie şi la
mărirea taxelor şi impozitelor. 

Ţăranii au fost chemaţi
şi îmbrobodiţi la referendum. Li
s-a promis asfalt în locul
noroiului şi canalizare în locul
privatei din fundul grădinii. În
realitate totul a rămas
nemişcat. Doar taxele ţăranilor
s-au ridicat la nivel urban şi,
cum nu se putea altfel, salari-
ile funcţionarilor de la primării
s-au ridicat la nivelul celor de
la oraş. Condiţiile de trai au
rămas la fel de mizere în satele
şi comunele devenite oraşe-
fantomă, urbanizarea promisă
sătenilor fiind la mila primarilor,
care prosperă şi urbanizează
doar propria bătătură.

Apropo, e cineva
acolo, sus, în stare să le
socotească leu cu leu averile
primarilor de la sate? Nu de
alta, dar mulţi dintre primarii
satelor n-au învăţat prea multă
carte şi nu ştiu, pur şi simplu,
să-şi numere grămezile de gal-
beni, să-şi ţină evidenţa vilelor
şi conturilor bancare. Alo,
D.N.A., faceţi nişte vizite de
lucru urgente şi în forţă la
primăriile din satele şi co-
munele României! 

Cîţi primari de pe la
sate nu-i seamănă leit lui Sorin
Oprescu la anestezierea şi
chirurgia banilor! Veţi găsi la
primăriile rurale materie primă
din belşug pentru dosare şi
puşcării! 

România are nevoie
de medici, profesori, ingineri
muncitori tineri şi talentaţi, nu
de primari-borfaşi, care
aleargă maşinile de lux pe
hudiţele satelor şi îşi petrec
concediul în Barbados şi
Bermude.

●

Cine trebuie să-și dea demisia în urma incidentului Cine trebuie să-și dea demisia în urma incidentului 
horthyist de la Sfântu Gheorghe?horthyist de la Sfântu Gheorghe?

Dan
Tănasă

IIncidentul de la
Sfântu Gheorghe, când vet-
eranii de război au fost
împiedicați să arboreze
drapelul României pe turla
Primăriei Sfântu Gheorghe
este unul fără precedent. 

Un primar UDMR cu
apucături de horthyist și un
Guvern al României plin de
trădători de neam au făcut
posibilă profanarea unui
simbol național și a memo-
riei Eroilor Neamului, în
văzul întregii țări umilite.
Ministrul Apărării a
reacționat timid și a anunțat
că va avea o discuție cu
autoritățile locale din Sfântu
Gheorghe. Ministrul Gabriel
Oprea cere demisia pri-
marului și a viceprimarului
din Sfântu Gheorghe.
Răbufniri patriotarde ieftine.

Este evident faptul că în
acest incident șovin cei care
trebuie să-și prezinte
demisiile sunt ministrul
Mircea Dușa, ministrul
Gabriel Oprea și prefectul
Sebastian Cucu.

Se știa de câteva
zile faptul că primarul
UDMR din Sfântu Gheorghe
va împiedica arborarea
drapelului României pe turla
primăriei cu ocazia
manifestărilor dedicate
eliberării orașului de sub
ocupația ungară. Primarul
Antal Arpad s-a comportat
exact așa cum știe, așa cum
a fost învățat acasă și în
familie, ca dușman al
României.

România aștepta ca
ministrul român Mircea
Dușa și ministrul român
Gabriel Oprea să ducă
această ”bătălie” simbolică,
pentru simbolul național, și
să câștige. Din păcate,
românul Mircea Dușa și

românul Gabriel Oprea nu
au câștigat această bătălie
și au fost umiliți de primarul
UDMR din Sfântu Gheo-
rghe. Așa cum de altfel am
fost cu toții umiliți de un pri-
mar UDMR cu apucături de
horthyist.

Primarul Antal Arpad
s-a comportat exact așa
cum era de așteptat. Nimeni
nu este surprins de atitu-
tidea lui. 

Trebuie să fii tâmpit
să fii surprins de gestul in-
acceptabil a lui Antal Arpad
în condițiile în care Antal
Arpad a fost amendat pen-
tru ofensă adusă însem-
nelor oficiale (pentru că a
dispus înlăturarea drapelu-
lui României de pe fațada
unei clădiri publice) iar în
2010 a declarat că el vede
mai degrabă steagul secui-
esc în locul drapelului
României pe turla primăriei.

