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„Mai puternică decât "ideea"

celui care are "ideea", nu poate

fi niciodată ideea celui care i-a

înţeles "ideea".”

- Nichita Stănescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Naționalizarea prin monopolul Naționalizarea prin monopolul 
de stat… „justificat”de stat… „justificat”

Cezar Adonis
Mihalache

NNici nu știi ce este
mai grav pentru o democrație
împinsă între corzile unui
analfabetism guvernamental
funcțional și… decizional!
Acțiunile unui ministru îm-
potriva cărții de învățătură,
agresiuni urmate de felurite
divagații halucinante în încer-
carea de a-și justifica decizi-
ile, ori declarațiile unui șef de
instituție care dă ca posibilă
acțiunea de… alfabetizare
generalizată, prin apostila
asumării oficiale a… analfa-
betismului guvernamental
funcțional de acum?!

„Prestația” căruia
este mai diabolică pentru 
tot mai fragila noastră
democrație? „Bulele”
revărsate de un ministru cu
aere de sifon expirat (cel
puțin, gramatical!) sau
motivațiile găsite de șeful
unei instituții care se ocupă
tocmai de supravegherea
funcționării corecte a pieței
libere?

În primul caz, când
Liviu Pop a venit și a vorbit, în
continuarea agramatei lui lo-
goreei vomitiv-aritmetice (ni-
cidecum „matematice”,
pentru că ar mai avea nevoie
de câteva clase!), despre „ba-
ronii manualelor” (!), despre
acel război cu propriile „erori
și greșeli” (sigur, eroarea de
a fi, greșeala de a continua
acest „a fi”, ca ministru!), totul
a părut a fi strict un melanj
grotesc de ignoranță și
fudulie, folosit de șefii lui de
partid și de guvern pentru a
impune noile linii roșii în lim-
itarea libertăților de exprimare
și a alegerilor la nivelul unei
părți a societății.

Or, cu ignoranța,
insuficiența, agramatismul și
tupeul actualului ministru al
învățământului măcar eram
obișnuiți! Iar starea de gener-
alizare a acestor nonvalori la
nivel de guvernare nu ne
mira. Ba, ne era clară și
evoluția întregii tărășenii, ca
impostură cimentată în locul
uneia dintre valorile definitorii,
fundamentale, pentru o
națiune liberă: educația…

Și totuși, speram ca
agresiunea decupată din anii
’50 să rămână doar la nivelul
cuibului de lăcuste și molii din
Palatul Victoria… Chiar dacă
era clar că de la instigarea,
retragerea și decredibilizarea
auxiliarelor școlare la extin-
derea acțiunii la nivelul în-
tregului act cultural nu ar mai

fi prea mulți pași.
Dar nu a fost să fie…

Nefiind cu toții analfabeți
(pop)funcționali, agresorii gu-
vernamentali care ne conduc
au înțeles că lucrurile trebuie
făcute cu mai mult cap. Că nu
trebuie să stai în preajma
maldărului (de manuale, de
cărți, de libertăți, de normali-
tate) căruia tocmai vrei să îi
dai foc pentru că s-ar putea
să te arzi și tu (de n-ați arde,
mai repede!).

Așa au apărut
„îndreptările” din compendiul
de dezagregare folosit de
cabinetul Tudose. Acum, la
nivel de „subcapitol”, prin
auxiliarul numit Consiliul
Concurenței! Al cărui șef nu a
ieșit în spațiul public cu sin-
gurul lucru care îi putea mo-
tiva prezența în scandalul 
de prostie baronizat-
guvernamentală, cu un nece-
sar „Nu dați foc!”, ci taman
pentru a  întregi siguranța de
fudulie guvernamentală cu
atenționarea că focul pus de
guvernanți ar putea fi chiar
justificat!

Nu a atacat posibila
excludere de pe piața liber
concurențială, acum doar de
pe cea a cărții școlare, a
privaților, ci a subliniat că,
„dacă se va ajunge la așa
ceva”, acțiunea „trebuie să fie
bine justificată”!

Or, „naționalizarea” –
chiar și cu explicații în 
logica de paradigmă 
ironic-guvernamentală, tot
naționalizare se cheamă…

Acceptând această
„excepție”… tranzitorie, Con-
siliul Concurenței introduce
pe piață, legalizează practic,
tocmai acel abuz pe care
este chemat să-l stopeze. Nu
doar când într-un sector
germinează ideile unor „ac-
tori” care vor să se metamor-
fozeze într-un monopol, ci și
atunci când statul în sine
capătă caracteristici rapace și
generează abuzul ca instru-
ment guvernamental. Mai
mult, vorbește fără jenă de-
spre „excluderea de pe piață”
a unor firme private!

Astăzi, Consiliul
închide ochii la intrarea ma-
mutului mecanism-de-stat
peste piața privată a cărții,
dar, mâine, „excepțiile” (sigur,
„bine justificate”) ar putea
cuprinde toate sectoarele
economice.

În limbajul șefului de
la Concurență, neimplicarea
în sancționarea gravului der-
apaj la care asistăm, ar putea
fi chiar legal justificat prin
noțiunea de „eșec de piață”

(?), adică „pentru că piața nu
funcționează bine în dome-
niul respectiv”, ar putea fi
nevoie de „o preluare a
activității de (către) o com-
panie a statului”. Dar, nu toc-
mai preluările ostile, mai ales
când statul atacă unilateral,
ar trebui reclamate de
această instituție?

Și nu se vorbește nici
măcar de o implicare în în-
dreptarea pieței prin intrarea
pe un sector a unei companii
de stat, prin preluarea unei
părți a pieței, evident, în mod
obligatoriu sub procentul care
ar putea să o apropie de
statutul de monopol, ci de-
spre acapararea întregii
activități.

