Vineri, 24 mai 2019

Dezvelirea statuii Regelui Ferdinand arată fracturile existente în societate

Militarii, consemnaţi în cazarmă
urmare din pagina 1
Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria în oraşul de pe Crişul
Repede, pe data de 23 mai 1919.
Au mai fost prezenţi episcopul
ortodox al Oradiei, PS Sofronie
Drincec, dar şi episcopul greco-catolic de Oradea, PS Virgil
Bercea, la prima apariţie publică
de mai multe luni. În schimb, au
absentat militarii care, tradiţional, fac parte din detaşamentul
de onoare, obligatoriu la orice
ceremonial de acest gen. Nu au
fost prezenţi nici reprezentanţii
Prefecturii Bihor şi ai Consiliului Judeţean. Cu o oră înaintea
festivităţilor, viceprimarul Florin Birta anunţa, pe Facebook,
că armatei „i se interzice să participe la manifestări prin care ne
onorăm înaintașii și chiar pe cel
care a fost comandant suprem
al armatei române întregitoare:
regele Ferdinand al României”.
„Primăria a decis din timp, cu
acordul celor implicați, să organizeze manifestări demne pentru un eveniment care este o filă
din istoria neamului. După decizii luate și reevaluate, armata
are interzis să participe la manifestări”, a adăugat Birta, care
a menţionat că e convins că decizia „este una politică, mizerabilă și delirantă, doar pentru că
Oradea are un primar liberal”.
„Repet, despre eveniment se știa
de două luni, au fost decizii care
în ultimele 24 de ore s-au schimbat de trei ori... asta spune tot!!!
Cinste veșnică Armatei României și Rușine veșnică ipocriților
care sper să fie sancționați și
pentru acest gest dezonorant de
a împiedica să ne cinstim demnitatea de români”, a afirmat, la
final, viceprimarul.
În aceste condiţii, festivităţile
s-au desfăşurat fără prezentarea
onorului, debutând cu intonarea
Imnului Naţional al României
de către corul orădean Voces.
Dezvelirea a fost făcută de către
artistul care a realizat lucrarea,
Florin Codre, după care statuia
a fost sfinţită de episcopul orto-
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Agenda politică

Optimişti pentru
rezultatul de duminică
Social-democraţii sunt mulţumiţi de
modul în care au fost primiţi de bihoreni în
campania pentru alegerile europarlamentare şi sunt optimişti în privinţa rezultatului
pe care partidul îl va obţine la scrutinul de
duminică, 26 mai.

Liderul PSD Bihor, Ioan Mang, şi eurodeputatul Emilian Pavel, candidat pentru un nou
mandat în Parlamentul European, au făcut un
bilanţ al activităţii derulate în această campanie electorală, prezentând motivele pentru
care alegătorii ar trebui să voteze lista PSD.