Așadar, cei care
erau obligați să câștige

această bătălie erau Dușa
și Oprea. Cei doi demnitari
ai statului român nu au putut
preîntâmpina profanarea
unui simbol național.
Reacțiile lor sunt acum tar-
dive și ridicole tocmai pen-
tru că sunt motivate pur
mediatic, nu de vreun prin-
cipiu sau de simțul datoriei
față de țară.

La fel, prefectul Se-
bastian Cucu a permis și el
această bătaie de joc la
adresa unui simbol național,
fiind și el umilit de un primar.
Mai mult, Cucu a permis ca
în această zi pe fața
Primăriei să stea arborat, la
loc de cinste, și steagul se-
cuiesc al orașului, anulat
definitiv și irevocabil de
instanțele de judecată.

Instituții publice
umilite de un primar. Demni-
tari ai statului incapabili să
arboreze un drapel al
României pe o instituție
publică. Vina nu este la ei.

Vina este la noi. Țara se
guvernează 24 de ore pe zi,
șapte zile pe săptămână, 12
luni pe an. 

Legea se aplică pe
tot teritoriul României tot
timpul anului. Loialitatea
față de țară se manifestă tot
timpul anului, nu doar atunci
când presa te forțează să
reacționezi.

P.S.: Constat din
nou lipsa de reacție a depu-
tatului PSD de Covasna,
Horia Grama, și a senatoru-
lui PNL de Covasna, 
Marius Obreja, care se
poziționează din nou de
partea UDMR.

●
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Ilie 
Șandru

AAutorul cărţii „Cal-
varul” (1912), col. dr. Gheo-
rghe Raţiu, fost până în
1990 şef al Direcţiei 
de Informaţii Interne
(Direcţia I) din Departamen-
tul Securităţii Statului, a
acordat un amplu interviu lui
Mihai Groza, redactor-şef 
al ziarului „Informaţia
Harghitei”. 

El şi-a motivat titlul
cărţii având în vedere că
viaţa românilor ardeleni sub
ocupaţia ungurească a fost
un adevărat calvar. Gheo-
rghe Raţiu s-a referit atât la
perioada interbelică, în-
cepând cu 1918, cât şi la
perioada 1940-1944. Ceea
ce l-a îndemnat să scrie
această carte a fost dorinţa
de a convinge pe cititori că
„extremismul naţionalist
maghiar nu este o născocire
a fostei Securităţi, pentru a
se afla în treabă”.

Autorul are perfectă
dreptate. Mulţi dintre noi
ştim foarte bine că revizion-
smul extremist nu a apărut
în timpul comunismului ci
imediat după 1918 şi s-a
dezvoltat în toată perioada
interbelică. 

Atunci au luat
naştere o serie întreagă de
organizaţii şi structuri ale
hungarismului revizionist,
precum: Societatea un-
gurilor care se deşteaptă,
Societatea ungară pentru
apărare a ţării, Liga
revizionistă ungară,
Fundaţia naţională a
studenţilor, Federaţia
organizaţiilor de apărare a
naţiunii, Ordinul vitejilor,
Uniunea foştilor combatanţi,
Asociaţia Generală a Tiralio-
rilor unguri, Uniunea
maghiară de apărare a
rasei, Uniunea asociaţilor
camaraderşti, Asociaţia
celor zece, Garda
revizionistă etc.

Scopul tuturor aces-
tor organizaţii, adevăratul
lor catehism revizionist 
era „reînvierea Unga-
riei milenare! Pretindem
hotarele noastre milenare,
pretindem muţii ce au în-
conjurat patria ungară! Vom
muri dacă va trebui, dar nu
vom avea linişte până ce nu
vom recâştiga ţara”. 

Ba chiar hungaris-
mul revizionist nu se
mulţumea doar cu
,,recâştigarea ţării”, ci dorea
cu mult mai mult. „Ungurii
nu vor lăsa să se
restabilească liniştea în Eu-
ropa, până când bazinul în-
chis de lanţul Carpaţilor nu
va fi al lor”. 

