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   “Noua Danemarcă – 22 poeți moldoveni” este titlul  care sună ca „nuca-n perete”, 
pe care Balázs Ferenc Attila, un activist „cultural” ungur și l-a ales pentru 
traducerea unei antologii de versuri în ungurește din poeți basarabeni. Noua 
Danemarca este și (întâmplător sau nu?) titlul unei poezii a lui Arcadie Suceveanu, 
președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova (vă lăsăm pe domniile voastre să 
judecați calitatea și valoarea poemului „Noua Danemarcă” în acest context). Nu știm 
cât l-a favorizat în obținerea cu această traducere (pe care juriul a înțeles-o mai bine în 
cramele de la Cricova!) a marelui premiu la festivalul de poezie de la Chișinău din luna 
mai 2014… Balázs F. Attila, este “de-al casei” pe lângă Berényi József și Pál Csáky, 
liderii partidului iredentist al Comunității Maghiare din Slovacia, se instruiește și 
chiar instruiește la Universitatea Liberă de la Martos (Slovacia) după modelul celei 
de la Tușnad, unde vin “monștri sacri” precum László Tőkés, László Kövér, Viktor 
Orbán, și unde se face la drumul mare apologia iredentismului ungar și a unității 
ungurilor din BazinulCarpatic… Este lesne de înțeles de ce emisarul 
“cultural” Balázs nu ezită să îi denumească chiar și pe poeții de dincoace de 
Prut “moldoveni” și nu “români”. Și pentru a fi mai convingător în diversiune, cu 
acest titlu nu numai “de piață”, aberant și tendențios de “Noua Danemarcă – 22 poeți 
moldoveni” vrea să plaseze în altă lume pe basarabeni printr-o flatare ieftină, cât mai 
departe de identitatea lor românească!  Suntem convinși că strategii diversiunii 
“culturale” cu iz geopolitic Noua Danemarcă, pe care vor să o implementeze în spațiul 
dintre Prut și Nistru au aflat că această noțiune a căpătat recent și conotații peiorative 
datorită situației generate de o lege adoptată de curând în Danemarca. Mai multe 
detalii aici „Ceva e putred în (NOUA) DANEMARCĂ ! Atac perfid, fără precedent la 
credința și valorile creștinismului”. 
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PRIMUL DICTAT DE LA VIENA. Zonele din Slovacia de astăzi atribuite atunci Ungariei: 1. Capul de pod Bratislava, 
până pe 15 octombrie 1947 teritoriu maghiar 2. Slovacia de Sud, atribuită din 2 noiembrie 1938 până în 8 mai 1945 
Ungariei 3. Teritorii din Slovacia de Est în apropierea orașelor Stakčín și Sobrance, atribuite Ungariei, ca urmare a 
războiului din perioada 4 aprilie 1939 până în 8 mai 1945 4. Devín și Petržalka, atribuite din 1 noiembrie 1938 până în 
1945 Germaniei 5. Zona germană de protecție, definită ca urmare a tratatului de protecție din 23 martie 1939 
ro.wikipedia.org/wiki/Primul_dictat_de_la_Viena        http://ro.wikipedia.org/wiki/Dictatul_de_la_Viena 