„A fost o campanie frumoasă, cu foarte mulţi
colegi implicaţi în tot judeţul”, a menţionat
Mang, adăugând că social-democraţii au făcut
o campanie din casă în casă, dar şi prin târguri,
fiind primiţi foarte bine de bihoreni. „Oamenii
au promis că ne votează”, susţine liderul PSD
Bihor, adăugând că promisiunile au venit atât
din partea susţinătorilor tradiţionali, cât şi
din partea celor care nu au votat niciodată cu
PSD. Mang a afirmat că printre susţinători se
numără consilieri locali şi chiar primari ai altor
dox PS Sofronie Drincec. După Regelui Ferdinand Întregitorul, sei gărzii de onoare, a adăugat: partide, pentru că „PSD chiar a făcut lucruri
slujba de sfinţire, principele cel căruia i-a fost hărăzit să re- „Oraşul rămâne cu statuia dem- pentru ei”. Potrivit preşedintelui PSD Bihor,
Radu le-a mulţumit autorităţilor alizeze Marea Unire”, a preci- nităţii noastre, cu o statuie care
locale pentru gestul făcut. „Nu zat istoricul Nicolae Noica, cel ne aminteşte de o Românie eu- unul dintre motivele pentru care electoratul
găsim cuvinte pentru a mărturi- care a vorbit, în alocuţiunea sa, ropeană, de o Românie demnă, ar trebui să voteze lista PSD pentru alegerile
si emoţia şi admiraţia pe care le despre Regele Ferdinand. În in- de o Românie a valorilor şi sunt europarlamentare este acela că „PSD se ține
avem faţă de comunitatea dum- tervenţia sa, el i-a criticat pe cei convins că armata celestă defi- de cuvânt”. „Am făcut ce am promis aproape
neavoastră pentru extraordina- care s-au opus repunerii statuii lează astăzi, ostaşii, generalul în totalitate. Spun aproape pentru că nu s-a
rul gest pe care îl faceţi astăzi. ecvestre în Piaţa Unirii, așa cum Moşoiu - îi vedeţi acolo? - ei de- încheiat încă perioada de guvernare, mai avem
Nu numai că puneţi la loc statuia a fost ridicată de generalul Trai- filează. Ne putem supăra pe unii aproape un an și jumătate până la viitoareRegelui Ferdinand în chiar ziua an Moşoiu. Ultimul care a vorbit sau pe alţii, pe un Guvern sau pe
în care acum 100 de ani intra pe a fost primarul Ilie Bolojan, vi- altul, dar pe ţara noastră nu ne le alegeri parlamentare. Dar am realizat în
poarta acestui important oraş zibil afectat de faptul că armatei vom supăra niciodată. Ne putem proporție de 72 – 74 % programul de guveral ţării, dar şi pentru că o faceţi i s-a interzis să participe, el mul- supăra pe un om trecător, într-o nare, urmând să îl finalizăm până la sfârșitul
dând un excepţional exemplu ţumindu-le celor care au accep- funcţie sau alta, dar pe Armata mandatului”, a declarat Mang, care susţine că
de patriotism şi de memorie tat invitaţia de a asista la acest Română nu ne vom supăra nici- activitatea guvernului PSD „nu suferă compaunor vremuri care sunt aproape eveniment, dar şi lui Florin Co- odată. Ea defilează.”
raţie” cu guvernele Cioloş sau Boc, după cum
complet lipsite de aceste virtuţi. dre şi celor de la turnătorie, care
Edilul a anunţat că în 5 oc- nici actuala conducere a Consiliului Judeţean
Făcând acest gest, nu reparaţi „într-un timp foarte scurt” au tombrie vor avea loc alte manidoar istoria, ci aduceţi omagiu realizat statuia. „Consider că e festări, dedicate Colegiului Na- Bihor „nu suferă comparaţie” cu conducerea
(...) acestei ultime sute de ani normal că, dacă această piaţă se ţional Emanuil Gojdu, ocazie cu liberală a judeţului. „Lumea vede în faţa casei
din istoria noastră care a costat numeşte Piaţa Unirii, iar acum care va fi amplasată statuia ma- drum asfaltat. Acum au alte condiţii de trai –
poporul român mai mult sânge 100 de ani Regele Ferdinand a relui mecena al românilor arde- apă, canalizare, şcoli noi sau modernizate, grăşi mai multe vieţi decât a făcut-o adus România celor doi episcopi leni în apropierea liceului care diniţe noi etc.”, a afirmat Ioan Mang. Potrivit
oricare alt secol din istoria noas- şi lui Iuliu Maniu, prin generalul îi poartă numele. Evenimentul acestuia, contribuţia PSD pentru judeţul Bihor
tră bimilenară”, a menţionat, în Traian Moşoiu şi prin Armata s-a încheiat cu un scurt recital în aceşti doi ani şi jumătate de guvernare, prin
intervenţia sa, Principele Radu. Română, atunci în această axă al corului Voces, care a cântat
„Astăzi, aici, la Oradea, suntem istorică nu putea să lipsească Imnul Regal, şi cu festivitatea Programul Naţional de Dezvoltare Locală şi
martorii unui act de dreptate: re- Regele Ferdinand”, a afirmat depunerii de coroane şi jerbe la prin Compania Naţională de Investiţii, se ridică
la peste 2 miliarde lei (peste 500 milioane
punerea la locul cuvenit a statuii primarul, care, în contextul lip- noua statuie. n
euro). „Este cea mai mare sumă alocată unui
judeţ din România”, a afirmat Ioan Mang,
publicitate
electorală
n 26 mai sunt alegerile europarlamentare. Pentru mulți
adăugând că, prin PNDL I, în Bihor au ajuns
dintre dumneavoastră, nu par importante. De rezultatul lor,
850 milioane lei, prin PNDL II - 780 milioane
însă, depinde cine va conduce Uniunea Europeană, cum va
lei, iar restul au fost alocați prin CNI pentru
fi țara noastră reprezentată în Europa și câte fonduri euroconstrucția de blocuri ANL, construcția de
pene ne vor veni.