Prin asemenea

declaraţii, aristocraţia
maghiară a reuşit să infil-
treze cu dibăcie în sufletul
poporului maghiar ideea că
Ungaria nu poate trăi fără
revizuirea Tratatului de
Pace de la Trianon (4 iunie
1920) şi fără redobândirea
vechilor hotare, insigând
astfel la ură contra
popoarelor vecine: român,
croat, sârb, clovac, „vino-
vate” pentru „răpirea teritori-
ilor regatului ungar”.

Una dintre cele mai
active dintre organizaţiile
mai sus amintite a fost
„Garda revizionistă”,
preamărită deseori de Ur-
manczy Nandor, autorul
moral al monstruoaselor
asasinate asupra românilor
la Beliş, în 1918. „Misiunea
gărzii este să restabilească
hotarele milenare ale Marii
Ungarii”, scria el îm ziarul
revizionist ,,Pesti Hirlap din
9 noiembrie 1932. 

Pentru aceasta tre-
buia să se apeleze la orice
mijloace, chiar la 
nimicirea fizică a tuturor
naţionalităţilor. „Avem 8 mil-
ioane de unguri în Ungaria
mutilată, 3,5 milioane sub
stăpânirea românească,
sârbă şi cehă şi încă odată
3,5 milioane în America,
Asia, Africa etc… 

În primul rând tre-
buie să eliberăm pe fraţii din
teritoriile provizoriu ocupate.

Apoi trebuie să
scăpăm de paraziţi(adică de
români, slovaci,croaţi şi
sârbi). Mizerabilii trebuie să
fie exterminaţi de pe
pământul nostru unguresc.
În locul lor, în locul acestor
oameni fără credinţă şi fără
recunoştinţă, al acestor
duşmani, să revină în patrie
fraţii, forţaţi astăzi să rămâie
în străinătate… 

Ei vor pune funda-
mentul marelui imperiu
ungar asemănător aceluia
al lui Ludovic cel Mare şi al
regelui Matei” (Pesti Hirlap
din 23 noiembrie 1933).
Acelaşi Urmanczy Nandor
evoca porunca a zecea din
„Decalogul revizionismului
ungar”, îndemnând pe
fiecare ungur ca ,,atât timp
cât patria noastră nu-i
salvată nu fii nici creştin, nici
liber cugetător, nici liberal,
nici reacţionar, nici mic pro-

prietar, nici mare proprietar,
nici guvernamental, nici
disident, fii doar ungur
cutezător, încrezător în
forţele tale, fii plin de
dispreţuire, gândeşte-te la
răzbunare şi aşteaptă cu
nerăbdare ziua revanşei: Nu
cunoaşte mila, fii un ungur
sălbatic şi păgân”!

Astăzi „eroului” Ur-
manczy Nandor, „fondatorul
şi conducătorul mişcării
iredentiste şi revizioniste

împotriva păcii de la Tri-
anon” (Inscripţie pe piatra
de mormânt) i s-a ridicat un
bust în municipiul Topliţa, iar
o societate „culturală” îi
poartă numele. 

Desigur, prin grija
iredentiştilor şi revizionştilor
contemporani, între care,
dedeparte, Tokes Laszlo
reprezintă hungarismul ex-
tremit contemporan.

Nu cred că este vre-
unul dintre capii acestei
mişcări revizioniste care să
ne urască mai mult. A cres-
cut cu acest sentiment de
ură faţă de români, senti-
ment pe care a ştiut să şi-l
ascundă sub sutana de
popă răspopit. Iar în 1989 a
ştiut să profite din plin de
situaţia explozivă creată ca
urmare a revoltei întregului
popor român faţă de regimul
comunist al lui Ceauşescu. 

Cu această mască
,,revoluţionară”a prostit o
lume întreagă, în primul
rând pe americani, care s-
au dovedit a fi mai creduli
decât copiii, considerându-l
pe Tokes un adevărat mesia
al românilor! El ar fi, vezi
Doamne, cel care a aprins
scânteia revoluţiei din 1989!
Eroul acesteia! De n-ar fi
fost el, românii ar fi rămas
prizonierii aceluiaşi regim
dictatorial. În realitate,
Tokes Laszlo nu este eroul
revoluţiei, ci este unul dintre
cei mai mârşavi trădători de
ţară! El este ceea ce fost
încă din tinereţe şi ceea ce
a şi rămas: un spion,
îmbrăcat în sutană
popească, aflat în slujba
stăpânilor săi de la Bu-
dapesta!