Ungurii din Slovacia sunt cea mai numeroasă minoritate, numărând circa 520,500 de persoane (aprox. 10% din populaţie, 
conform recensământului din 2001). Sunt concentraţi în special în partea sudică a Slovaciei, în apropierea graniţei cu 
Ungaria în regiunea denumită de ei Felvidék/Upper Hungary. Reprezintă majoritatea în zonele Komárno (Komáromi járás) 
şi Dunajská Streda (Dunaszerdahelyi járás)... În Slovacia s-a găsit în pofida tuturor obstacolelor şi atacurilor maghiarotarde 
un politician cu spirit european care a întors spatele Partidului Coaliţiei Maghiare din Slovacia şi programului acestei 
formaţiuni - care ne aminteşte de politica de izolare şi închistare naţională a UDMR - şi a întins cu curaj o mână 
prietenească spre politicienii şi simpli cetăţeni slovaci cu gândire democratică, înfiinţând împreună cu ei partidul denumit 
"Hid-Most" (Punte, în limbile maghiară şi slovacă). În vara lui 2009, Béla Bugár a venit în faţa maghiarilor din Slovacia şi a 
prezentat o nouă politică a acestei comunităţi, afirmând fără echivoc că interesele de baza ale minorităţii maghiare pot fi 
reprezentate cu succes doar prin slujirea simultană şi de bună credinţa a ţării, a Slovaciei, în totalitatea ei. Împreună cu 
slovacii buni patrioţi şi democraţi, împreună pentru ţară, împreună pentru propăşirea poporului slovac şi a maghiarilor din 
Slovacia, împreună prin solidaritate, protestând împotriva oricăror prejudecăţi naţionale şi rasiale, împreună împotriva 
şovinismului. Iată ideile călăuzitoare scrise pe stindardul tânărului partid din Slovacia, condus de Béla Bugár! La alegerile 
parlamentare din Slovacia din 2010, aceste idei călăuzitoare au fost receptate atât de slovaci, cât şi de maghiarii din 
această ţară. În Slovacia a învins ideea de "împreună" şi ideologia solidarităţii frăţeşti cu populaţia majoritară, iar partidul 
"Hid-Most", înfiinţat cu puţin timp înainte de alegeri, a obţinut 8% din voturi (mult peste pragul electoral) şi a reuşit să 
acceadă în Parlamentul Slovaciei, în timp ce Partidul Coaliţiei Maghiare, care la fel ca UDMR a fost prezent în Legislativ 
de la înfiinţarea sa, nu a intrat în forul legiuitor al Slovaciei. De pe lista electorală a formaţiunii conduse de Béla Bugár au 
intrat în Parlamentul slovac şapte maghiari şi şapte slovaci. Această iniţiativă noua şi curajoasă a fost primită şi salutată cu 
entuziasm de majoritatea covârşitoare a opiniei publice din Slovacia. Acest lucru dovedeşte fără echivoc că liderul noului 
partid maghiar din Slovacia ştie să reprezinte interesele minorităţii maghiare, câştigând, graţie şi carismei sale personale, 
încrederea şi suţinerea sinceră a cetăţenului slovac. Din punctul de vederea al reprezentării intereselor maghiarilor din 
Romania, acest tip de exercitiu politic ar trebui să fie urmat şi de liderii UDMR, dacă ei ar avea suficient talent, dar mai cu 
seamă un bun-simţ elementar! Dacă înteaga lor gândire nu ar fi înceţoşată de un imens maghiarotardism neeruopean şi de 
goana după bani, îmbogăţire şi carierism fără margini!  Analizând victoria obţinută de Partidul "Hid-Most", unii analişti 
politici din Slovacia cu gândire raţională au constatat în unanimitate că prin acest succes la mase partidul maghiaro-
slovac al lui Béla Bugár a dat o palma atât extremiştilor maghiarotarzi din Slovacia, cât şi agitatorilor rasişti, şovini, 
nationalişti şi care promovează o politica naţională grandomană de la Budapesta. La această constatare şi analiză a 
situaţiei politice din Slovacia am adăuga urmatoarele: victoria partidului condus de Béla Bugár înseamna de fapt şi o palmă 
puternică data politicii promovate de UDMR. Partidul Coalitiei Maghiare, in buna parte dependent de Budapesta, nu a 
mai intrat in parlament. Pál Csáky a condus deci Partidul Coaliţiei Maghiare până la alegerile parlamentare din 12 iunie 
2010 când nu a reușit să obțină 5% din votul popular, pragul necesar pentru a intra în Consiliul Național al Republicii 
Slovace. Ca răspuns, Csáky și toată conducerea partidului a demisionat. Noul şef al partidului a devenit József Berényi, 
care în 1995  a fost numit secretar de politică externă pentru Fidesz (Uniunea Civică Maghiară), partid politic parlamentar 
de centru-dreapta din  Ungaria condus de Viktor Orban care a reînviat cultul lui Horthy. La data de 22 septembrie 2012, 
partidului i-a fost schimbată denumirea din Partidul Coaliţiei Maghiare în Partidul Comunității Maghiare din Slovacia.  
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Béla Bugár, liderul carismatic al partidului maghiaro-slovac "Hid-Most"  

 

Berényi József şi Pál Csáky (26 mai 2014)… actualul şi fostul lider al Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia, al 

extremiştilor maghiarotarzi, dependent în bună măsură de Budapesta  



 

Csaky Pal cu drapelul secuiesc în “pelerinaj” de la Csallóközkürt (Ohrady) districtul Dunaszerdahely,                                 

la  Șumuleu Ciuc (Harghita) România (27 noiembrie 2010) 

 

 
Colegul de “pelerinaj” şi prieten al lui Csaky Pal,  Hodossy Péter din Dunaszerdahely după cum are scris pe tricou... nu 

putea să nu se imortalizele în faţa unui indicator din apropierea graniţei cu România care îl reprezintă pe Miklos Horthy... 