locuințe de serviciu, realizarea Sălii Polivalente din Oradea, construcția de cămine culturale
om alege între o echipă respectată în Europa, cea a Parîn diverse comune bihorene și alte obiective.
tidului Național Liberal, sau cei cu care liderii europeni nu
„Un alt motiv pentru care bihorenii ar trebui
vor să se întâlnească. Oare cum ne vor reprezenta cei din
să voteze PSD este faptul că pe listă avem un
urmă?
bihorean tânăr, care a demonstrat că e patriot,
îşi iubeşte ţara. În 2017 a fost ales europarlaondurile europene, investițiile, plus munca dumneamentarul anului pe probleme de muncă şi a fost
voastră, aduc prosperitatea. Fără acestea, n-am fi putut face
propus eurodeputatul anului şi pentru egalitaatâtea investiții în Oradea. Așa clădim, la noi acasă, condiții
tea de şanse. La finalul mandatului, a ocupat
locul 60 din 751 de eurodeputați în ceea ce
europene. Avem mai multe locuri de muncă și salarii mai
priveşte numărul de amendamente şi rapoarte
bune. Așa tinerii vor rămâne în țară iar pensionarii vor avea
făcute în timpul mandatului”, a afirmat Ioan
garanția unor pensii sigure.
Mang.
În privinţa propunerilor PSD pentru viitorul
acă și guvernele ar lucra la fel, am putea avea condiții
mandat
în Parlamentul European, Emilian
și mai bune. Nu e de mirare că, având trei premieri și 60 de
Pavel
a
amintit
două dintre ele: introducerea
miniștri în ultimii trei ani, nu s-au făcut lucruri mari. N-au
salariului
minim
european şi impozitarea proreușit, de exemplu, să facă autostrăzi, cum fac vecinii noștri.
fitului
acolo
unde
este realizat. „Din punctul
Fără ele, o țară nu se poate dezvolta doar trăind pe datorie. Dacă tot așa se va continua, țara noastră va rămâne în urmă.
nostru de vedere, duminică nu vor fi probleme
la vot. Vrem să arătăm că suntem responsabili,
i la aceste aspecte, veți da un răspuns, prin votul dumneavoastră. Vă invit să participați la vot, inclusiv la referendum
că alegerile europarlamentare sunt importante
şi să răspundeţi cu DA la ambele întrebări.
pentru noi”, a menţionat Emilian Pavel. „Cred
că românii au înţeles că la Bruxelles nu mai
ei care aveți încredere în mine, vă rog să votați echipa Partidului Național Liberal!
trebuie să ajungă oameni care vorbesc împotriCu respect, Ilie Bolojan va ţării lor”, a adăugat Mang.
(La comanda PNL, cod unic mandatar 41190007)
n I. MATEAŞ
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