Dovezi în acest
sens sunt destule, la în-
demâna tuturor celor care
doresc să le afle. 

Astfel, încă înainte

de 1989, Tokes făcea parte
din aşa-zisul „Birou de
presă pentru Transilvania”,
un eufemism care acoperea
de fapt reţeaua de spionaj a
Budapestei pe teritoriul
României. 

După 1990 a rămas
tot acolo. Cineva cu numele
Ildiko Sepssy, din Oradea, a
descoperit, cu stupoare, că
Tokes trimetea la Bu-
dapesta microfilmele ce
conţineau activitatea lui de
spion chiar prin intermediul
fiicei ei, care ducea la Arad
microfilmele făcute de tatăl
său, membru al aceleaşi
structuri de spionaj, de unde
erau trecute peste graniţă. 

Fostul şef adjunct al
securităţii din Timiş, Radu
Tinu, afirma clar: „Fără a
greşi, am spus în 8 martie
1990 şi pot afirma şi azi că
Tokes nu a fost împotriva lui
Ceauşescu, ci împotriva
României”. La rândul său,
generalul Iulian Vlad, fostul
şef al Departamentului
Securităţii din Ministerul de
Interne, scrie: „Acest
cetăţean român nu acţiona
în interesul României, care
este patria lui prin naştere,
ci în interesul unei puteri
străine”. 

Care este acea
,,putere străină” e uşor de
ghicit. Oare aceasta nu se
cheamă trădare de ţară?
Sigur că nu, din moment ce
ele au fost ,,meritele”
datorită cărora fostul
preşedinte, Traian Băsescu,
i-a acordat lui Tokes Laszlo,
în 2009, cea mai înaltă
distincţie: Ordinul ,,Steaua
României”, ,,în semn de
mare apreciere a curajului
de care a dat dovadă,
declanşând, prin exemplul
personal, revolta istorică a
poporului român împotriva
dictaturii comuniste”!.. Ori
neştiinţă – ceea ce este ex-
clus -, ori prostie cât încape,
ori inconştienţă crasă, care
l-a compromis definitiv pe
Băsescu în faţa poporului
român. Iată cum
acest individ perfid, prof-
itând de acea aură de eroul
al revoluţiei române din de-
cembrie 1989, a putut
manevra cu abilitate pentru
a-şi deschide calea spre
mărire, renunţând chiar şi la
biserică, convins că numai
politica era calea ce îl putea
propulsa spre putere. Şi ast-
fel, în scurtă vreme, el a de-
venit un adevărat Dalai
Lama al ungurilor minoritari
din România, arogându-şi
rolul de salvator al acestora,
„pentru a putea scăpa de
lanţurile statului majoritar”.
Altfel ungurii nu mai au nici
un viitor în România, fiind
supuşi unui crunt proces de
deznaţionaliare. Iar pentru a

dovedi acest lucru, popa
Tokes manvrează irespons-
abil cu cifrele şi cu procen-
tele legate de situaţia
demografică din Transilva-
nia. „Dacă în 1920 populaţia
din Transilvania era de 50 la
sută maghiari şi doar 36 la
sută români (respectiv, 5,2
milioane de maghiari, faţă
de numai 2,8 milioane de
români), acum numărul
românilor a ajuns la 7,5 mil-
ionae, faţă de numai 3,5 mil-
ioane de maghiari”!

Nu poţi să nu te
cruceşti de asemenea min-
ciuni neruşinate. Fiindcă
niciodată în decursul istoriei
în Transilvania nu au trăit
cinci miloane de unguri! Iar
acum, după numărătoarea
lui Tokes, au mai rămas
numai 3,5 milioane! De
unde i-o fi scos şi pe
aceştia?! Că doar toată
lumea cunoaşte datele
recensământului din 2011,
date oficiale, bazate 
pe documente.Acestea
consemnează faptul că în
România trăiau atunci
1.237.746 de unguri
reprezentând doar șase la
sută din populaţia ţării. 

