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De ce au basarabenii
dreptul la cet`]enia rom=n`
P`catul originar al rela]iei dintre oamenii de pe cele dou` maluri ale Prutului \i
apar]ine lui Ion Iliescu - care \n calitate de
politruc [i nomenklaturist a c`zut la pace
cu un seam`n de-al s`u, Mihail Gorbaciov.
|n urma acestui al doilea pact dr`cesc,
rom=nii de pe malul drept al Prutului nu
le-au oferit rom=nilor de pe malul st=ng
dec=t o lege - legea redob=ndirii cet`]eniei
rom=ne din anul 1991. |n acea perioad` era
ceva normal [i natural \n \ntreaga Europ`.
Cancelarul
german
Helmuth
Kohl
declan[ase un proces asem`n`tor prin care
a adunat \n Germania to]i etnicii germani chiar afl`tori dincolo de Urali. Pachetul
Kohl cuprindea [i un sprijin materal pentru
o nou` via]` \n Germania - \ns` este destul
de evident c` Rom=nia nu e Germania.
Ra]ionamentul din spatele legii din 1991
este simplu [i natural: rom=nii din st=nga
Prutului [i-au piedut cet`]enia rom=n` \n
urma unei agresiuni armate. |n toat`
aceast` lume trei sunt principiile care stau
la baza acord`rii cet`]eniei: na[terea din
p`rin]i cu respectiva cet`]enie, na[terea pe
teritoriul de]inut de statul care acord`
respectiva cet`]enie [i solicitarea respectivei
cet`]enii. Rom=nii din st=nga Prutului
\ndeplinesc primele dou` condi]ii conform

legisla]iei interna]ionale - a[a c` sunt c=t se
poate de \ndritui]i s` ob]in` cet`]enia
rom=n` oric=nd \[i doresc acest lucru.
Aderarea Rom=niei la Uniunea European` a blocat procesul de redob=ndire a
cet`]eniei rom=ne de c`tre basarabeni chiar cu mai mult` vreme \nainte de
aderare. Temerile politicienilor de la
Bucure[ti reprezint` principalul obstacol. De
c=]iva ani de zile s-a format un cor de
autointitula]i anali[ti care enumer` o serie
de
„argumente“
pentru
blocarea
redob=ndirii cet`]eniei rom=ne. Toate aceste
argumente sunt false.
Primul argument - [i cel de c`p`t=i:
Uniunea European` nu vrea ca basarabenii
s` redob=ndeasc` cet`]enie rom=n`. Fals:
Uniunea European` nu are atribu]ii \n
politica intern` a unui stat membru, iar
cet`]enia reprezint` o chestiune de politic`
intern` a Rom=niei. Acest fapt este
confirmat de o scrisoare din anul 2004 a
lui Gunter Verheugen, pe atunci comisar
european pentru extindere. Acest argument
al „corului“ trebuie reformulat: exist`
interese interna]ionale - [i \n Uniunea
European` - care nu doresc ca basarabenii
s`-[i redob=ndeasc` cet`]enia rom=n`.
Interese exprimate de oameni precum

Kalman Mizsei, care dep`[indu-[i atribu]iile
de reprezentant al UE la Chi[in`u a venit
la Bucure[ti [i a solicitat blocarea redob=ndirii cet`]eniei rom=ne.
Redob=ndirea cet`]eniei rom=ne de
basarabeni a fost calificat` de „cor“ ca fiind
o diversiune emo]ional` - de fapt este vorba
de un drept c=t se poate de sus]inut de
\ntreaga legisla]ie interna]ional`. Alt
argument este c` basarabenii ar „r`sturna“
echilibrul politic din Rom=nia - \ns` p=n` la
urm` este dreptul basarabenilor s` voteze
cum vor ei.
O alt` afirma]ie \mpotriva redob=ndirii
cet`]enei rom=ne: basarabenii au beneficiat
de acest drept \ncep=nd din 1991 [i p=n`
\n prezent abia dac` au ob]inut aceast`
cet`]enie 100.000 de oameni. Argument fals:
100.000 de oameni [i-au redob=ndit
cet`]enia rom=n`, \ns` exist` aproape
1.000.000 de cereri care a[teapt` s` fie
rezolvate. |n plus, aceastp cifra, considerat`
de unii mic`, nu demonstreaz` altceva
dec=t ata[amentul basarabenilor fa]` de
p`m=ntul lor. |ns` Rom=nia are datoria s`
men]in` deschis` u[a pentru basarabenii
care doresc s` redob=ndeasc` cet`]enia
rom=n` - este dreptul lor.
George DAMIAN
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UE se amestec` \n dezbaterea
privind cet`]enia rom=n`
acordat` basarabenilor
La conferin]a din 10 iulie 2007 privind
rolul societ`]ii civile \n regiunea M`rii Negre
trimisul UE la Chi[in`u, Kalman Mizsei a
f`cut afirma]ii \n contradic]ie cu politica
extern` rom=neasc` \n prezen]a ministrului
de Externe Adrian Cioroianu. Kalman Mizsei
a sus]inut c` Uniunea European` ar trebui s`
sprijine financiar societatea civil` din
Transnistria. De[i este cunoscut ca fiind
„omul lui Soros“, Kalman Mizsei nu a luat \n
considerare studiul Institutului pentru Politici
Publice de la Chi[in`u care afirm` c`:
„republica separatist` au fost \nfiin]ate peste
600 organiza]ii neguvernamentale, aproape
toate afl=ndu-se cel pu]in sub controlul
informativ al serviciilor ruse, multe fiind
chiar \nfiin]ate de ele“.
Un exemplu: Dmitrii Soin coordoneaz`
dou` ONG-uri transnistrene - \ns` \n acela[i
timp este c`utat de Interpol pentru dou`
crime [i e acuzat de trafic de armament. De
altfel nici Mizsei nu are un trecut lini[tit: a
fost for]at s` demisioneze din func]ia de
reprezentant UNDP la Moscova \n septembrie 2006 \n urma unui raport care dezv`luia
fraudele comise \n timpul mandatului s`u.
Kalman Mizsei a avut mai multe afirma]ii \n
contradic]ie cu politica extern` rom=neasc`,
cer=nd semnarea c=t mai rapid` a unui tratat
de baz` \ntre Bucure[ti [i Chi[in`u, limitarea
acord`rii de cet`]enie rom=n` basarabenilor
[i afirm=nd c` Republica Moldova nu ar
trebui s` \ncerce s` adere la Uniunea
European`. Afirma]iile lui Kalman Mizsei au
fost imediat sus]inute de un cor de publici[ti
- mai ales \n ceea ce prive[te limitarea
acord`rii cet`]eniei rom=ne.

