
<b> Sarbatorirea Zilei Nationale - boicotata de UDMR si alesii sai</b>
La Sfantu Gheorghe, sarbatorirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 s-a intins, si anul acesta, pe
parcursul a nu mai putin de 4 zile. Inceput, vineri, cu vernisajul unei expozitii fotodocumentare,
programul manifestarilor organizate de Prefectura Covasna a mai cuprins un simpozion tematic ("85 de
ani de la faurirea statului national unitar roman"), manifestari cultural-religioase, "Balul Unirii",
spectacole muzicale, lansari de carte, totul culminand cu depunerile de coroane, parada militara si
concertul folcloric desfasurate luni la amiaza la statuia lui Mihai Viteazul, in piata cu acelasi nume din
centrul urbei. Spre stupoarea celor aproximativ 3.000 de localnici prezenti - romani si maghiari, care s-au
prins, deopotriva, intr-o impresionanta Hora Unirii, dupa defilarea militarilor -, organizatia UDMR
Covasna, in frunte cu primarul Albert Almos si presedintele CJ Covasna, Demeter Janos, a boicotat fara
explicatii toate manifestarile dedicate Zilei Nationale a Romaniei. Lasat de izbeliste de edilul-sef,
municipiul Sfantu Gheorghe a devenit, pentru trei zile, un veritabil fief al tricolorului romanesc, sute de
drapele rosu-galben-albastru fiind arborate pe toate cladirile si pe toti stalpii de pe cuprinsul urbei. Acest
fapt a iscat imediat o apriga disputa pe tema "meritului", seful peremistilor covasneni, Gica Agrigoroaie,
repezindu-se sa anunte cum ca "noi, PRM-ul, am pus steagurile vineri noapte, de a turbat de furie
primarul Almos, le-am imprumutat de la PD si PNL"! Pentru ca, ulterior, sa iasa la iveala ca, in realitate,
pavoazarea orasului cu tricolorul romanesc a fost opera prefectului Horia Grama, care s-a "razboit" in
acest scop cu sefii de la Electrica SA, "importand" apoi cateva sute de drapele de la Brasov! La randul ei,
organizatia PSD Covasna a comandat si ea 2. 000 de stegulete tricolore, impartite celor prezenti ieri in
Piata Mihai Viteazul. "Va pot arata factura, 24 de milioane", ne-a declarat mandru deputatul Adrian Vlad
Casunean. Mai in gluma, mai in serios, acesta a incercat apoi sa-i puna "absenti motivati" pe primarul
Albert Almos si pe presedintele Demeter Janos - "Am auzit ca ar fi la Alba Iulia, impreuna cu Marko
Bela" -, laudandu-l chiar pe cel dintai pentru ca, desi absent, "a lasat orasul impodobit cu o multime de
drapele romanesti, cum se cuvine la un asemenea eveniment"! In schimb, primarul municipiului
Miercurea-Ciuc, Csedo Csaba Istvan, a spus, in discursul tinut cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, ca
pentru maghiarii din Romania si din Ardeal 1 Decembrie are si o alta semnificatie, legata de garantarea
drepturilor minoritare si a celor de autodeterminare. 
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