(27 noiembrie 2010) 



La ordinul lui Horthy, a fost distribuită la Budapesta, după Diktatul de la Viena din august 1940, o broșură cu titlul ”Fără 

milă”, care avea următorul text: „Voi omorî pe orice român pe care-l voi întâlni în drumul meu… noaptea voi pune foc 

satelor românești. Voi trece prin ascuțișul săbiei toată populația. Voi otrăvi fântânile. Voi ucide copii la sânul mamei 

lor… Voi aprinde satele. Nu voi avea milă pentru nimeni. Nici pentru copii, nici pentru mamele însărcinate. 

Răzbunare. Fără milă, răzbunare crudă”.  Horthy este un criminal de război răspunzător pentru uciderea românilor din 

Transilvania și pentru raptul teritorial al Ardealului de Nord în al doilea război mondial. Tot de numele lui Horthy este 

legată deportarea a peste 166.000 evrei români și maghiari. 

 

Teroarea horthystă 
Din momentul în care teritoriul Transilvaniei de Nord a fost evacuat de trupele române, au început actele de 

terorism împotriva românilor și evreilor. Era rezultatul unui program premeditat de intimidare și exterminare a 

poporului român. 

Teroarea a început la 9 sept. 1940, în 

comuna Trăznea din județul Sălaj, 

horthyștii au asasinat 81 de locuitori; în 

comuna Ip, în noaptea de 13-14 sept., au 

fost ucise 159 de persoane, femei, copii, 

bătrâni. Caselor locuite de români li s-a 

dat foc. Împotriva intelectualilor români, 

dezlănțuirea a fost demențială: protopopul 

Aurel Munteanu din Huedin a fost torturat 

în piața orașului timp de mai multe ore, 

după care i s-a înfipt un țăruș în gură, care 

a ieșit prin ceafă; în com. Fântâna Mare 

din jud. Sălaj au fost îngropați de vii mai 

mulți români. Pe stadionul din Oradea au 

fost spânzurați 30 de români. La 23 sept. 

au fost masacrate în com. Mureșanii din 

Câmpie familiile învățătorului Gheorghe 

Petre, preotul Andrei Bujor.Preotului Pompei Onofrei din Cluj i-au fost smulse barba și părul, a fost legat cu sârmă 

de gât și târât pe străzile orașului. Lista ororilor e lungă… 

Mai trebuie amintite, totuși, și câteva fapte petrecute la sfârșitul războiului: în com. Sărmaș au fost uciși în noaptea 

de 16-17 sept. 1944, 126 de evrei, femei, bărbați și copii; în satul Moisei din Maramureș, 29 de țărani au fost închiși 

într-o casă și li s-a dat foc, după care au fost incendiate 260 de case. În Banat au fost executate 50 de persoane. 

Torturile, asasinatele erau făcute pentru a-i determina pe români să-și părăsească locuințele și să se refugieze pe 

teritoriul României. 

Văzând că aceste procedee barbare au dat rezultate mediocre, autoritățile horthyste au trecut la expulzarea 

locuitorilor români. Aproximativ 218 000 de români au fost arestați, îmbarcați în vagoane de marfă și expediați în 

România – sunt numai cei înregistrați oficial, deoarece alți 60-70 000 au trecut în România fugind de regimul de 

teroare dezlănțuit de bandele horthyiste. 

Numărul românilor din nordul Transilvaniei s-a micșorat și prin organizarea unor detașamente de muncă trimise în 

Germania. Pentru alte mii de români s-au construit lagăre de concentrare.  

Limba română a fost interzisă treptat în școlile de stat; liceele românești au fost desființate; au fost alungați preoți 

(în total cca 140); multe biserici ortodoxe au fost devastate, dărâmate, profanate (altele sigilate și închise) – de 

pildă biserica din Bicsad a fost transformată în WC public. 

O minoritate etnică din nordul Transilvaniei împotriva căreia s-au înverșunat horthyștii a fost minoritatea evreiască. 