Bani europeni
pentru separati[ti
Reprezentantul special al Uniunii
Europene la Chi[in`u, Kalman Miszei, a
declarat la Bucure[ti c` ]`rile membre UE [i
al]i donatori interna]ionali interesa]i de zon`
trebuie s` sprijine financiar societatea civil`
din Transnistria. „Republica autoproclamat`
transnistrean` nu este o dictatur` \nchis`, nu
are o structur` politic` monolitic`. Exist`
pluralism \n aceast` regiune cu o popula]ie
de numai 500.000 de locuitori. Exist` o
opozi]ie politic`, o societate civil`, manageri
ai unor \ntreprinderi care au opinii diferite de
cele ale conducerii politice de la Tiraspol“, a
sus]inut Miszei. Aceast` afirma]ie a st=rnit

reac]ia Antjiei Herrberg, moderatoarea
conferin]ei din partea Crisis Management
Initiative, care a spus c` „aceast` problem`
mai trebuie discutat`, poate aceasta e cea
mai mare provocare a noastr`“. Din p`cate
reprezentan]ilor presei nu li s-a permis
accesul la lucr`rile conferin]ei, ci doar la
deschidere - \n ciuda faptului c` era vorba
de o mas` rotund` a societ`]ii civile. Pozi]ia
lui Mizsei a fost aprobat` de ministrul
Cioroianu, care l-a \ncurajat pe oficialul
european \n timpul conferin]ei de pres` s`
detalieze problema ajutor`rii „societ`]ii civile“
transnistrene.
Mizsei a insistat afirm=nd c` „hr`nirea“
societ`]ii civile din Transnistria este doar o
„provocare“ pentru statele donatoare din UE
sau pentru al]i donatori interna]ionali cum
este Fondul M`rii Negre de sus]inere a
cooper`rii regionale \ntre organiza]iile
societ`]ii civile realizat prin intermediul
Funda]iei Marshall. Reprezentantul special al
UE la Chi[in`u a men]ionat c`, de la
preluarea mandatului, a efectuat mai multe
vizite la Tiraspol unde s-a \nt=lnit cu a[a-zi[i
oficiali transnitreni, dar [i cu reprezentan]i ai
\ntreprinderilor economice [i ai societ`]ii
civile. „Noi lucr`m cu oricine [i aceste
\nt=lniri m-au ajutat s` le \n]eleg perspectiva,
opiniile despre natura conflictului cu
Chi[in`ul [i despre g`sirea unor solu]ii“, a
spus Miszei.

Pe dos fa]` de
pozi]ia Rom=niei
Pozi]ia oficial` a Rom=niei este de
includere a Republicii Moldova \n pachetul
]`rilor din Balcanii de vest \n ceea ce
prive[te aderarea la Uniunea European`. Kalman Mizsei \ns` a afirmat ieri c` Republica
Moldova trebuie s` se mul]umeasc` cu
Politica European` de Vecin`tate. Miszei a
ar`tat c` UE reprezint` for]a cu cea mai
mare atrac]ie pentru Republica Moldova, de[i
dorin]a de integrare european` a Chi[in`ului
vine pe fondul cre[terii euroscepticismului \n
r=ndurile opiniei publice din ]`rile membre [i
a dorin]ei cet`]enilor europeni de a nu se
mai cheltui fonduri pentru primirea unor noi
state. |n aceste condi]ii, Republica Moldova
trebuie s` se mul]umeasc` cu Politica de
Vecin`tate oferit` de Bruxelles [i s` duc` la
\ndeplinire planul de ac]iune convenit cu UE
\n baza acestui instrument, a sus]inut Mizsei.

„|ndeplinirea p=n` \n prezent a acestui
plan de ac]iune nu este un succes, a[a cum
ne-am fi dorit. De[i Republica Moldova a
\nregistrat o cre[tere economic` de apreciat
pe fondul blocadei vamale impuse de Rusia,
mai sunt multe de f`cut \n privin]a capitolului
JAI, al dezvolt`rii democratice [i trebuie s`
avem un dialog permanent cu pre[edintele
Vladimir Voronin [i mini[trii Guvernului de
la Chi[in`u, pentru a se asigura un progres
c=t mai robust \n aceste domenii“ - a mai
spus oficialul european. Mai mult, Kalman
Mizsei a sus]inut ieri la Bucure[ti c`
Rom=nia mai are de rezolvat cu Republica
Moldova dou` probleme: s` semneze un
tratat politic de baz` [i un acord de frontier`.

Moldova Suveran`:
„Cet`]enia rom=na
pentru moldoveni surs` de tensiuni
politice [i de
\mbog`]ire“
Fostul oficios al Guvernului comunist de
la Chi[in`u - actualmente rebotezat cotidian
independent, Moldova Suveran`, publica sub
titlul de mai sus o analiz` semnat` de Mihai
Con]iu. Acesta afirma c`: „Rom=nia nu are
nici o obliga]ie fa]` de cet`]enii moldoveni
spre a le acorda \n condi]ii privilegiate
cet`]enie rom=n`. Rom=nia poate, cel mult,
ca o compensa]ie moral`, dar neobligatorie,
s` acorde cet`]enie rom=n` celor n`scu]i
\nainte de 1940, pentru c` acestora, \ntradev`r, le-a fost luat` cet`]enia rom=n`
\mpotriva voin]ei lor. Asta doar unora, celor
care doresc \n mod expres acest lucru,
deoarece foarte mul]i i-au a[teptat cu bra]ele
deschise pe sovietici. Este inutil s` mai
recurgem la argumente istorice spre a
demonstra c` nu Rom=nia este de vin` c`
actualul teritoriu al Moldovei a fost
\ncorporat URSS dup` doar 22 de ani de
apartenen]` la Regatul Rom=niei. Cei care sau n`scut dup` aceast` dat`, au v`zut lumina
zilei pe teritoriul altei ]`ri, respectiv al URSS,
iar aproape to]i [i-au slujit cu credin]` noua
patrie. |ncep=nd cu 1991, ace[tia s-au
constituit \ntr-o clic` oportunist` care afi[eaz`
un unionism libidinos a c`rui indecen]` nici
m`car nu sunt capabili s-o ascund`“.
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„Cet`]enia rom=n`
pentru basarabeni,
o abera]ie“
Pe 28 iulie 2007 Roxana Iordache a
publicat \n ziarul ZIUA o analiz` cu titlul de
mai sus \n care afirma: „Ziarul ZIUA a
declan[at polemica pe tema ritmului \n care
ar trebui acordat` cet`]enia rom=n` c`tre
moldovenii din Republica Moldova care
depun cereri \n acest sens. Cu tot riscul de
a scandaliza, m` \ntreb dac` tema polemicii
n-ar trebui s` o constituie \ns`[i oportunitatea
acord`rii acestei cet`]enii. (...) |n compensa]ie, statul rom=n a \nceput s` acorde
cet`]enia rom=n` pentru basarabeni. O
diversiune \mbr`]i[at` emo]ional de noi [i tot
mai interesat de cei din R. Moldova, pentru
c` suntem membri UE. (...) dac` noi
acord`m cet`]enia rom=n` solicitan]ilor
basarabeni, ce voturi vor da ace[tia \n
Rom=nia? La ei, voteaz` majoritar comuni[tii.
Unii argumenteaz` c` Germania acord`
cet`]enia oric`rui etnic, de oriunde. Da, dar
argumenta]ia excede logica politic` interna]ional`. Genul proxim [i diferen]a specific`.
Noi nu suntem ca Germania, care a f`cut
re\ntregirea. Ceea ce putem s` facem este s`
respect`m Planul de Ac]iune MoldovaUniunea European`, privind integrarea R.
Moldova \n UE, care, odat` \ndeplinit, va
duce \n mod natural la reintegrarea \n
Rom=nia“.