Nu este suficient de
clar că numărăm agresiuni
fățișe, nu „erori și greșeli”(!),
asupra pieței libere și a medi-
ului privat? Nu este evident
mecanismul intervenționist pe
care și-l creează statul prin
mecanisme aparent dis-
parate? De la intervenția în
trasarea salariului brut la
privați, impunerea pontajului
obligatoriu (și) în mediul pri-
vat, la vehicularea posibilității
de excludere de pe piață (iar
termenul de „justificat” nu are
absolut nici o acoperire, el nu
are ce să caute într-o
economie de piață, ca apanaj
al statului, doar clienții pot
„exclude” o firmă), „splitarea”
tva și, peste toate, vehicu-
larea posibilității de preluare
a activității dintr-un segment
(apoi domeniu, apoi a întregii
economii) de către o com-
panie de stat…

Nu este în pericol
doar dreptul nostru a de
alege pentru copiii noștri ce
manuale și ce auxiliare le
sunt potrivite… Nu este în
pericol dreptul nostru de a ne
alege cărțile… Ci dreptul de a
alege să facem alegeri!

Să nu ajungem, prin
indiferență și neimplicare, să
trăim și ziua în care Consiliul
Concurenței va deveni un
consiliu de intervenție al stat-
ului, Ministerul Educație unul
al cenzurii, iar „auxiliarele” să
ne devină identități impuse…

●

Punând cătuşe ruginite pe Punând cătuşe ruginite pe 
destinul Patriei…destinul Patriei…

George
Alexander

OOrice occidental ne
priveşte, probabil, cu
condescendență, uneori…
Insultele, calomnierea adver-
sarului, terfelirea în spațiul
public sunt caracteristice
păturii celei mai de jos, celei
mai înapoiate, din mahalaua
Balcanilor, de la noi! Am fost
cândva o țară frumoasă şi
respectată, şi ce-am ajuns!
Chiar şi sub dictatură,
trecând peste gângăviile şi
astigmatismele cuplului
ceauşescu, dorința de a
învăța şi de a străluci prin
erudiție era comună multor
cetățeni, care găseau în artă
şi cultură un refugiu în calea
vicisitudinilor.

Azi nu mai studiază
nimeni, din păcate. Sau prea
puțini. Toți sunt pe facebook,
însă, chiar şi înainte de a
învăța să scrie! Toți sunt în
fața televizorului, care le ia
mințile, de multe ori…

Nivelul discuțiilor de
la televiziunile naționale este
Deplorabil. Un standard pro-
fesional a apus de mult la
noi. Toți vor să iasă în
evidență, numai, să epateze
cumva, se ceartă, îşi dau
palme şi pumni „în direct”
sau în pauze, se încaieră de
dragul politicii dubioase,
tăvălindu-se în praful
dâmbovițean… Cu aceste
aere de Fanar, am transfor-
mat treptat-treptat, scumpa
noastră Țară într-o mahala
morală, care nu mai aparține
nimănui! Căci, cui îi pasă de
Ea?! Am învățat toți să
înjurăm, atâta ştim, atât
putem. A mai rămas loc în
inima noastră şi pentru
altceva?

…Arta diversiunii a
ajuns la perfecțiune, la noi!
Când Politicul şi-a vârât
coada, profitând de aptitu-
dinile fanariote moştenite, a
început Dezastrul juridic,
Dezastrul moral, pierderea,
de fapt, a statului român în
favoarea unei mâini de oa-
meni, confiscarea lui!

Că avem cei mai
iscusiți Hoți din lume, se ştie,
nu e un secret! Că s-au furat
valori inestimabile, este, de
asemenea, ştiut. Că, în fața
unor asemenea provocări,
trebuia luate şi măsuri
excepționale pentru sto-
parea, dacă nu stârpirea lor,
este, iarăşi, de înțeles!

Dar nu este de
înțeles cum s-au infiltrat tot
felul de neaveniți chiar şi în
DNA, chiar şi în SRI, decred-
ibilizându-le! Nu este de
înțeles cum preşedinți ai țării,
şi-au dat mâna cu nelegiuiții,
infractorii, comițând Abu-
zuri împotriva propriilor
cetățeni!… Nu este de
înțeles că s-a făcut „drep-
tate” SELECTIV, linşând ad-
versarii, în timp ce propriii
aliați cărau în portbagaje mil-
ioane… Nu este de înțeles
cum a apărut Inchiziția, în
România, fabricând dosare,
distrugând Oameni,
manevrând politic, punând
cătuşe ruginite, de fapt, pe
destinul patriei!

…Când un procu-
ror precum Portocală-Să-
moară-mama-mea!, îi fabrică
dosar unui tată, cerând în
acelaşi timp avansuri sexu-
ale fiicei sale, este un fapt
mai mult decât regretabil, de
care se face vinovat nu
numai un obsedat, ci un în-
treg Sistem clădit pe opre-
siune, minciună şi falsă
justiție!

…Oricât de irecon-
ciliant aş fi cu Opoziția, n-aş
trimite niciodată trupele de
procurori împotriva ei, căci
un atentat împotriva
Opoziției unei țări, este un
atentat împotriva statului!

Cu părere de rău tre-
buie să afirm că, indiferent
cine a venit la Putere în
România, fie că a fost de
Stânga, fie că a fost de
Dreapta!, nu a avut niciun re-
spect pentru adversarii săi.
Cel care a strigat cel mai tare
„Hoții!”, a fost cel mai mare
Hoț! Când nu există Credibil-
itate, Încredere, Empatie,
Înteligență Emoțională în ra-
port cu cei care nu gândesc
ca tine, mergem dinspre rău
spre mai rău…

În România trebuie
schimbate până şi
măturile…

●
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Asediul cetăţii TimişoaraAsediul cetăţii Timişoara

Ioan
Ispas

ÎÎn fiecare an UDMR-
ul din Timișoara
sărbătorește în 15 martie
ziua maghiarilor prin
depunere de coroane de
flori la bustul lui Eftimie
Murgu, placa memorială a
generalului Klapka și la bus-
tul lui Petofy Sandor. 