Această minoritate a fost deportată aproape în întregime în lagărele de concentrare naziste. Au pierit peste 140 000 

de evrei în lagărele de la Auschwitz, Dachau, Birkenau ș.a. 

După 60 de ani de când România s-a reîntregit cu partea din Transilvania, răpită samavolnic în 1940, la Budapesta 

se fac auzite declarații precum „minoritarii maghiari din țările vecine fac parte integrantă din națiunea maghiară și 

sunt subordonați guvernului și parlamentului de la Budapesta”. Aceasta nu însemnă altceva decât că maghiarii din 

afara Ungariei, deci și cei aproximativ 1,7 mil. din țara noastră, să se organizeze ca autonomie minoritară, cu 

parlament propriu, cu poliție proprie etc.   

Fostul ministru de externe Geza Ieszensky declara în 1993 că „Într-o primă fază… urmărim ca Transilvania să 

devină un spațiu complementar economiei maghiare…, iar ca scop politico-strategic, unirea maghiarilor în granițele 

lor înainte de Trianon.” 

Nu putem să ignorăm că în anii 90 rămășițelor pământești ale fostului dictator, Horthy, li s-au făcut funeralii 

naționale în Ungaria. 

Rezultă din toate aceste sumare relatări că maghiarimea nu a învățat nimic din lecțiile istoriei. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Evrei
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2n
http://ro.wikipedia.org/wiki/Maghiari


 

Tovarăşii de “pelerinaj” ai lui Csaky Pal din Dunaszerdahely s-au oprit ostentativ cu drapelul unguresc la monumentul 

regelui Ungariei Ladislau cel Sfânt (1077-1095) de la Oradea care a contribuit la definitiva creștinare a ungurilor şi a 

continuat politica de cucerire a Slavoniei (1089), Croației (1091-1095) și a Transilvaniei... Şi a luptat împotriva voievodului 

român Litovoi.  

 
 

Cultul lui Horthy a devenit ceva obişnuit în afişele Partidului Comunităţii Maghiare filiala Dunaszerdahely...                         
chiar o doctrină pentru cei din conducerea acestui partid extremist, pentru membrii şi admiratorii lor! 



 
 
Unul dintre afişele hortiste ce sunt difuzate sub sigla Partidului Comunităţii Maghiare filiala Dunaszerdahely (Slovacia)... 

 
 

 
 

 

Berényi József se pare că e pasionat de abţibilduri... mai speciale, pentru a-şi decora intrarea la partid.                                          

S-a prins ceva de el pe la Universităţile de vară de la Tuşnad şi Martos... 

 



 

În ziua când Balázs F.Attila era paraşutat la Chişinău ca să proclame diversiunea culturală ”Noua Danemarcă”, patronii 
săi spirituali Berényi József şi Pál Csáky, primeau inspecţia lui Victor Orbán primul ministru al Ungariei                

(Bratislava, 15 mai 2014...) 
 

 
 

Bratislava, 15 mai 2014... Victor Orbán primul ministru al Ungariei în inspecţie la Partidul Comunităţii Maghiare din 
Slovacia... În stânga Berényi József, actualul preşedinte al partidului, în plan îndepărtat Karaffa Attila membru al 
Consiliului Local Dunaszerdahely al partidului, preşedinte executiv al Asociației Civice Pázmáneum/Pázmaneum polgári 
társulás (care s-a implicat la 1 martie 2013 în arborarea drapelului secuiesc pe primăria din Dunaszerdahely), membru 
activ al grupului revizionist Trianon, din aceeaşi localitate şi prieten bun cu Balázs F. Attila  



 
 

Bratislava, 15 mai 2014... Gyula Bárdos membru al Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia, candidat la alegerile 

prezidenţiale în 2014 şi Victor Orbán premierul Ungariei din mai 2010 

 

Bratislava, 15 mai 2014... Victor Orbán premierul Ungariei venit în inspecţie... cel din dreapta care se hlizeşte este Pál 