Socor: recomand`rile
lui Mizsei,
interpretate gre[it
Vladimir Socor, analistul Jamestown
Foundation, a s`rit [i el \n ap`rarea ideilor
afirmate de Kalman Mizsei la Bucure[ti sus]in=nd c` afirma]iile diplomatului UE nu
au fost \n]elese cum trebuie de jurnali[tii
rom=ni. Socor afirma \n ap`rarea lui Mizsei:
„La primul punct - chestiunea cet`]eniei reprezentantul UE a constatat un fapt politic:
UE nu dore[te s` primeasc` pe teritoriul ei
un num`r [i mai mare de imigran]i din
R.Moldova. Se [tie c` marea majoritate a
cet`]enilor R.Moldova care solicit` cet`]enia
Rom=niei fac aceasta ca s` lucreze \n Europa
occidental`. Dl. Mizsei a comunicat \ngrijorarea UE \n aceast` problem`, explic=nd c`
acordarea cet`]eniei rom=ne \n propor]ii de
mas` unei ]`ri din afara UE ar complica [i
mai mult problema. (...) Criticii s-au mai
sup`rat pe reprezentantul UE pentru sugestia
ca Rom=nia s` semneze tratatul de baz` [i
acordul de frontier` cu R.Moldova. Dl.
Mizsei, ca diplomat, nu a dorit s` precizeze
\n public p=n` la cap`t motivele acestei
recomand`ri. Fapt este c` retorica demodat`
care r`sun` uneori de la Bucure[ti a creat
impresia \n UE c` Rom=nia ar avea aspira]ii
iredentiste fa]` de teritoriul Basarabiei. Iat`

Kalman Mizsei, reprezentantul UE la Chi[in`u
de ce \n UE se consider` ca fiind rezonabil`
[i normal` dorin]a Chi[in`ului de a semna
un tratat de baz` [i acord de frontier` cu
Rom=nia“.

Europa vorbe[te
la Chi[in`u
cu accent maghiar?
Sub titlul de mai sus, analistul Dan
Dungaciu a publicat o ampl` analiz` \n ziarul
FLUX de la Chi[in`u, \n care a demontat
argumentele Mizsei.
„Ini]iativele Budapestei ca emisar european \n R. Moldova au intrat \n accelera]ie,
deloc paradoxal, odat` cu venirea la putere a
comuni[tilor. Mai pregnant, dup` 2005, c=nd
declara]iile proeuropene ale Chi[in`ului au
deschis un canal diplomatic extrem de util.
[i pe care Budapesta a p`[it cu capacitatea
sa recunoscut` de a fructifica pe termen
scurt oportunit`]ile. Rolul de emisar al
Bruxelle-ului a fost asumat urgent [i eficace,
mai ales c` poten]ialul candidat, Rom=nia,
era, pe de-o parte, lent [i nepreg`tit, pe de
alta, era sistematic respins la Chi[in`u „orice, f`r` Rom=nia!“, acesta era [i mai este
sloganul. [i Budapesta a ridicat, discret,
m=na, ca o elev` silitoare care simte
oportunitatea - [tie bine lec]ia [i vrea s` fie
ascultat`. Iar Chi[in`ul oficial a invita-o, deloc
discret, la tabl`. [i Ungaria a r`spuns perfect!
A spus exact ceea ce Chi[in`ul oficial vroia
s` aud`! Iar acesta, satisf`cut, s-a felicitat
pentru alegere. Mult mai bun` chiar dec=t
oricare dintre ]`rile baltice - excesive \n
obsesiile lor antiruse[ti! C`ci Budapesta este,
\n viziunea oficialilor Chi[in`ului, tot ceea ce
nu este Bucure[tiul (v` este cunoscut