Din aceştia ceva
mai mult de un milion
trăiesc în Transilvania. Fal-
surile demografice pe care
le vântură popa Tokes sunt
contrazise chiar de
conscripţiile maghiare din
secolul 19 începutul secolu-
lui 20, până în 1910 când s-
a făcut ultimul recensământ
unguresc. Acesta con-
semna clar că în Transilva-
nia trăiau aproape trei
milioane de români şi ceva
mai mult de două milioane
de unguri. Însă şi aceste
date trebuie privite cu foarte
multă circumspecţie atunci
cânt se referă la sporul nat-
ural al populaţiei româneşti,
foarte mic, în comparaţie cu
cel al populaţiei maghiare
care a ajuns chiar la 13 la
sută, în deceniul 1900-
1910. Asta în ciuda faptului
cunoscut de toată lumea,
privitor la sporul negativ de-
mografic al ungurilor de-a
lungul vremii, care, dacă n-
ar fi recurs la maghiarizarea
dură şi permanentă a tu-
turor populaţiilor cu care au
intra în contact. Fiindcă,
vorba lui Eminescu, „ungurii
vor să maghiarizeze şi
pietrele”!

Ce aş mai putea
adăuga, aşa ca o concluzie:
Doamne iartă păcatele
noastre şi ne dă nouă
mintea românului cea din
urmă!

●
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Cezar 
Adonis Mihalache

NNu anunțul iepelor
de la Budapesta ar trebui să
ne enerveze… Dacă vor, nu
au decât să-și bage toată
țara între sârme. Atâta
vreme cât construiesc pe
teritoriul lor, fără a se atinge
de fâșia neutră dintre cele
două frontiere, gardul poate
fi considerat doar un alt
semn de atavism.

Cu adevărat
schizofrenică, și ceea ce ar
trebui să ne dea frisoane,
este reacția aproape instan-
tanee venită dinspre caprele
râioase ale maghiarimii
politice de la noi. Care ime-
diat s-au așezat în poziția
servilă la poarta bordelului
pesto-verzui și au început
să ne explice necesitatea
acesui gard.

Țapul, dar nu
ispășitor al tembelismului de
la Budapesta, ci cuvântător
al revizuirii prin sârme ghim-
pate a frontierelor țării, a
fost Kelemen Hunor care,
printre scamele de 
vorbe stricate, a punctat
adevărata linie de
demarcație pe care o
conturează anunțul ofi-
cialilor unguri. Desigur, nu
aveam nevoie de doza de
„înțelepciune” a unei capre

râioase pentru a pricepe că
toată povestea pute. Căci,
în general, tot ce ating ia-
pele și caprele hungaro-
maghiare seamănă a
putoare…

Dar acel gard pe
care vrea să-l ridice Bu-

dapesta la granița cu noi, nu
este un zid între Ungaria și
România. Este un zid pe
care iepele otrăvite ale Eu-
ropei, ale conceptului și
unității europene, vor să-l
așeze între restul Europei și
Noi. Între viitorul reconsoli-
dat spațiu Schenghen și
România. Este un mod prin
care Ungaria forțează
trasarea noilor granițe ale
UE, singura întrebare fiind
legată de dimensiunea spri-
jinului pe care îl au din
partea unor capete la fel de
seci de la vârful Europei.

Dar Kelemen Hunor
a mai transmis ceva. Mult
mai grav. Faptul că acest
gard ar putea fi împins „spre
linia râului Mureș”. Sau
poate chiar „un pic mai jos”.
Aproape cât să se
suprapună cu linia Partiu-

mului la care visează de pe
șeaua de capră râioasă ce
se închipuie cal breaz.

Aici ar trebui să ne
oprim în toată agitația
produsă de schimbul de
replici dintre Budapesta și
București. Ba, înainte de a
ne lămuri cu Budapesta, ar
trebui să lămurim, la Par-
chet „problema Hunor”,
dimpreună cu toată
adunătura lui de capre
râioase…

Pentru că Hunor
vorbește (completând de la
sine sau „traducând”

mesajele Budapestei – și
este o întrebare
esențială…) despre o linie
de demarcație între Româ-
nia și Ungaria, pe linia râului
Mureș. Cu un spațiu de
rezervă, „în jos”, spre inima
țării de 20-30 de kilometri.