Este omisă statuia
secuiului Gheorghe Doja.
Nici măcar în 10 martie
când s-a sărbătorit de către
maghiari ziua secuilor n-a
fost depusă vreo coroană
de flori. Secuii săracii și-au
pierdut și limba și istoria
fiind folosiți astăzi de unguri
doar ca vârf de lance în
lupta lor contra românilor.
Ca ura lor să fie cât mai
mare sunt ținuți de liderii
maghiari într-o stare
continuă de subdezvoltare.

De ce-l onorează
UDMR-ul pe Eftimie Murgu?
Pentru că Eftimie Murgu în
calitatea de deputat de
Lugoj în Dieta de la
Debrețin a fost de partea
maghiarilor la revoluție.
Chiar a încercat, fără suc-
ces, să-l convingă pe 
Avram Iancu că legea
naționalităților ar fi fost bună
și pentru români.

La bustul lui Petofy
Sandor are loc și un miting
cu discursuri și program
artistic. Mă așteptam ca
anul acesta să nu participe
nicio oficialitate română la
acest eveniment ca răspuns
la boicotarea Zilei Naționale
a României de către statul
maghiar. N-a fost așa! A
participat subprefectul de
Timiș, al cărui nume nu
merită pomenit. 

Are un nume româ-
nesc, dar a uitat că
strămoșii săi în 
timpul scurtei administrări
maghiare a Transilvaniei nu
aveau voie să poarte pălării
mai scumpe de un florin.
Scuze, m-am lăsat luat de
val! De unde strămoși la
politicienii noștri care n-au
mamă, n-au tată, sunt
generații spontanee. Nu mă
credeți? Uitați-vă peste CV-
urile lor! Păi cum să țină
minte oficialii noștri ce s-a
întâmplat acum o sută și
ceva de ani când ei nu-și
amintesc ce a fost acum
șase luni!

Trebuie să
menționăm că bustul poetu-
lui și căpitanului Petofy San-
dor (adică fostul sârb
Alexandru Petrovici) se află
în Freidorf, un cartier aflat
departe de fosta cetate a
Timișorii. Pe bună dreptate
maghiarii sărbătoresc acolo
pentru că armata maghiară
n-a reușit în 1849 
să cucerească cetatatea

Timișoara.
Dacă ungurii

sărbătoresc la 15 martie
declanșarea revoluției se
pune problema când
sărbătoresc românii din
Timișoara faptul că au rezis-
tat asediului dintre 25 aprilie
1849 și 9 august 1849? 

Această rezistență
este trecută sub tăcere, nu
se face mare caz din ea.
Chiar și monumentul dedi-
cat de „Francisc Iosif I
eroilor care au apărat
cetatea Timișoara în anul
1849” a fost mutat din Piața
Libertății în cimitirul din
Calea Lipovei sub ochii
adormiți ai austriecilor și
indiferența românilor. 

Pentru ungurii care
în 1867 au obținut în sfârșit
mult dorita administrare a
Transilvaniei monumentul le

reamintea zilnic eșecul de la
Timișoara din timpul
revoluției de la 1848.

Trebuie spus că
românii au fost implicați în
apărarea cetății Timișoara
în primul rând prin Regi-
mentul 13 româno-
bănățean de la Caransebeș
la care s-a apelat pentru a
completa garnizoana cetății.

Amănunte despre
luptele zilnice, apărătorii
cetății și atitudinea satelor
din împrejurimi aflăm 
din lucrarea „Timișoara 
sub asediu. Jurnalul
Feldmareșalului George v.
Rukawina (aprilie – august
1849”,   Editura Presa
Universitară Clujeană,
2008, autor Rudolf Graf.

Vestea declanșării
revoluției a ajuns la
Timișoara în 18 martie. En-
tuziasmul a fost general. A
doua zi Piața de Paradă a
fost denumită Piața
Libertății. 

Aici s-au ridicat
patru altare împodobite pen-
tru catolici, evangheliști,
greci neuniți (ortodocși) și
evrei, la care se aduceau
rugăciuni de mulțumire. Dar
în curând au apărut
intransigenți care au încer-
cat să-i alunge pe evrei,
fiind cu greu potoliți de
ceilalți. Se constituie Garda
Națională. În faza inițială a
revoluției curtea imperială

de la Viena a stat în
expectativă.

În Banat erau trei
regimente de graniță:
româno-bănățean (care fus-
ese numit până în 1848
valaho-bănățean), ger-
mano-bănățean și iliro
(sârb) – bănățean. Sârbii au
fost de partea imperialilor și
au luat sub control zona
locuită de ei dar au refuzat
să acorde sprijin austriecilor
în afara acestei zone. 

Germanii bănățeni
(șvabii) au îmbrățișat cauza
maghiară fiind entuziasmați
de programul democratic al
revoluției. Inițial și românii și
sârbii au fost entuziasmați
de ideile din program. Au
aflat însă nu după mult timp
că la masa democrației erau
invitați numai ungurii, secuii
și sașii (inclusiv șvabii), cei

din unio trium nationum,
românii și sârbii fiind
excluși. Pe români în plus i-
a mai supărat rău de tot și
prevederea ca Transilvania
să facă parte din Ungaria,
prevedere oficializată prin
votul parlamentului din 29
mai 1848. Așa că românii
din Ardeal s-au strâns în
jurul lui Avram Iancu în
Munții Apuseni, iar cei din
Banat au trecut de partea
austriecilor, aducându-și o
contribuție majoră la
apărarea cetății Timișoara. 