discursul?): nu trateaz` de sus R. Moldova,
ci de la egal la egal, nu are „agend`
ascuns`“ fa]` de t=n`ra republic`, este
pragmatic` [i eficient`, diploma]ii ei sunt
respecta]i la Bruxelles - spre deosebire de
cei rom=ni, desigur -, Europa nu are
suspiciuni fa]` de Ungaria - a[a cum are fa]`
de Rom=nia, cum ne spun recent unii
comentatori etc., etc. [i, \n plus: nu invoc`
niciodat` negativ Federa]ia Rus` [i nu poate
pronun]a oric=t s-ar str`dui, cel pu]in acum,
„Marea Neagr` e lac rusesc!“ Iar cirea[a de
pe tort: nu se poate da cu tifla mai bine
Bucure[tiului dec=t declar=nd, precum o
\nalt` oficialitate de la Chi[in`u, c` „Ungaria
este partenerul principal al R. Moldova \n
drumul spre integrarea european`“.
Ini]iativele maghiare s-au succedat
metodic, dob=ndind rapid alura unui „proiect
strategic“, dup` cum a declarat chiar
speakerul Parlamentului din R. Moldova.
Primul Centru comun de eliberare a vizelor
(CCEV) din Europa a fost inaugurat la 25
aprilie, \n cadrul Ambasadei Ungariei de la
Chi[in`u, \n prezen]a conducerii R. Moldova
[i a unor \nal]i oficiali europeni. Proiectul
fusese preg`tit, strategic, \nc` din 2006, de
c`tre Budapesta [i acceptat cu acela[i entuziasm cu care erau respinse orice ini]iative
rom=ne[ti comparabile (cu certitudine mult
mai prost preg`tite [i livrate public). Reprezentan]ii de origine maghiar`, \n persoana
reprezentantului special al UE pentru
Moldova [i al [efului Misiunii UE de
Asisten]` la Frontiera moldo-ucrainean`
(EUBAM) sunt exemple peremptorii [i
demne de admira]ie ale unor succese
diplomatice incontestabile“.
George DAMIAN
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Voronin blocheaz` vizele
europene pentru basarabeni
Pre[edintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a declarat pe 25 iulie c` nu
vor fi deschise dou` noi consulate rom=ne
\n viitorul apropiat \n Republica Moldova.
|ntrebat \ntr-o conferin]` de pres` despre
posibilitatea deschiderii unor consulate ale
Rom=niei - la B`l]i [i Cahul - pre[edintele
Voronin a declarat c` „nu crede c` aceste
consulate vor fi deschise \n timpul apropiat“,
relateaz` BBC. Chi[in`ul este preocupat
acum de problema accesului liber al tuturor
cet`]enilor moldoveni la vizele europene. |n
acest sens, a mai precizat Vladimir Voronin,
oficialit`]i ale Uniunii Europene i-ar fi
promis c`, p=n` la sf=r[itul acestui an,
cet`]enii Republicii Moldova vor beneficia de
un regim liberalizat de vize pentru toate
]`rile UE, [i nu doar de unele facilit`]i
prev`zute pentru unele categorii de persoane \n recentul acord semnat cu
Bruxelles-ul.
Referindu-se la problema dob=ndirii unei
alte cet`]enii de c`tre moldoveni,
pre[edintele Voronin a spus, f`c=nd aluzie la
cea rom=n`, c` aceasta reprezint` o decizie
fireasc` a fiec`rei persoane, iar \n cazul
existen]ei unor probleme de liber` circula]ie
\ntre dou` state, acestea trebuie rezolvate de
autorit`]ile statului respectiv [i nu prin
\ncerc`ri de a influen]a persoanele cu de-a
sila s` devin` cet`]eni ai altui stat pentru a
beneficia de facilit`]ile respective, relateaz`
Radio Rom=nia Actualit`]i.

La Bucure[ti
se insist`
pentru consulate
La doar o zi dup` declara]ia lui Voronin,
ministrul rom=n al Afacerilor Externe,
Adrian Cioroianu, a declarat c` solu]ia
pentru rezolvarea problemelor de acordare a
vizei pentru cet`]enii din Republica Moldova
se afl` la autorit`]ile moldovene, care ar
trebui s` accepte deschiderea celor dou` noi
consulate ale Rom=niei \n localit`]ile B`l]i [i
Cahul. „Vreau s` le spun cet`]enilor
moldoveni, care sunt sup`ra]i pe noi, c`
solu]ia se afl` la Chi[in`u. A[tept o m=n`
\ntins` \n ideea deschiderii acestor dou`
consulate exclusiv pe probleme de viz`.
Trebuie s` se \n]eleag` faptul c` deschiderea acestor dou` consulate reprezint` o
solu]ie pentru ceea ce solicit` cet`]enii
Republicii Moldova. Statul rom=n este gata
s` le dea vize, dar nu se poate \ntr-un
singur loc, dintr-un singur ora[„, a sus]inut
Adrian Cioroianu.

Ministrul Afacerilor Externe a men]ionat, \n timpul audierii sale de c`tre
senatorii [i deputa]ii din cadrul comisiilor
reunite pentru politic` extern` [i ap`rare,
c`, \n acest sens, i-a transmis, s`pt`m=na
trecut`, o scrisoare omologului s`u din
Republica Moldova, Andrei Stratan, prin
care i-a explicat c` aceste dou` consulate
sunt destinate exclusiv vizelor. „Pentru a
solu]iona pe fond problema c`l`toriilor
cet`]enilor Republicii Moldova \n Rom=nia,
reiterez, \n numele Guvernului Rom=niei,
solicitarea de \nfiin]are a unor birouri
consulare la Cahul [i B`l]i, unde ar urma
s` fie procesate exclusiv cereri de vize.
Consider c` este de datoria noastr` s`
g`sim o solu]ie care s` vin` \n \nt=mpinarea
a[tept`rilor [i intereselor cet`]enilor ]`rii
vecine“, a spus Adrian Cioroianu, cit=nd din
scrisoarea adresat` omologului s`u de la
Chi[in`u.

Cioroianu repet`
cup` Mizsei
Ministrul de Externe, Adrian Cioroianu,
a declarat \n cadrul audierii din Senat, c`
unii dintre partenerii din UE se tem de

crearea unui debu[eu al cet`]enilor
moldoveni pe pia]a european` a muncii, prin
acordarea cet`]eniei rom=ne foarte multor
locuitori ai Republicii Moldova. „Nu v`
ascund c` unii ambasadori sau mini[tri de
externe europeni mi-au semnalat c` cet`]eni
din Republica Moldova pot s` ajung` p=n`
\n Spania cu o viz` rom=neasc` pe un
pa[aport uneori falsificat. UE este cu ochii
pe noi din acest punct de vedere, pentru c`
se teme ca nu cumva, din popula]ia de
patru milioane a Republicii Moldova, s` nu
se creeze un culoar de trecere c`tre pia]a
de munc` occidental` pentru unii cet`]eni
moldoveni“, a sus]inut Adrian Cioroinau, \n
timpul audierii sale \n Comisiile senatoriale
de politic` extern` [i ap`rare.
|ntrebat c=]i moldoveni au ob]inut cet`]enie rom=n`, Cioroianu a afirmat c`, p=n`
acum, dintre cele cele 800.000 de cereri,
doar 100.000 de cet`]eni [i-au redob=ndit
cet`]enia rom=n`. „Cifra nu e mare, nici pe
departe. Din punctul meu de vedere, atunci
c=nd
pre[edintele
Voronin
(n.r.
pre[edintele Republicii Moldova) vorbe[te
despre pericolul pe care l-ar reprezenta [i
scopurile ascunse ale Rom=niei prin
reacordarea cet`]eniei rom=ne, mi se pare o
exagerare“, a apreciat ministrul de externe.
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Belgradul i-a recunoscut pe
rom=nii din Valea Timocului
Belgradul a transmis pe 1 august 2007
confirmarea \nregistr`rii Consiliului Na]ional al
Rum=nilor din Serbia. CNRS reprezint`
comunitatea rom=neasc` din Timoc [i are
precizat \n statutul s`u utilizarea ca limb`
matern` a limbii rom=ne literare, informeaz`
Rom=nian
Global
News.
Necesitatea
\nregistr`rii acestui consiliu a fost dat` de
faptul c` rom=nii din Timoc (peste 250.000)
au o situa]ie diferit` de rom=nii din Voivodina
(circa 35.000), iar obiectivele fiec`reia dintre
cele dou` comunit`]i sunt diferite. Dac` cei
din Voivodina au avut [i au [coli [i biserici
\n limba proprie \nc` de pe timpul Imperiului
Austro-Ungar, rom=nii din Timoc de mai bine
de 200 de ani sunt supu[i unui intens [i
agresiv proces de asimilare care a l`sat
numeroase urme \n mentalitatea [i onomastica
comunit`]ii [i a f`cut ca \n zona Timocului s`
nu existe [coal` [i biseric` rom=neasc`.
Excep]ia dat` de bisericu]a de la M`laini]a ca
[i chinurile la care este supus` de autorit`]ile
[i biserica s=rb`, nu fac dec=t s` confirme
politica antirom=neasc` dus` \n zon` p=n` de
cur=nd. De aceea priorit`]ile celor dou`
consilii na]ionale rom=ne[ti difer`: \n
Voivodina se tip`re[te beletristic` \n limba
rom=n` [i se finan]eaz` teatre, iar \n Timoc
se va \nv`]a s` se scrie [i s` se citeasc` \n