Csáky, fostul preşedinte până în 2010 al Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia şi patronul spiritual al poetului 

păpușar Balázs F.Attila 



Balázs Ferenc Attila este un poet ungur, născut la Târgu 
Mureş în 1954. A absolvit în anul 1976 Institutul de 
Teologie Romano-Catolică Alba Iulia. ... (la fel ca şi 
”poetul” hortist József Nyírő!).  
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http://roncea.ro/2012/05/25/nu-ratati-azi-la-roncea-ro-

extremistul-ungur-nyiro-jozsef-in-dosarele-sigurantei-este-cel-

mai-infocat-iredentist-maghiar-de-la-noi-exclusiv-ziaristi-online-

via-cnsas-fotodoc/ 

http://roncea.ro/2012/06/15/augustin-buzura-

%E2%80%9Enostalgia-nu-are-halta-la-trianon/ 

 A lucrat păpuşar la Teatrul de Păpuşi Târgu Mureş și 
bibliotecar la Biblioteca Judeţeană din Miercurea Ciuc 
(Harghita). A ales să se stabilească începând cu anul 
1990 în orăşelul Dunajská Streda (în ungureşte 
Dunaszerdahely) din sudul Slovaciei, situat la o distanţă 
de 20 km nord de Dunăre, cu peste 20.000 de locuitori 
dintre care 80% sunt unguri şi 15% slovaci, restul ţigani şi 
în care spune că se simte bine...  Memoria jurnalistică a 

reţinut predilecţia sa de a-i numi chiar şi pe poeţii din Moldova de dincoace de Prut ”moldoveni” şi nu ”români”, chiar 
corectând textul întrebării ce i s-a pus... Cea mai nouă ”operă” a sa este ”Noua Danemarcă - 22 de poeți moldoveni”, 
apărută la Parnasszus Budapesta, o antologie de traduceri în limba ungară din poeţi basarabeni, care a şi luat marele 
premiu la Festivalul Primăvara Europeană a poeţilor din mai 2014 de la Chişinău...  
 

 

 

”Mulţumim din inimă partidului!” Lansare de carte la (Bratislava, 24 mai 2013) cu poetul-păpuşar Balázs F.Attila şi 

Csaky Pal, fost lider al Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia, membru în consiliul partidului şi scriitor... 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Sk-Dunajskastreda.ogg


 

Balet la partid cu prim solistul operei din Dunaszerdahely, Balázs F.Attila şi patronul său spiritual Csaky Pal                          

(Bratislava 24 mai 2013) 

 

 

 

Balázs F.Attila ieşit la raport la sediul central al partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia (Bratislava, 5 mai 2014) 



 

Balázs F.Attila ieşit la raport la sediul central al partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia (Bratislava, 5 mai 2014).      

În stânga este nimeni altul decât mentorul său, acelaşi Csaky Pal... 

 

Balázs F.Attila şi Csaky Pal la sediul central al partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia (Bratislava, 5 mai 2014)... 

Pe 7 noiembrie 2013 la Veszprém în Ungaria, la deschiderea  conferinţei de două zile cu prilejul ”aniversării” a 75 

de ani de la Primul Dictat de la Viena, Pal Csaky, a declarat ritos că ”Tratatul de Pace de la Trianon a fost unul 

tâlhăresc, şi apariţia conflictelor arată că graniţele politice stabilite după Primul Război Mondial nu coincid cu 

granițele etnice”. 



 

Balázs F.Attila şi Csaky Pal la sediul central al partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia (Bratislava, 5 mai 2014)...  

De reţinut că pe vremea când era preşedinte în funcţie al partidului, Csaky Pal a avut întâlniri confidenţiale cu Tőkés 

László pe 27 şi 28 sepembrie 2008 la Bratislava şi Dunaszerdahely, tema centrală fiind autonomia ungurilor din Bazinul 

Carpatic şi activitatea Consiliul Autonomiei Maghiare din Bazinul Carpatic (KMAT). În încheiere ei au participat la o 

serată politico-literară la  Budapest Cafe, de pe strada principală din Dunaszerdahely, aceeaşi cafenea unde Balázs 

Ferenc Attila îşi face veacul în întâlnirile lui literare...  

 

Balázs F.Attila şi Csaky Pal la sediul central al partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia fac ultimile pregătiri... 

(Bratislava,5 mai 2014)... “Se spune că ungurii au pierdut secolul XX, acum suntem în secolul XXI şi trebuie să 

câştigăm acest veac şi în calitate de unguri! (Din adresarea lui Csaky Pal pe atunci liderul Partidului Coaliţiei 

Maghiare din Slovacia, către votanţii UDMR în octombrie 2008, la Cluj-Napoca) 



 
 

Balázs F.Attila şi Csaky Pal la sediul central al partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia (Bratislava 5 mai 2014)... 