Pe românii bănățeni
i-a mai deranjat și faptul 
că guvernul revoluționar
maghiar, după votul parla-
mentului de alipire a Transi-

vaniei la Ungaria, a dispus
desființarea Regimentului
13 româno-bănățean. Impe-
rialii au salvat o bună parte
din el, 1.200 de soldați fiind
încadrați imediat în garni-
zoana Timișoara. Abia în 3

octombrie 1848 guvernul
revoluționar maghiar este
scos în afara legii de către
Curtea de la Viena. Este
declarată Legea Marțială și
Timișoara sub stare de
asediu. Garda Națională
este trecută sub comanda
garnizoanei Timișoara. A
doua zi este emis un comu-
nicat al Baronului Rucavina,
feldmareșal, comandant al
cetății, prin care sunt in-
terzise adunările mai mari
de șase persoane, toate
armele din mâinile gărzii
naționale și de la cetățeni
cerând să fie predate 
în 24 de ore, respectiv 
toate steagurile tricolore
(maghiare) să fie date jos și
adunate. Cu opt zile înainte
de începerea asediului au
mai fost recrutați 4.494 de
soldați (pag. 103). Având în
vedere că etnicii unguri și
șvabii erau de partea
revoluției iar sârbii erau
înrolați în formațiunile para-
militare sârbe, rezultă 
că pentru recrutare
rămăseseră disponibili
românii dezamăgiți de
șovinismul revoluționarilor
maghiari plus românii din
fostul Regiment 13 româno-
bănățean neîncadrați inițial
în garnizoana cetății.
Așadar putem trage con-
cluzia că mai mult de
jumătate din apărătorii
cetății Timișoara erau
români.

Asediul a fost dur.
Luptele zilnice dintre ataca-
tori și apărători sunt de-
scrise detaliat în Jurnal
consemnându-se și pierder-
ile în morți și răniți. Situația
din cetate ajunsese critică.
Aprovizionarea s-a făcut în
ipoteza unui asediu de trei
luni. În ajutorul cetății
Timișoara a venit însă o
armată austriacă sub co-
manda mareșalului baron
Haynau. Armata maghiară a
abandonat asediul și s-a re-
tras spre Lugoj. În 9 august
1849 au fost deschise
porțile cetății pentru armata
mareșalului Haynau, zi

considerată sfârșitul asediu-
lui.

Ca să fim drepți tre-
buie să amintim că și
revoluționarii maghiari au
avut o cetate care a rezistat
asediului imperialilor aus-

trieci până în 5 octombrie
1849 când s-a predat
condiționat. Este vorba de
fortul Komarom, unde co-
mandant al poliției fusese
numit avocatul George
Pomuț cu gradul de locote-
nent, subordonat direct
comandantului fortului gen-
eralului Klapka. Iată doi
români, Eftimie Murgu și
George Pomuț, viitor
colonel american în
Războiul Civil, general și
consul la Sankt-Peters-
bourg cu rol determinant în
cumpărarea Alaskăi de
către americani, pe care
împrejurările istorice i-a
prins în tabăra
revoluționarilor maghiari.
Niciunul însă n-a luptat cu
românii.

În luptele cu inam-
icul au căzut un
feldmareșal, un maior, un
locotenent major, trei
locotenenți (printre care lt.
Toma) și 155 de soldați și
gradați. Pare puțin? La
aceștia mai adăugați 2 000
de oameni morți datorită
epidemiilor.

Această pagină din
istoria Timișoarei este
trecută sub tăcere. Nu sună
correct political ca un oraș
atât de occidentalizat ca
Timișoara să apară în
aceeași tabără cu moții lui
Avram Iancu pentru așa ziși
intelectuali bănățeni cărora
le put regățenii și care se
gudură pe lângă minoritari
să fie și ei băgați în seamă,
de care, vezi doamne, se
simt mai apropiați decât de
restul românilor.

Nici un semn, denu-
mire de stradă, monument,
placă memorială nu există
în Timișoara pentru a aminti
de acest episod (exceptând
monumentul exilat în cimi-
tir). Actualul primar a
anunțat la început de man-
dat că va plasa monumentul
din cimitir într-o piață,
UDMR-ul a protestat pe
motiv că va face umbră
asupra unei catedrale cato-
lice. Primarul cu gândul la
votul sigur și compact al mi-
noritarilor, aburit și de cei
din jur, a renunțat și la acest
proiect și la proiectul statuii
lui Iancu de Hunedoara.
Când va apare totuși un edil
care să să-i onoreze pe
apărătorii cetății Timișoara
din 1849 și pe eroii
românilor în general?

●
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Kelemen Hunor – radicalizarea unui lider…Kelemen Hunor – radicalizarea unui lider…

Dan
Tănasă

CCei care au urmărit
doar în diagonală fenomenul,
ultimele declarații ale liderului
UDMR Kelemen Hunor cu
privire la relațiile româno-
maghiare și sărbătorirea
Centenarului Marii Uniri par
șocante. Venite din partea
unui lider maghiar perceput
mult timp ca unul moderat
(dat fiind faptul ca a fost
urmașul lui Marko Bela),
declarațiile făcute de Kele-
men Hunor la începutul lunii
august a.c. par a fi mai
degrabă afirmațiile ale unui
lider radical maghiar. Din
păcate însă, ultimele
declarații ale liderului UDMR
fac parte dintr-un lung șir de
afirmații stupefiante, neaven-
ite, greu de înțeles și cu
efecte negative la adresa
imaginii minorității maghiare
din România. Încet dar sigur,
liderul UDMR s-a radicalizat
și a umplut perfect locul lăsat
liber de Partidul Civic
Maghiar, cu care a semnat
chiar un acord de colaborare,
și de aproape anonimul Par-
tid Popular Maghiar din Tran-
silvania, condus de Szilagyi
Zsolt.