rom=na literar` (pentru c` de vorbit se
vorbe[te), s` se \nfiin]eze muzee [i massmedia \n limba rom=n`. Desigur necesitatea
colabor`rii sincere [i oneste dintre cele dou`
consilii na]ionale rom=ne[ti nu poate fi pus`
\n discu]ie, cadrul acestei colabor`ri urm=nd a
fi stabilit [i respectat de cele dou` p`r]i.
Prin recunoa[terea noului consiliu
na]ional, Serbia face un pas \nainte.

Pre[edintele Tadici mai are o promisiune de
respectat, o promisiune pe care partidul s`u a
f`cut-o atunci c=nd a avut nevoie de sprijinul
Partiei Democrate a Rum=nilor din Serbia
(PDRS) ca s` c=[tige alegerile parlamentare.
Sprijinul i-a fost acordat, [i \n Timoc, Partidul
Democrat a c=[tigat. Acum rom=nii de acolo
a[teapt` onorarea promisiunii [i numirea unui
prefect din partea PDRS la Bor. (RGN)

Cine vrea pierzania
rom=novlahilor din Timoc?
|mi amintesc cu emo]ie [i puternic`
nostalgie de acea fantastic` copil`rie, c=nd pe
la 14 ani mergeam la o minunat` \nchisoare
din Negotin pe care numai p`rin]ii [i bunicul
meu o cunoscuser` cu c=]iva ani \nainte. Era
fermec`tor s` vezi [i s` auzi cuvinte at=t de
\n]elepte mai ales de la temnicerul care nea luat pe noi trei copii \n r`sp`r, ce
\ndr`znisem s` trecem clandestin Dun`rea [i
s` ne \nscriem la Turnu Severin la un liceu
rom=nesc c=nd era un liceu s=rbesc la
Negotin mult mai aproape. Ei bine, din gura
temnicerului au ie[it ni[te smaragde ca
acestea: „ Ce a]i c`utat voi s` trece]i cu
troaca Dun`rea [i s` \nv`]a]i carte la o
ghimnazie rom=neasc` c=nd avea]i una la
Negotin. Pe urma ]ine]i minte m`i blegilor

c` nu are nici un rost s` alerga]i dup` [coala
rom=neasc` c=nd voi [ti]i rom=ne[te de la
p`rin]ii vo[tri dar nu [titi s=rbe[te [i asta
este limba care trebuie s` o \nv`]a]i c`
m=nca]i p=ne s=rbeasc`. De aia acuma o s`
vi se \nfunde...“
Nu po]i uita asemenea m`rg`ritare [i nu
po]i acuza administra]ia s=rbeasc` de atunci
care era cu ochii pe noi s` ne ajute s`
\nv`]`m „limba str=mbeasc`„ de la o
popula]ie pe care rom=nii timoceni o numeau
[i o numesc lume „sarbatic`“.
|nc` de pe la anul 1899 autorit`]ile
s=rbe[ti s-au \ngrijit de noi ca de copiii lor
iubi]i s` le interzic` portul ceapsei pe care
ei o numeau s=rbe[te „tarvele“ [i „clabatul“.
Grija pentru noi, aceast` na]ie de gint` latin`

r`mas` dincolo de Dun`re desp`r]ita de
r`d`cinile patriei mume [i legate doar printrun pod odat` la 106 d.Hr. de \mp`ratul
Traian o aveau tot puternicii vremii \nc=t unii
\nv`]`tori au fost trimi[i \n judecat` pentru
c` i-au obligat pe copii s` citeasc` din c`r]i
„rum=ne[te“. Desigur c` asemenea indivizi
\ntr-o ]ar` independent` [i suveran` nu
trebuiau s` mearg` at=t de sus . Guvernul
avea grij` ca aceast` popula]ie care atunci
dup` unii la fiecare al [aselea locuitor era un
rom=n [i 5 s=rbi iar dup` Vladimir Jaksic
fiecare al zecelea locuitor era rom=n [i asta
pentru c` o spuneau recens`mintele s=rbe[ti
spre deosebire de cele de azi care sunt
fermec`toare [i cu multe \nflorituri de
legend`.