Balazs gândeşte adânc – mai sunt zece zile şi pleacă în misiune culturală la Chişinău unde tovarăşii săi Nicolae Spătaru 

și Iulian Ciocan îl aşteaptă cu inima la gură... să pună bazele “Noii Danemarce”... 

 

“Conceptul de Noua Danemarcă trebuie pus în practică” vrea parcă să spună Csaky Pal... “să rămână pentru totdeauna    

în Anale! ” 



 

“Pe orice cale şefu’ – şi orală şi scrisă…”   

 

 
“Trebuie să intru în cantonament, să fac faţă la Cricova şi la poale-n brâu din Noua Danemarcă... ” 



 

“Am deja fluturaşi în stomac… Urează-mi vânt în pupa, şefu’!” 

 

 
“Balazs, treaba e foarte serioasă şi nu ne permitem să greşim.                                                                                                                    

E sarcină de partid şi rămâne între noi ce am discutat. Avem nevoie de un descălecat cultural în Noua Danemarcă!                                                                                       

Te-am ales pe tine pentru că ciripeşti puţin limba... daneză.” (Bratislava, 5 mai 2014) 



Anul a început promiţător... 
 

18 ianuarie 2014, Veľký Meder/Nagymegyer (în “Insula de Secară” la 20 km sud-

est de Dunaszerdahely, Slovacia)... 

 

La o masă tovărăşească oferită cu prilejul zilei de naştere a lui Balázs Ferenc Attila de conducerea Partidului 
Comunităţii Maghiare din Slovacia, pentru serviciile culturale deosebite. Este prezentă şi conducerea Magyar Interaktív 
Televízió prin Gyula Hodossy (cu ochelari şi barbă), şi el tot din Dunaszerdahely. Alături este Csaky Pal, fostul lider al 
partidului şi în spate cu mustaţă, Bárdos Gyula membru al Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia, candidat la 

alegerile prezidenţiale în 2014. 
 

 

În colţul mesei Berényi József actualul preşedinte al Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia şi în stânga lui,               

poetul-păpuşar Balázs F.Attila 

https://www.facebook.com/gyula.hodossy.54


 

În prim plan poetul-păpuşar Balázs F.Attila la sfat de taină cu Berényi József actualul preşedinte al Partidului 

Comunităţii Maghiare din Slovacia. Îi dă sarcina de partid ca în luna mai la festivalul de poezie, să pună steagul secuiesc 

pe primăria din Noua Copenhagă (ce poartă încă numele de Chişinău…)  

 

 

 

 

Masa tovărăşească de la Nagymegyer de pe 18 ianuarie 2014 

 



 

18 ianuarie 2014, Nagymegyer... Balázs F.Attila  ascultă cu atenţie indicaţiilele preţioase ale şefului său, Csaky Pal... în 
stânga este Gyula Hodossy, coleg cu Balazs la Magyar Interaktív Televízió... 

 

 

 

 

18 ianuarie 2014, Nagymegyer...  Găvăreşte Csaky Pal, fostul lider al Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia! 

Balázs Ferenc Attila îi soarbe cuvintele... 

 

 

https://www.facebook.com/gyula.hodossy.54


 

18 ianuarie 2014, Nagymegyer... Csaky Pal  vrea să se facă bine înţeles: ”Ştii ce ai de făcut în Noua Danemarcă, 

tovarăşe Balázs !” 

 

 

 

18 ianuarie 2014, Nagymegyer ... Ţine un spici Gyula Hodossy, “coleg” cu Balázs la Magyar Interaktív Televízió... În 
treacăt fie spus, sunt cunoscute manifestările hortiste ale altor colegi şi prieteni de la această televiziune: Lacza Tihamér 
sau Polgár Hajnalka membră activă a grupului Vesszen Trianon (Jos cu Trianonul), bine integrată în cercurile Jobbik 

și HVIM, iniţioatoare în Dunaszerdahely a unor serate omagiale dedicate lui Albert Wass, scriitor ungur din Transilvania 
şi cunoscut criminal de război după Dictatul de la Viena din 1940. 