Pentru a ilustra cu
exemple concrete acest par-
curs al radicalizării unui lider
maghiar perceput în mod
eronat ca moderat, ne putem
opri pentru început la
declarațiile liderului UDMR
din februarie 2013, atunci
când Kelemen Hunor i-a luat
apărarea colegului de partid
Ráduly Róbert, primarul mu-
nicipiului Miercurea Ciuc,
după ce acesta a fost amen-
dat de către Consiliul
Național pentru Combaterea
Discriminării (CNCD),
instituție condusă de un alt
membru UDMR, pentru că, la
organizarea concursului de
ocupare a funcției de arhitect
șef al primăriei, a introdus cri-
teriul cunoașterii limbii
maghiare. CNCD a emis în
mod temeinic și legal o
hotărâre prin care a constatat
faptul că primarul UDMR din
Miercurea Ciuc se face vino-
vat de o faptă de discriminare
pe criterii etnice a românilor
(primarul UDMR din Mier-
curea Ciuc are deja mai
multe amenzi pentru discrim-
inarea pe criterii etnice a
românilor).

În loc să facă apel la
căile legale pentru a contesta
o hotărâre cu care nu era de
acord, utilizând astfel forme
legale și democratice, liderul
UDMR Kelemen Hunor a
apelat la retorica naționalistă,
exprimându-și solidaritatea
cu primarul UDMR sancționat
pentru discriminarea pe cri-
terii etnice a românilor. „Uti-
lizarea limbii maghiare în
administrația locală este un
drept garantat de lege, nu
constituie excepție de la

acest caz nici arhitectul șef al
primăriei Miercurea Ciuc, în a
cărui fișă a postului s-a inclus
și obligația de a acorda
audiențe. La audiențe se
prezintă cetățeni care au o
serie de probleme curente.
Între acești cetățeni se află și
persoane a căror limbă
maternă este limba
maghiară, mai mult, în cazul
municipiului Miercurea Ciuc,
aceștia din urmă sunt majori-
tari. Din acest motiv, consider
că introducerea condiției
cunoașterii limbii maghiare
este justificată și legală” – a
declarat Kelemen Hunor.

„În ultimii 23 de ani,
UDMR a lucrat și pentru a ne
putea utiliza în mod liber
limba maternă, iar în acest
scop am creat un cadru legal.
Nimeni nu poate fi exceptat
de la respectarea acestor
legi, nici la Miercurea Ciuc și
nici în alte localități. Apărarea
limbii materne și libera uti-
lizare a acesteia este un
subiect față de care nu sun-
tem dispuși să facem nicio
concesie. Acei membri ai
Consiliului Național pentru
Combaterea Discriminării
care au adoptat această de-
cizie ar trebui să
conștientizeze că ei nu tre-
buie sa lupte împotriva
maghiarilor și a legii, ci îm-
potriva discriminării” – a de-
clarat președintele UDMR.

Cuvinte foarte dure și
categorice aruncate de liderul
UDMR în acest caz. Poziția
adoptată de acesta nu are
nimic de-a face cu discursul
unui lider moderat.

Un alt moment foarte
important al parcusului spre
radicalizarea liderului UDMR
s-a derulat în 2014, atunci
când formațiunea condusă
de Kelemen Hunor a semnat
un „parteneriat strategic de
colaborare” cu Partidul 
Civic Maghiar (PCM),
formațiune politică
considerată nefrecventabilă
la București. De menționat și
faptul că este deja de notori-
etate faptul că PCM
organizează anual eveni-
mente publice de comemo-
rare a Tratatului de la Trianon
pe care îl consideră nedrept
iar membrii săi militează activ
pentru anularea efectelor
acestui tratat și deci ruperea
Transilvaniei de România.

Potrivit paginii oficiale
de internet a UDMR, acest
acord strategic, semnat între
Kelemen Hunor, președintele
UDMR, respectiv Bíró Zsolt,
președintele Partidului Civic
Maghiar, a luat naștere în
urma unei serii de consultări
între UDMR și PCM cu
scopul de a spori capacitatea
de reprezentare a intereselor
comunității maghiare din
România. Kelemen Hunor a
declarat la acea dată că mo-
tivul polemicilor dintre cele
părți nu a vizat niciodată
dezideratele formațiunilor, ci
au existat viziuni diferite doar

în privința mijloacelor și
metodelor de realizare a
acestora.

Președintele UDMR
a explicat atunci că vor fi ur-
mate pe termen mediu și lung
țelurile strategice care s-au
dovedit a fi importante pentru
maghiarii din Transilvania:
„Cel mai important dintre
acestea este rămânerea pe
pământul natal ca indivizi, ca
familie, ca și comunitate
maghiară. Conform principiu-
lui subsidiarității, trebuie să
lăsăm cât mai multe decizii în
seama comunității noastre,
pentru a fi noi cei care deci-
dem în chestiunile care ne
privesc”.

Președintele UDMR,
Kelemen Hunor, a relatat, 
în continuare, detalii 
privind conținutul acordului:
„Parteneriatul cu Partidul
Civic Maghiar vizează as-
pecte legate de data
alegerilor europarlamentare,
însă am decis și în privința
înființării unui grup de lucru
comun pentru proiectele
noastre privind autonomia
culturală transilvană și au-
tonomia teritorială a Ținutului
Secuiesc. Proiectul nostru
elaborat pe aceste teme l-am
predat și Partidului Civic
Maghiar, urmând să
colaborăm și la nivel 
de administrații locale,
deoarece PCM are numeroși
reprezentanți în consiliile lo-
cale, iar astfel vom avea posi-
bilitatea de a reprezenta
împreună și interesele
comunităților locale. Partene-
riatul nostru are și o latură
referitoare la situația din Baz-
inul Carpatic și ne propunem,
astfel, să colaborăm nu doar
la nivelul instituțiilor politice
din România ci, deopotrivă, și
la nivel internațional”.

Puțini sunt cei care
au remarcat faptul că în dis-
curul liderului UDMR a apărut
încă din 2014 o altfel de au-
tonomie, pe lângă autonomia
teritorială a așa-zisului Ținut
Secuiesc cu care ne-am
obișnuit deja de câțiva ani:
autonomia culturală a Transil-
vaniei. Și mai puțini își am-
intesc de faptul că, cu mult
înainte să vorbească de au-
tonomia teritorială a așa-zisu-
lui Ținut Secuiesc, UDMR a
vorbit de autonomia
„culturală” a acestui ținut,
pentru ca mai apoi să dea
cărțile pe față și să vorbească
despre autonomia teritorială.
Iată că între timp, în discu-
rusul UDMR sunt introduse
încet dar sigur și alte ele-
mente care ne indică punctul
terminus al ideologiei sepa-
ratiste promovată de UDMR:
autonomia Transilvaniei ca
prim pas către independența
acestei provincii istorice
românești.