contact
Cam pe la \nceputuri statul s=rbesc a
avut grij` de noi [i ne-a \nv=rto[it numele de
familie ad`ug=ndu-le un „ovici“ sau „lovici“ ca
sufix \nc=t s` poat` s` suporte vicisitudinile
vremurilor grele s` aib` o proptea acolo sus
la guvern din care s` rezulte c` ei sunt s=rbi
neao[i av=nd numele de familie terminat cu
„ovici“ sau „lovici“.
Pu]ine popoare au avut asemenea noroc
\nc=t copiii care se n`[teau erau boteza]i de
preo]ii s=rbi cu nume pur slave, nume care
la pronun]are sfor`iau [i zb=rn=iau de
„paternitatea s=rbeasc`“ \nc=t b`tr=nii [i
bunicele se \ntrebau ce nume or fi [i astea.
De aceea copiii [i familia aveau un nume
oficial din registrele prim`riei [i un nume
neoficial cunoscut \n sat.
C=nd am fost la Zrenianin la armat`,
eram \ntr-un regiment format numai din
rom=nii din Timoc [i albanezi din Kosovo. E
bine. O parte din ei la acest regiment de
minoritari au aflat care este numele lor
oficial, [i s-au mirat auzind c` \n c`r]ile de
la „Cancelarie“ [i „chinez“ au alte nume.
Nu trebuie s` ne miram de asemenea
elucubra]ii pentru c` de pild` cunosc un caz
care s-a petrecut \n anul 1932 \n Moldova
socialist`; unde un grup de intelectuali
rom=ni din Moldova amintit` au cerut
guvernului sovietic s` se introduc` \n [colile
primare alfabetul latin, lucru care s-a p`rut la
Kremlin c` este o „\nalt` tr`dare“ fa]` de
alfabetul chirilic slav, iar ini]iatorii ace[tia
vis`tori drept r`splat` au fost \mpu[ca]i, ceea
ce nu trebuie s` ne mire pentru c` totul sa f`cut pentru binele patriei; nu -i intereseaz`
ca binele s`-l simt` poporul de jos ci
tovar`[ii de sus! {i \n anul 1946 un grup de
\nv`]`tori rom=ni din Banatul s=rbesc,
entuziasma]i de constitu]ia din Jajce-Bosnia
din 1943 a mare[alului Tito, care prevedea o

Pân` la construirea bisericii din M`laini]a,
românii timoceni \[i ]ineau slujbele \n câmp
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liberalizare global` a \nv`]`m=ntului \n [colile
minoritare. E bine, ace[ti \nfl`c`ra]i
intelectuali proveni]i de la talpa p`m=ntului
din r=ndul vlahilor din Banatul s=rbesc erau
s` fie trimi[i \n judecat` [i s` fie \mpu[ca]i
pentru c` nutreau ni[te vise astronomice [i
nu-[i d`deau seama pe ce lume tr`iesc; ei
abia atunci au aflat de la Guvernul democrat
al comuni[tilor de la Belgrad c` \n TimocSerbia nu exist` rom=ni. S` fi \nv`]`tor [i s`
nu [tii la acea v=rst` c` \n Serbia nu sunt
rom=ni era prea de tot! Iar dac` nu au fost
\mpu[ca]i din bun`tate s=rbeasc` [i
comunist` fra]ii no[tri din Banat s-a datorat
libert`]ii absolute ce a fost sem`nat` \n toate
c`tunele [i v`g`unele de c`tre politrucii [i
partizanii comuni[ti.
|n anul 1948 guvernul de la Belgrad a [i
demonstrat c` \n Timocul s=rbesc, mai bine
zis \ntre Morava-Timoc nu exist` rom=ni. Ca
s` le \nchid` gurile unor netrebnici
neast=mp`ra]i [i c`l`tori \n bezn`, Comitetul
central de la Belgrad care din simpatia ce o
aveau fa]` de rom=ni au dezlegat enigma
acestei limbi extraterestre c`zut` ca din
senin din vreo stea sau astru pe p`m=nt
s=rbesc, \nfiin]=nd o comisie alc`tuit` din
academicieni [i lingvisti, toti premian]i [i
ajun[i la maturitate. Au stabilit dup` cercet`ri
de c=teva zile c` \ntre Dun`re, Morava,
Timoc [i mun]ii Artani nu exist` popula]ie
rom=neasc` iar „idiomul „vorbit de b`[tina[i
este de structura morfologic` [i sintactic`
pur s=rbeasca“.
Girul pentru aceasta hot`r=re a fost pus
[i de un confrate de-al nostru s=rb din
Timi[oara, Nikola Petrovici, care ajuns
pre[edintele Academiei de la Belgrad [i-a
spus cuv=ntul suprem [i astfel s-a decis c`
aceast` popula]ie nu exist` [i pe cale de
consecin]` trebuie desfiin]at`. S-au luat ni[te