 

https://www.facebook.com/gyula.hodossy.54
https://www.facebook.com/tihamer.lacza


 

18 ianuarie 2014, Nagymegyer ... Balázs F.Attila felicitat de Bárdos Gyula membru al Partidului Comunităţii Maghiare 

din Slovacia, candidat la alegerile prezidenţiale în 2014 

 

”Mulţumim din inimă partidului!” - Dunaszerdahely, Ex Libris 15 Martie 2014...                                                               

Balázs F.Attila premiat de către Csaky Pal de ziua ungurilor de pretutindeni 



A fost deja studiat terenul pentru debarcarea în Noua Danemarcă… 

 

Balázs F.Attila în croaziera la Brăila (iunie 2013):                                                                                                                                    

“Hola, mamacita Angela Baciu! Sunt eu Feci (Ferenc), la Brăila ta cu nişte tovarăşi din Noua Danemarcă!”   

 

 



 

Balázs F. Attila în croaziera la Brăila (iunie 2013) 

 

 

Balázs F.Attila mare belfer, pe Dunăre la Brăila (iunie 2013)… 



 

Balázs F.Attila şi Nicolae Spătaru responsabil cu ”proiectele” de la Uniunea Scriitorilor din Moldova,                                              

în croaziera la... Brăila (iunie 2013) 

 

 

Balázs F.Attila şi Nicolae Spătaru în croaziera la Brăila (iunie 2013)… Spătaru a căzut pe gânduri: “Văd că băietu ăsta e 

plin de talent, ar merita un premiu la noi la festival…”  



 

Balázs F.Attila şi Nicolae Spătaru în... croaziera la Brăila (iunie 2013)…                                                                                       

Spătaru de la “proiectele” Uniunii Scriitorilor din Moldova începe să înţeleagă care-i şpilu cu “Noua Danemarcă”! 

 

După patru luni de la memorabilia 

croazieră pe Dunăre de la Brăila, 

la Chişinău s-au desfăşurat pe 17 

octombrie 2013 la Uniunea 

Scriitorilor, Colocviul “Personajele 

lui Spiridon Vangheli și impactul 

lor asupra copiilor secolului      

al XXI-lea” şi Atelierul literar 

“Dialoguri europene – scriitori şi 

traducători”, iar pe 18 octombrie 

colocviul cu tema “Universalizarea 

scriitorilor basarabeni prin 

traducere” la Universitatea Liberă 

Internaţională din Moldova... Ele s-

au finalizat pe 19 octombrie cu o 

excursie la Soroca organizată de 

Nicolae Spătaru... Evenimentele 

s-au desfăşurat cu o maximă 

discreţie, ferite de publicitate şi 

ochii presei. Cu atât mai  mult în 

zilele săptămânii ce a urmat când 

oaspeţii străini au trebuit să se acomodeze mai bine cu barul Uniunii Scriitorilor din Moldova şi cu alte “specialităţi” 

moldoveneşti ... Recunoaşteţi în fotografie pe Balázs F. Attila (stânga) venit să ia pulsul culturii, în mijloc îl avem pe un 

traducător de mâna a şaptea Jean Louis Couriol, iar în dreapta pe cel care s-a chinuit să aducă asemenea valori, Nicolae 

Spătaru cel ce se ocupă cu “proiectele” Uniunii…Porţile spre Festivalul Primăvara Europeană a Poeţilor din anul următor 

erau acum larg deschise… şi premiile se întrevedeau! Prietenii îndelung despărţiţi abia aşteptau să se revadă!     

 



 

Doi “pionieri vizionari” ai Noii Danemarce şi “artizani” ai festivalului Primăvara Poeţilor de la Chişinău din mai 2014 - 

Iulian Ciocan,  prea strâmb ca să mai judece drept şi Nicolae Spătaru de la “proiectele” Uniunii Scriitorilor din Moldova                                                                                             

s-au înhămat la teleguța “culturală” a lui Attila F. Balázs… 

 

Băştinaşul Iulian Ciocan, condeier şi fotograf amator, împreună cu prietenul său, criticul şi poetul Andrei Burac,                        

care nu a putut ţine ritmul cu plutonul fruntaş al poeţilor de la festival şi a abandonat din primul tur de pistă... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 mai 2014, Chişinău... A venit şi ziua cea mare! 

- Festivalul Primăvara Poeţilor... La deschiderea 

de la Uniunea Scriitorilor din Moldova, Balázs 

F. Attila playboyul răscopt din  Dunaszerdahely 

(Slovacia) şi Turczy Istvan din Budapesta, 

editorul... Noii Danemarce. De-abia aşteptau să 

meargă la Cricova pentru... deliberarea juriului. 

Balázs vede acum că Chişinăul este o metropolă 

civilizată pentru unul venit dintr-un orăşel plin de 

scandaluri, cât jumate din Orhei...  