În urma acestui
parteneriat, UDMR a facilitat
intarea în Parlamentul
României, în urma alegerilor
parlamentare din decembrie

2016, a unui lider PCM. Kulc-
sar Terza Jozsef este bine-
cunoscut opiniei publice
pentru viziunea și acțiunile
sale radicale și profund
antiromânești.

Alinierea discursului
liderului UDMR Kelemen
Hunor la retorica Budapestei
nu mai este așadar o noutate.
Că liderul UDMR este un
demnitar al statului român
care răspunde exclusiv la
comenzile Budapestei s-a
văzut foarte bine în decem-
brie anul trecut, atunci când
ministrul de Externe de la Bu-
dapesta le-a interzis
diplomaţilor maghiari să par-
ticipe la festivităţile organi-
zate de 1 decembrie, Ziua
Națională a României, gest
care a surprins cancelarile
europene prin duritatea
gratuită. Tot atunci, un vi-
cepremier de la Budapesta a
spus răspicat că Ungaria ar fi
trebuit să dea cu pumnul în
masă mult mai devreme în
relaţia cu România.

„Dacă e să ne punem
întrebarea dacă diplomaţia
ungară are vreo responsabil-
itate în deteriorarea relaţiilor
româno-ungare, trebuie să
spun cu conştiinţa curată că
nu are. Întodeauna am fost
îngăduitori cu românii şi
niciodată nu am exacerbat lu-
crurile. Dar acum am ajuns
să fim puşi la zid. Eu cred că
dacă ar fi să reproşăm ceva
diplomaţiei ungare din orice
punct de vedere, atunci ar fi
că nu am dat cu pumnul în
masă mai devreme”, a spus
Zsolt Semjen, vicepremier
ungar.

În mod surprinzător,
deși este demnitar al statului
român, președintele UDMR,
Kelemen Hunor, a declarat
într-o conferință de presă nici
mai mult nici mai puțin decât
că reacțiile oficialilor de la Bu-
dapesta din ultima vreme
sunt corecte și de respons-
abilitate față de comunitatea
maghiară din România.

„Tensiunile au plecat
și în momentul în care au fost
foarte multe decizii adminis-
trative și nu numai în Româ-
nia, care au lezat
comunitatea maghiară și
care, într-un fel, au atacat
drepturile obținute și
cunoașteți bine toate
cazurile. Din acest punct de
vedere, reacția oficialilor de la
Budapesta a fost o reacție
corectă, de responsabilitate
față de maghiarii din Româ-
nia, așa cum și România ar
trebuit să reacționeze când
românii din Valea Timocului
sunt intimidați, sunt atacați și
drepturile lor nu sunt respec-
tate. Sau în Ucraina sau în
alte state. Eu cred că aceste
reacții sunt reacții normale și
la aceste fapte vin și au venit
de foarte multe ori și reacții
pe canale diplomatice, dar și
reacții mai directe. Totuși, eu
cred și sper în continuare în
îmbunătățirea relațiilor între

cele două state, între Româ-
nia și Ungaria, și sper că
preocupările noastre vor fi
comune pentru viitor în
această regiune și în UE” a
spus Kelemen Hunor.

„Eu nu vreau să co-
mentez ce spun alții, mai ales
demnitarii din Ungaria sau
din alte state. Eu spun în felul
următor: trecutul și eveni-
mentele din trecut ne-au
așezat pe baricade diferite.
Nici un maghiar nu vede alt-
fel cele întâmplate în 1918.
(…) Trebuie să vorbim cinstit:
ceea ce pentru unii este bu-
curie, pentru alții înseamnă
pierdere. Din acest punct de
vedere, eu cred că pentru a
merge înainte — și pe mine
mă interesează viitorul mai
mult decât trecutul — trebuie
să vorbim cinstit și corect și
despre acest lucru vorbesc
eu, despre acest lucru am
vorbit noi și vom vorbi în con-
tinuare. Aceste aspecte din
trecut nu înseamnă că nu
putem proiecta un viitor
împreună și de aceea noi am
propus respectarea promisiu-
nilor din 1918 față de toate
minoritățile etnice din Româ-
nia. Cam acesta este punctul
de pornire, cu inima curată,
cu sufletul curat și foarte cin-
stit și eu cred că așa trebuie
să vorbim despre ceea ce ne
desparte sau ne-a despărțit
cândva și ceea ce ne unește.
Prezentul și viitorul va fi
comun”, a menționat
președintele UDMR.

Din nou, moderația
lipsește din discursul liderului
UDMR, care seamănă mai
degrabă cu cel al unui lider
radicalizat al maghiarimii din
România. Încet dar sigur,
acțiunile și discursul liderului
UDMR îl întrec în virulență
chiar și pe Laszlo Tokes, și el
un binecunoscut lider radical
maghiar. În loc să facă apel la
dialog, respect, toleranță și
lege, liderul UDMR vorbește
de autonomii teritoriale și cul-
turale și baricade. Așadar, co-
munitatea maghiară din
România se află pe baricade
diferite de cele ale românilor
iar lui Kelemen Hunor îi con-
vine acest fapt pentru că toc-
mai din acest război, pe care
UDMR îl stimulează energic,
Kelemen își trage capitalul
politic fără de care el nu ar
exista ca politician. Practic,
Kelemen Hunor a vorbit în
numele tuturor maghiarilor,
condamnându-i la tăcere sau
lipsa unor eventuale alterna-
tive.