Or, suntem în fața
unei amenințări de revizuire
a frontierelor țării.
Amenințări venite și din
afara țării, dar, iată, și din in-
teriorul României!

Și suntem departe
de orice interpretare la limita
scenaritelor! Nu când vine
vorba de iepele hungare și
caprele maghiaro-politice!
Pentru că Budapesta a mai
inventat un concept. Gardul
mobil. Un concept pe care
UE l-a acceptat extrem de
ușor deși ar fi trebuit ca
această idee să o agreseze
mai mult decât gardul de la
granița cu Serbia.

De altfel, din prima
clipă în care Ungaria a
prezentat mândră structura
mobilă a gardului său anti-
imigranți, sub forma
„primitivă” a unui vagon de
cale ferată „înfășurat” în
sârmă ghimpată, și aici tre-
buie să recunoaștem cu
doar o minte bolnavă putea
gândi așa ceva în secolul
21!, UE ar fi trebui să
reacționeze. Pentru că un
gard mobil poate aduce

oricând mutare unor linii de
demarcație, a gardurilor
„anti-refugiați”...

Europa nu a făcut-o
și nu o va face! Nici în mo-
mentul în care Budapesta
va monta garduri la granița
cu România, dar nici în clipa
în care va da avânt unor
structuri mobile cu sârmă
ghimpată „spre râul Mureș
și eventual dincolo de
Mureș, pe o lungime de 20-
25 de kilometri” (dixit, Kele-
men Hunor!).

P.S.:

Gardul va fi con-
struit, probabil, tot cu ar-
mata… Or, putem sta liniștiți
în cazul mobilizării de către
Budapesta a unor trupe, fie
și sub motivul oficial al
realizării unei construcții
civile, la granițele noastre?
Și mai este o problemă. Prin
devierea fluxurilor de
imigranți, ungurii vor putea
forța, în numele protejării
minorității lor de imigranți,
frontierele… Să fim, dară,
vigilenți!

●
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Ionuț
Țene

CCând Klaus Iohannis
ne-a minţit cu „sânge rece” ca
Truman Capote, în stil ger-
man, că România va primi
doar 1685 de refugiaţi musul-
mani am scris că ne trage pe
sfoară. Poate 1685 de
imigranţi musulmani veniţi o
dată pe lună la noi în ţară?
Premierul Victor Ponta a
sărit, ca un inculpat penal, de
la DNA să ne informeze că
suntem pregătiţi să preluăm
pe imigranţi. Preşedintele
Comisiei Europene Jean-
Claude Juncker a afirmat
răspicat, ca un gauleiter
nazist, fără să întrebe pe ni-
meni că România trebuie să
primească 6300 de imigranţi
musulmani în luna noiembrie.
Realitatea e că în luna
noiembrie România va primi
de şapte ori 6300 imigranţi
musulmani pentru că 
trebuie reîntregită familia
numeroasă, cu „renumeraţie
mică”.

În familia musulmană
o cifră de şapte membri este,
desigur, cea mai redusă, în
realitate pot fi cu mult mai
mulţi, o gintă întreagă sau un
trib la reîntregirea familiei.
Jean-Claude Juncker ne-a in-

format că în noiembrie a.c.
vom primi 6300 de imigranţi
musulmani ori şapte pentru
reîntregirea familiei, dar în
ianuarie 2016 va veni un alt
val imigraţionist cum ne
avertizează ONU. 

În 2016 încă un mil-
ion de musulmani vor veni în
Europa ne anunţă forul mon-
dial. Cum îi ştiu eu pe
conducătorii noştri
îngenunchiaţi moral şi finan-
ciar marilor puteri străine,
Klaus Iohannis şi Victor
Ponta vor accepta în poziţie
de drepţi din genunchi şi cu
leucoplast pe gură propuner-
ile Comisiei Europene, că
aşa dictează noul fuhrer ger-
man Angela Merkel, care a
transformat Europa în cel de-
al IV Reich, unde se aplică un
rasim şi o xenofobie pe invers
împotriva albilor creştini de
pe continentul nostru. Deja
Guvernul a început să caute
locuri în căminele univer-
sitare şi şcolare pentru a îi da
afară pe studenţi şi elevi şi a-
i caza pe musulmani că aşa
vrea Angela Merkel, iar
sergenţii majori şi acoperiţii
SRI din presă au demarat
campania media de
propagandă că românii tre-
buie să-i accepte pe
imigranţii musulmani.
Reprezentanţi ai Departa-
mentului de Informaţii şi