m`suri \n favoarea acesteia \nc=t s-a
suspendat ziarul „Vorba Noastr`“ care ap`rea
la Zaiceri \n limba rom=n` [i „Biltenul“ ce
ap`rea la Pojarevac tot \n limba rom=n`.
Ajutorul pentru dezvoltarea [i \nflorirea limbii
rom=ne nu se opre[te aici ci se desfin]eaz`
[i postul de radio rom=nesc de la Zaiceri,
care se transfer` din ordinul lui Tito
„prietenilor s`i albanezi sau schipetari“ la
Pri[tina din Kosovo-Metohia.
Am uitat s` v` mai spun c` \nc` de c=nd
eram copil, de pe la vreo 7 ani, jandarmeria
s=rbeasc` era prezent` \n sat [i ne interzicea
s` ne adun`m la s`rb`torile noastre
c=mpene[ti care se ]ineau dup` ritualuri
str`vechi din epoca primitivismului nostru \n
onoarea unor flori cum erau bujorul, liliacul,
fr`sanelul [i altele. Am fost \ntor[i din drum
tocmai c=nd urcam spre platoul ce se numea
Poieni]i, o palm` de p`m=nt ca un disc ce
se ridica drept deasupra Timocului [i de
unde se vedea Dun`rea [i vapoarele care
alunecau pe ea. Aici veneam cu carele pline
cu bun`t`]i, se \ntindeau mesele, c=ntau
l`utarii [i se \nt=lneau rom=ni din trei ]`ri,
din „S=rbie, Bulgarie [i Rum=nie“.
S`rb`toarea aceasta a liliacului c`dea la vreo
s`pt`m=na dup` pa[ti [i platoul era plin de
omenire ca la un b=lci de odinioar`. |ncetul
cu \ncetul s-a avut grij` ca s` dispar` aceste
s`rb`tori [i \nt=lniri, cum a disp`rut [i la
Albotina de l=ng` Vidin, iar ast`zi cei care
ne mai amintim de asemenea vremuri avem
impresia c` au fost vremuri de mare bel[ug
[i libertate. De atunci [i p=n` \n prezent,
guvernan]ii de la Belgrad indiferent c` au
fost monarhi[ti, comuni[ti, na]ionali[ti,
radicali, liberali sau democra]i ca azi le-au
purtat s=mbetele rom=nilor din Timoc
fort=ndu-i s`-[i schimbe p=n` [i etnogeneza,
s` spun` c` sunt vlahi \n loc de „rum=ni“.
Niciodat` de la 1690 de c=nd au venit
s=rbii prima dat` \n Timoc de la Kosovo nu
s-a pomenit ca s` se \ng`duie de c`tre
guvernele perindate ca aici s` circule un ziar
rom=nesc, o carte rom=neasc`, s` se permit`
unui preot s` oficieze slujba \n limba
popula]iei autohtone, s` aibe o singur` [coal`
rom=neasc`, m`car o singur` biseric` oficial`
rom=neasc` sau s` se permit` m`car pe
crucile de morminte s` se scrie \n limba
rom=n` numele defunctului pentru ca omul
s` doarm` lini[tit c` i s-a recunoscut
identitatea. De aceea credem c` atunci c=nd
vorbim despre aceste ]`ri din Balcani cum
sunt Serbia, Bulgaria, Grecia, Albania sau
Macedonia, s` nu putem \ndr`zni s` c`ut`m
ceva rom=nesc, s` vorbim despre Rom=nia ca
despre o ]ar` mum`, ca despre o ]ar`
prieten`. Dac` vrei s` nu fi r`u v`zut , nu
pomeni astfel de nume c` ]i-a c`zut un
impozit pe cap sau c` trebuie s`-]i d`r=me
casa pentru interes public c` se va face acolo
un drum comunal, ori s` ]i se confi[te
pa[aportul [i s` nu mai lucrezi \n Germania.
Este fermec`tor c=t` imagina]ie, c=t suflet se
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pune de c`tre guvernele de la Belgrad, Sofia,
Atena, etc. pentru ca acest neam de gint`
latin` s` dispar` cu totul. {i asta o fac dup`
o ultim` teorie arborat` din \n`l]imi politice
c` p=n` [i na]ia rom=neasc` din Rom=nia
este venit` peste s=rbi din Siberia, numai c`
politrucii trebuie s` completeze teoria
chibritului despre originea noastr`. Cu
aceasta rom=nii din Timoc, Serbia, Bulgaria
[i arom=nii din Grecia etc. nu-[i iubesc limba
matern`, obiceiurile, portul, c=ntecele dar
mor de dragul limbii s=rbe[ti, bulg`re[ti,
grece[ti, ruse[ti sau alteia dac` e str`in`.
Nu [tim de ce s=rbii, bulgarii [i grecii
ne sugrum` cu at=ta iubie [i pre]uire? Poate
c` ne iubesc cu adev`rat, c`ci din 1946 de
c=nd s-au desfiin]at [colile primare [i liceele
\n limba rom=n` \n Grecia [i Albania, poate
c` de c=nd s-a suprimat Consulatul rom=n de
la Ianina [i de la Vidin [i poate [i pentru c`
nici un Ministru de Externe de la Titulescu
\ncoace nu a f`cut nimic pentru rom=nii de
peste hotare nici m`car un consulat la
Negotin, Zaiceri, Bor sau Pojarevac. Era c=t
pe aci s` se \nfiin]eze un consulat pentru
rom=nii din Timoc \ns` tocmai \n
Muntenegru la Podgori]a. Dac` exist` rela]ii
diplomatice at=t de cordiale \ntre Rom=nia [i
aceste ]`ri Balcanice s-ar putea \nfiin]a ni[te
consulate rom=ne[ti mai aproape cum sunt
de pild` \n Insulele Azore la Gibraltar sau
chiar \ntr-o localitate mai apropiat` din
Siberia ca s` ne mearg` bine [i s` putem s`
ne \n]elegem [i s` ne purt`m ca „adev`ra]i
tovar`[i“. Cea mai renumit` simpatie pentru
neamul rom=nesc s-a consumat acum vreo 2
luni la Minele de cupru din Bor, Criveli [i
Maidanpen. Ei bine, o firm` din Rom=nia
numit` „Cuprom“ a vrut s` modernizeze
combinatul de cupru de la Bor [i oferise cea
mai mare sum` posibil` \n concuren]` cu
alte firme str`ine, de peste 400 [i ceva de
milioane de dolari. Totul era semnat, parafat
[i func]ionarii de la Cuprom au \nceput s`
lucreze la Bor, era c=t pe aci s` pun` pe
picioare aceste mine l`sate \n paragin` de
c`tre comuni[ti \n care se exploateaz` cupru,
aur [i argint. Era c=t pe aci [i satele
\nconjur`toare s` se procopseasc` prin
munc` la aceste mine [i astfel s` \nfloreasc`
via]a cultural` [i economic`.
|ns` din senin a c`zut o idee ca un
fulger [i a chemat na]iunea s=rb` la
manifesta]ii din toate ora[ele la fa]a locului
cu autobuze venite din diferite zone din
Serbia ca s` protesteze \n calitate de
sindicali[ti ca acest Cuprom nu este agreat
de „clasa muncitoare“ din Serbia c` nu e
capabil s` pl`teasc` at=]ia bani [i s` pun` pe
picioare acest combinat hodorogit. Protestele
sindicatelor s-au ]inut lan] nu numai la Bor
dar [i la Maidanpek [i asta numai datorit`
iubirii nest`viliite pe care o au s=rbii din
celelalte ]inuturi pentru am`r=]ii de
rom=novlahi fa]` de care nimeni nu se
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intereseaz` \n afar` de s=rbi. Dup` proteste
\nfl`c`rate cu pancarde, ]ipete [i urlete,
Cuprom [i-a luat func]ionarii [i s-a retras \n
Romania.
Totu[i rom=nii s-au ales cu ceva de pe
urma grijei [i interesului pe care \l poart`
administra]ia de la Belgrad fa]` de ei.
Teritoriul din jurul Combinatului Bor este
aproape mort, aerul este poluat, iarba este
ars`, p`m=ntul este bolnav. {i asta pentru c`
la Bor au venit peste rom=ni s=rbi din toate
p`r]ile Iugoslaviei, care mai de care mai
„patriho]i“. Au fost ucise c=teva r=uri [i mai
ales Timocul de la Zaicear la v`rsare. Acolo
nu mai exist` pe[ti, nu mai exist` via]`.
Pirita care s-a rev`rsat peste terenurile cele
mai fertile a ucis vegeta]ia. |n fine, acum
vreo 10 zile un Combinat din Cneajevac a
f`cut un bine popula]iei [i a deversat \n
Timocul Alb otr`vuri care au nimicit
vegeta]ia [i s-au omor=t peste 10 tone de
peste. Nu trebuie s` fim r`ut`cio[i cu aceast`
grij` ce ni se poart` la fiecare pas pentru c`