●
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Online-ul vieții de ales al… poporuluiOnline-ul vieții de ales al… poporului

Cezar Adonis
Mihalache

OOrice altceva, dar
nu legi! Pe ălea le gândesc
oricum doar câțiva, le fac,
„trudind” pe seama sec-
retarelor și a zecilor de con-
silieri, ceva mai mulți „aleși”,
cu o mână mai mulți decât
primii, cam cât de un grup
parlamentar legiuitor!, și (e
drept, acum se întâlnesc cu
toții într-o osteneală finală!)
le votează în plen, „in cor-
pore”. Dar, în esență, în
munca legislativă propriu-
zisă, în actul de gândire în
sine (act de creație ce ar
merita o ramură într-o
asociație de drepturi intelec-
tuale!) nu se implică poate
nici măcar un sfert din to-
talul aleșilor.

Or, vremurile s-au
schimbat! Alegătorii au de-
venit mai pretențioși și mult
mai cârcotași, până la
ieșirea în stradă chiar!, când
vine vorba de ceea ce fac
„aleșii” lor.

E drept, câțiva dintre
„aleși” au sesizat trendul și
și-au mulat inactivitatea de
decenii pe un culoar de
prestații parlamentare, cum
altfel?!, alese! Că doar nu
erau să iasă cu sapa în
curtea Parlamentului toți aia
care nu știu nici măcar să
citească foile pe care le

primesc pe ordinea de zi de
la cei cu… mapa.

Și cum să justifici,
nu activitatea parlamentară,
că nu asta îi arde pe aleși în
perspectiva următoarelor 
cicluri electorale, ci
indemnizațiile de-a dreptul
nesimțite?! Atât de nesimțite
că spui că acolo se 
găsește motorul economiei
naționale, ce să mai, de-a
dreptul sursa de creștere 
a produsului intern și
resursele de dezvoltare a
întregii țări! Cum să vii să-ți

justifici, tu, ca ales, mai ales
când faci parte din tagma
celor ce nici măcar nu știu
ce primesc prin mapele par-
lamentare, votând ca oile la
semnul șefilor de grup
politic, toate acele diurne și
indemnizații uriașe?! Cum
să explici, de exemplu,
privaților (care, în cel mai

sincer studiu al ultimelor
decenii, sunt menționați ca
făcând foamea, la propriu, și
având restanțe la
întreținere), că tu, ales,
stând, produci pentru tine
cât un produs intern, iar 
ei, întreprinzătorii privați,
muncind zi și noapte, nu
reușesc să-și acopere nici
măcar minimul pentru o
existență decentă?!

Prima mișcare de
spoliere a imaginii
inactivității parlamentare a
fost crearea comisiilor „de

anchetă”. Evident, pentru
orice altceva, nu pentru
inițierea și dezbaterea
legilor. Și acolo s-a mers pe
același trend: ăia mai isteți
cu mapa inițiativelor, câțiva,
cât de o minicomisie, cu lu-
crul și redactarea, iar restul
muritorilor aleși cu „an-
chete” despre frunze și fre-

cat păpădii miraculoase.
La început a fost o

comisie „de anchetă”. Apoi
încă una, și încă una, și tot
așa de le-au pierdut și
numărul, și numele… Că
doar indemnizațiile sunt
lunare, iar mandatul lung…
Comisii noi și vechi, cu
termene de derogare, căci,
nu-i așa?!, pentru aflarea
adevărului trebuie să mergi
până la capăt! Nu la capătul
problemei, ci al mandatului!

Și cum aleșii sunt
totuși câtă iarbă și buruiană,
s-a mai găsit ceva de lucru.
Evident, tot intelectual!
Transformarea în mici actori
ai propriei scene parla-
mentare. Așa că deputații
au votat înființarea unui
canal de „social media” in-
tern pentru promovarea în
online a activității alesului.
Pe care îl punea mai bine
acolo unde oricum
trândăvește zi de zi: în of-
fline!

„O zi cu deputatul
tău”… În realizarea casei de
propagandă parlamentare,
cu interviuri și real show-uri,
nerecomandate din start
manifestanților din piață!,
despre cât de grea este
viața de ales parlamentar.

Pentru început, căci
orice casă de producție are
nevoie de timp pentru
creație, entertainment–ul
parlamentar se va limita la

programul „alesul și luna de
promovare”, pe canalele de
social media SparlaFarse-
Book și DepYouToube!

Așa au și aleșii
remanența inactivității lor cu
clipuri pentru viitor, iar asis-
tentele – consiliere în pro-
movare! -, plătite cu lefuri de
bancheri, și care doar
azvârleau câte o promovare
în online, încasând în
schimb lefurile într-un offline
cu multe zerouri, justificarea
pentru „fluturașii” ajunși pe
la urechile poporului.

Ideea este genială,
trebuie să o recunoaștem!
Căci, la câți aleși sunt, stu-
dioul de producție
propagandistică „Casa
poporului” va avea „mater-
ial” pentru fiecare zi! Iar de
aici, se va putea extinde
spre deplina satisfacție a
alegătorului, prin exter-
nalizarea producțiilor către
agenții de creație și case
(adevărate!) de producție.
Să dea Parlamentul de
lucru și poporului (ăla „ales”,
pe sinecura de afiliați și
simpatizanți ai partidelor).

Așadar, orice
altceva, dar nu legi! Că doar
nu pentru asta i-am trimis
pe toți ăia de le-am pierdut
și numărul și numele, în
turma parlamentului, nu?!

●

Diaspora nu trebuie confiscată de politicienii dâmboviţeni!Diaspora nu trebuie confiscată de politicienii dâmboviţeni!