Protecţie Internă din MAI,
MApN, Ministerului
Finanţelor, Ministerului Trans-
porturilor, SRI, SIE,
Administraţia Naţională a
Rezervelor de Stat şi Prob-
leme Speciale vor face parte
din grupul de implementare a
Strategiei naţionale privind
imigraţia. Guvernul a aprobat,
miercuri, prin hotărâre, com-
pletarea componenţei actuale
a Grupului de coordonare a
implementării Strategiei
naţionale privind imigraţia.

Evident că asităm la
o invazie musulmană
organizată şi finanţată de
forţe geopolitice care au
sponsorizat “primăvara
arabă” şi războialele din Golf.
Pare că islamizarea Europei
e ireversibilă că aşa vrea
SUA şi Germania. Încă nu
înţeleg rosturile, deşi le
bănuiesc: să se mai elibereze
presiunea demografică pe
anumite state din Orientul Mi-
jlociu. Vorba lui Gadaffi:
“Avem 50 de milioane de
musulmani în Europa. Sunt
semne că Allah va conferi Is-
lamului victoria în Europa –
fără săbii, fără puști, fără
cuceriri. Cele 50 de milioane
de musulmani din Europa vor
transforma continentul într-
unul musulman, în numai
câteva decenii.”

Şi cum se pare că

ofensiva organizată a islamu-
lui asupra Europei şi
României e ireversibilă, că
aşa vrea Germania şi SUA,
iar dovezile că circa 70 la
sută dintre refugiaţii musul-
mani sunt luptători ai Statului
Islamnic, lucru dovedit de
presă şi Europol, trebuie să
ne gândim şi noi la o strate-
gie de siguranţă naţională. 
Să închidem ermetic
graniţele cu militari nu ne lasă
drepturile omului şi nemţii, iar
Iohannis nu vrea să o supere
pe Frau Merkel. Aşa că cele
circa câteva zeci de mii de
musulmani ce o să-i primim
cadou în 2015 şi 2016 trebuie
să-i relocăm şi reaşezăm în
judeţele Harghita şi Covasna,
unităţi teritoriale slab popu-
late şi dezvoltate cu o acută
nevoie de braţe de muncă, că
aşa justifică analiştii servici-
ilor secrete migraţia
musulmană. Mai mult, cele
două judeţe au şi o bogată
tradiţie de autonomie, deci
imigranţii musulmani se vor
simţi protejaţi de alteritatea
regiunii şi independenţa faţă
de centru.

Cum statul român
deja nu mai controlează
judeţele Harghita şi Covasna,
lucru dovedit zilele trecute la
o manifestare a veteranilor
de război, sub egida MAN,
unde militarii români înarmaţi

nu au fost lăsaţi de primar,
portarul pensionar şi femeia
de serviciu să arboreze
Drapelul Naţional pe sediul
Primăriei din Sfântu Gheo-
rge, unitate administrativă a
statului român, e clar că gu-
vernul Ponta e de faţadă în
„Secuime”. Deci, arabii din
Harghita şi Covasna se vor
integra rapid la Gheorgheni,
Odorheiu Secuiesc şi Mier-
curea Ciuc şi vor putea primi
mai repede cetăţenia Un-
gariei pentru a obţine viză de
America.Mai mult, imigranţii
arabi pot dezvolta ideea de
autonomie într-o ţară care a
devenit un teritoriu fără
stăpâni şi uitat de mari-
onetele străine de la
Bucureşti. Le va fi imigranţilor
foarte uşor ca să proclame
Regiunea Autonomă siriano-
irakiană „ținutul Secuiesc”, iar
locuitorii musulmani vor
putea arbora mândri pe
moscheia “Wass Albert”
steagul albastru cu semiluna
otomană pe care să adauge
ceva negru, în amintirea
fraţilor lăsaţi cu kalasnicovul
în mână la Mosul. 
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