de fapt noi rom=nii deveni]i vlahi de la
Milo[evici \ncoace suntem o popula]ie f`r`
drepturi, unii cred c` suntem venituri din
Siberia, al]ii din Rom=nia [i astfel a doua
popula]ie ca num`r dup` s=rbi dintr-o dat`
nu se mai [tie de unde a c`zut pe acest
teritoriu. To]i se \ntreab` ce c`ut`m noi pe
acest teritoriu pe care ei l-au primit \n dar
de la ]arul Rusiei Alexandru al III-lea \n
1833. Deci ei sunt ni[te proprietari „verus
domini“ veni]i din Asia \n secolul VI- VII [i
1690, pe c=nd noi rom=nii nu suntem ca ei
coloni[ti „venetici“ [i suntem autohtoni, deci
suntem prea vechi pe acest teritoriu ca s`
mai putem suporta at=ta batjocura. Fra]ilor
trezi]i-v`, aici zace „iepurele“ - „hic iacet
lepus“. Aceasta este rug`ciunea pe care o
mai putem spune liber \n calitate de popor
c`zut din stratosfer` peste ni[te proprietari [i
„prieteni milenari“.
Cristea Sandu Timoc,
Romanian Global News
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Un bolnav de schizofrenie
a incendiat biserica din Bichi[ciaba
|n num`rul trecut al revistei
v-am anun]at despre actele
de vandalism, comise \n
zilele de 20 [i 23 iulie, la
biserica ortodox` rom=n` din
Bichi[ciaba. Poli]ia din
re[edin]a jude]ului Bichi[ a
dat publicit`]ii \n ziua de joi,
26 iulie, c` incendiul a fost
provocat de o singur`
persoan`: un t=n`r ungur, de
33 de ani, care sufer` de
schizofrenie. Joi dup`-mas`
a venit [i primul ajutor
pentru refacerea l`ca[ului
de cult: 1 milion de forin]i
din fondul de interven]ie al
Guvernului de la Budapesta.
B`rbatul de 33 de ani, cu numele O.I.,
este re]inut \n prezent \n arest. Autorit`]ile
demar` formalit`]ile pentru acuzarea sa.
Poli]ia nu a dat informa]ii despre motivul
pentru care t=n`rul a dat foc bisericii
rom=ne[ti. Au cerut ajutorul psihiatrilor, iar
raportul acestora va fi dat publicit`]ii \n zilele
urm`toare.
Din raportul poli]iei se [tie c` b`rbatul
este de religie ortodox` [i s-a n`scut \n
Ungaria. Din 1997, timp de patru ani [i
jum`tate, a tr`it la m`n`stirile din Moldova.
\ntorc=ndu-se \n Ungaria, \n 2002, a \nceput
tratamentul pentru schizofrenie [i a devenit,
\n aceea[i perioad`, membru al unei
comunit`]i ortodoxe de s=rbi, din apropierea
Budapestei. \n urm` cu c=]iva ani s-a mutat
\n Bichi[ciaba [i a frecventat slujbele din
biserica ortodox` rom=n`. El a mai povestit
autorit`]ilor c` mergea des la biserica pe
care a incendiat-o [i c=nta uneori [i \n
stran`.

Poli]i[tii au f`cut leg`tura cu aceast`
persoan` dup` un alt caz, \n care acesta era
suspect. La interogatoriu, el a recunoscut cu
senin`tate [i incendiul, precum [i faptele din
20 iulie, c=nd a r`sturnat candelabrele [i a
aruncat la p`m=nt icoane [i alte obiecte
biserice[ti.
„Am primit cu triste]e vestea celor
\nt=mplate la biserica din Bichi[ciaba. E
regretabil c` se poate \nt=mpla a[a ceva. Pe
de alt` parte, \ns`, trebuie s` mul]umim lui
Dumnezeu c` situa]ia nu a evoluat. Putea s`
se \nt=mple [i mult mai r`u, s` ard` tot
iconostasul“, ne-a declarat PS Siluan,
episcopul de la Jula.
Primii care au sosit \n ajutorul Episcopiei
Ortodoxe Rom=ne din Ungaria au fost
membrii diploma]iei rom=ne. „[i pentru
Ambasada Rom=niei de la Budapesta [i
pentru cele dou` Consulate Generale, vestea
a fost foarte nea[teptat`, a fost \ngrijor`toare
[i a fost de m=hnire, pentru c` nu am putut
\n]elege cum s-a \nt=mplat asta. Am luat
imediat leg`tura cu autorit`]ile ungare
competente [i am transmis apelul ca s` se
\ntreprind` imediat cercet`ri aprofundate
pentru a g`si f`pta[ii [i cauzele acestui
incident“, a spus ambasadoarea Ireny
Comaroschi, dup` ce vizitat biserica din
Ciaba. Domnia sa a cerut ajutorul
autorit`]ilor ungare [i pentru ap`rarea \n
viitor ale bisericilor noastre: „Am primit
asigur`ri c` se vor lua m`suri ca l`ca[ele de
cult rom=ne[ti s` fie p`zite suplimentar. Nu
c` ar fi obiectul unor asemenea manifest`ri,
dar tocmai pentru a da un semnal nu numai
tr`itorilor rom=ni de aici, dar [i tuturor
cet`]enilor ungari, c` aceste l`ca[e nu numai
c` sunt monumente, dar sunt simboluri de

identitate important`, care sunt \n aten]ia
autorit`]ilor ungare.“

Interven]ie prompt`
a autorit`]ilor
\n dup`-masa zilei de joi, s-a deplasat la
Bichi[ciaba [i secretarul de stat pentru
problemele minorit`]ilor din Ungaria. Gemesi
Ferenc a fost [ocat de cele v`zute: „Nu-mi
amintesc ca \n ultimele decenii s` se fi
\nt=mplat asemenea evenimente, care ar fi
v`t`mat vreo cl`dire a bisericii, [i mai ales
vreo cl`dire, care apar]ine unei minorit`]i din
Ungaria. De aceea am venit cu urgen]`,
pentru c` este de nepermis vandalismul, mai
ales un astfel de atac la adresa unei
minorit`]i autohtone din Ungaria.“
Secretarul de stat pentru minorit`]i a
oferit [i primul ajutor pentru restaurarea
bisericii ortodoxe din Bichi[ciaba: „Dup` cele
\nt=mplate, am hot`r=t c` vom da 1 milion
de forin]i bisericii, pentru a putea fi \ncepute
lucr`rile de renovare \n interior [i pentru
noua sfin]ire a bisericii. Renovarea acestei
biserici este o privire spre viitor, pentru c`
aceasta este o cl`dire important` pentru
comunitatea rom=neasc`, a c`rei soart` o
vom urm`ri \n continuare.“
Comunitatea ortodox` rom=n` din Bichi[ciaba a pl`nuit s` s`rb`toreasc` \n luna
septembrie 170 de ani de la construirea
acestei biserici. Serbarea va fi \ns` am=nat`,
p=n` la terminarea lucr`rilor de renovare.

Preluare dup` revista rom=nilor
din Ungaria „Foaia Rom=neasc`“
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