Ionuț
Țene

DDe când Diaspora
are un rol hotărâtor 
în alegerea preşedintelui
României şi a parlamentarilor
la fiecare ciclu electo-
ral, politicienii dâmboviţeni
încearcă să o confişte cu bru-
talitate. Diaspora reprezintă
peste 17 la sută din populaţia
României şi circa cinci mil-
ioane, numărul celor activi ai
corpului naţional. Diaspora e
o forţă pe care interese ob-
scure de la Bucureşti
încearcă să o cumpere sau
să o manipuleze în interes
politic. Anumiţi membri din
conducerea DRP au devenit
experţi în controlul şi coor-
donarea celor din Diaspora,
care vor poate să fie contra
cost agenţii clasei politice
coruptibile de la Bucureşti.
Se dă un asalt la baionetă
împotriva presei indepen-
dente din Diaspora şi îm-
potriva celor care fac politică
românească în străinătate.

Diaspora a rămas
cam singurul rezervor uman
al regenerării naţionale şi nu
trebuie compromisă prin
manevre oculte şi coruptibile.
Adrian Chifu, cel mai vechi
consilier român din Italia de-
clara răspicat pentru cea mai
suverană agenţie de presă

română din străinătate – Di-
aspora Azi: „Doar Diaspora
mai poate schimba România
în bine. În România se pot
schimba în bine multe lucruri
dacă există voință politică.
Schimbarea poate veni de la
clasa politică în primul rând și
de la românii plecați în
străinătate. Clasa politică
este responsabilă cu dez-
voltarea țării, iar în ultimii 27
de ani această clasă politică
nu a fost capabilă de
schimbări în bine.”
Bucureştiul a încercat să ma-
nipuleze Diaspora printr-un
aşa-zis congres al românilor
de pretutindeni, în care şi-a
impus oamenii şi pe cei pe
care îi pot coordona ca la
teatrul de marionete
franceze? Fostul premier
Sorin Grindeanu l-a numit pe
Ovidiu Cristian Iane în funcția
de secretar de stat la Minis-
terul pentru Românii de Pre-
tutindeni, potrivit unei decizii
din ianuarie 2016. Ovidiu
Iane fost deputat PSD este
unul dintre artizanii
organizării primului congres
al românilor de pretutindeni,
din iunie 2016, fiind membru
în secretariatul tehnic de or-
ganizare, alături de fostul
deputat de Diaspora Aurelian
Mihai și Ioan Iovescu, fost
senator. „Prima ediție a Con-
gresului Românilor de Pre-
tutindeni a fost un mare eșec,

soldându-se cu constituirea
neprocedurală și chiar ilegală
a unui grup, nereprezentativ
pentru românii din
străinătate” declara cu obiec-
tivitate şi regret la vremea
respectivă Gazeta
Românească din Italia.

Încercarea de manip-
ulare a Diasporei nu a reuşit
atunci? Dar imixtiunile politi-
cienilor dâmboviţeni în viaţa
şi organizarea românilor
continuă pentru a îi trans-
forma în rezervor electoral
pentru anumite grupuri de in-
terese care doresc o slăbire a
independenţei justiţiei şi a
suveranităţii. Asociația
Românilor din Italia a solicitat
zilele trecute Parlamentului
României și Guvernului să
adopte singura metodă
valabilă pentru desemnarea
delegaților la Congresul Dias-
porei: votul democratic, orga-
nizat în același timp și în
aceleași locații cu scrutinul
pentru Referendumul anunțat
din toamnă. Conducerea
acestei asociaţii influente din
Italia a declarat răspicat şi cu
curaj că „partidele se tem de
Diaspora”. Asociaţia cere şi o
nouă reprezentare la congre-
sul românilor de pretutindeni
în care manevrele instituţiilor
dâmboviţene de control să nu
mai funcţioneze, iar politi-
cienii coruptibili să nu mai
stea la butoanele din spate.

Pe linia preluării controlului şi
coordonării Diasporei de
către Bucureşti se cadrează
se pare şi recenta vizită a
secretarului de stat Ovidiu
Iane din perioada 15-18 sep-
tembrie a.c. în Canada? Aici
oficialul român a avut întâlniri
cu reprezentanții mediului
asociativ, ai mass-media de
limba română. În continuarea
vizitei, secretarul de stat a
participat la evenimentul
„Presa din Diaspora”, organi-
zat de „Asociația Jurnaliștilor
Români de Pretutindeni din
Montreal” și sprijinit cu
finanțare nerambursabilă de
către MRP, conform presei
române din străinătate.

Se dau bani prin
instituţiile statului român, se
fac chermeze pe bani publici
în Diaspora pentru ca
Bucureştiul să coordoneze
presa din străinătate? De ce?
Unde mai este independenţa
şi libertatea presei, când se
acceptă bani de la structurile
instituţionale pentru un sim-
pozion cu bufet? La aceste
conferinţe finanţate de
Bucureşti în Diaspora
participă şi consilieri
prezidenţiali ca Sandra Pra-
long, fapt ce ridică mari
semne de întrebare privind
independenţa editorială a
unui asemenea demers? Nu
se poate face presă liberă în
Diaspora pentru interesele

românilor plecaţi la muncă şi
pentru cei rămaşi acasă cu
programe finanţate şi
direcţionate politic din bani de
la buget, a celor care plătesc
taxe şi impozite? Până la
urmă independenţa şi liber-
tatea presei ţine de conştiinţă
şi de expresie nu de alocări
bugetare direcţionate de min-
istere politice şi supraveg-
heate de la Cotroceni. Ovidiu
Iane nu mai trebuie să dea
bani pe un altfel de excursii
direcţionate politic care 
se încheie cu mese
îmbelşugate?

Adevărata presă
independentă şi liberă din Di-
aspora nu acceptă să fie
cumpărată ca să tacă la
abuzurile clasei politice
dâmboviţene care au trans-
format România într-o neo-
colonie coruptibilă. Cred că
doar presa liberă din Dias-
pora a mai rămas singura
instituţie care poate regenera
România, care respectă in-
teresele românilor şi poate
schimba sau profesionaliza
clasa politică. Diaspora nu
trebuie confiscată de
Bucureşti, pentru că e sin-
gura şansă a salvării

României. 
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