 

 

15 mai 2014... Festivalul Primăvara Poeţilor. La Cricova, înainte de deliberarea juriului... poetul păpuşar Balazs 
F.Attila (a guy ”interested in women”), poeta  LiLiya Gazizova din Tatarstan şi Nicolae Spătaru responsabilul cu 

”proiectele” Uniunii Scriitorilor din Moldova 

 

https://www.facebook.com/liliya.gazizova?hc_location=timeline


Şi a venit anunţul irefutabil : 
 
 «Poetul şi traducătorul maghiar Attila F. Balázs, născut la Târgu Mureş şi care trăieşte la Bratislava (Dunaszerdahely 
mai precis!, n.n.), a primit marele premiu al Festivalului internaţional de poezie "Primăvara europeană a poeţilor", 
organizat în Republica Moldova, pentru antologia intitulată “Új Dánia – 22 moldáv költő” (“Noua Danemarcă: 22 poeţi 
moldoveni…” a precizat pentru Agenţia de Presă MTI ambasadorul Ungariei la Chişinău, Mátyás Szilágyi. Pentru acelaşi 
volum, redactorul şef al Editurii Panasszus, István Turczi, care a editat această antologie, a fost distins cu premiul Uniunii 
Scriitorilor din Republica Moldova. La festivalul internaţional de poezie organizat pentru a patra oară în perioada 15-18 mai 
de Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova au participat, printre alţii, poeţi şi traducători tătari, ruşi, ucraineni şi 
maghiari. În afară de antologia poeţilor moldoveni tradusă în limba maghiară, au mai fost prezentate volume de 
poezie ale unor poeţi maghiari traduse în limba română: o selecţie de poezii ale lui Géza Szöcs, intitulată "Rănită, 
sepia", în traducerea lui Mircea Dinescu şi Anamaria Pop, volumul "Cravata lui Villon" al poetului Attila F. Balázs, 
tradus de Ildikó Gabos şi Şerban Fota, precum şi volumul de poezii "Străinul" al poetului István Turczi, în 
traducerea lui Attila F. Balázs. La manifestarea de la Chişinău a fost convenit un acord între poeţii maghiari şi 
Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova cu privire la editarea în limba maghiară a unei antologii de proză 
moldovenească, precum şi realizarea unei colaborări între uniunile scriitorilor, a mai informat ambasadorul Mátyás 
Szilágyi.» 
 
 

 

Chişinău, 16 mai 2014... Festivalul Primăvara Poeţilor. La Uniunea Scriitorilor din Moldova după decernarea marelui 

premiu pentru Antologia “Noua Danemarcă” de traduceri în ungureşte a unor poeţi basarabeni... Arcadie Suceveanu și 

Iurie Bârsa șefu’ Editurii Arc din Chișinău, ascultă indicațiile prețioase ale proaspătului laureat Balázs F. Attila …                         

În sfârşit, oamenii pricep că se află de fapt în Noua Copenhagă (fost Chişinău) 



 

Chişinău, 16 mai 2014... Balazs F.Attila şi Nicolae Spătaru, cel cu “proiectele” Uniunii Scriitorilor din Moldova, care 
împreună cu alt majordom, Iulian Ciocan, după simpozionul din octombrie 2013 de la Chișinău îl tot felicită cu slugărnicie la 
orice oră din zi și din noapte pe poetul-păpuşar, urându-i “la mulți ani” și “inspirație”... Judecați și singuri ce se întâmplă! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chişinău 16 mai 2014... Balázs F.Attila 

la Uniunea Scriitorilor din Moldova 

după decernarea marelui premiu pentru 

Antologia “Noua Danemarcă” de 

traduceri în ungureşte a unor poeţi 

basarabeni...  



 

16 mai 2014... Balázs F.Attila şi Arcadie Suceveanu la Uniunea Scriitorilor din Moldova. Care o fi preşedintele dintre ei? 

 

17 mai 2014... În Noua Danemarcă, la Orheiul Vechi cu LiLiya Gazizova poetă din Tatarstan (în mijloc), Nichita Danilov 
şi Nicolae Spătaru, majordomul-pinguin de la «proiectele» Uniunii Scriitorilor din Moldova care nici nu a putut merge la 
culcare pe 14 ianuarie 2014, căci la ora 23.45 fix a ţinut să-l felicite primul pe Balázs de ziua acestuia care de fapt era…     
a doua zi! Şi i-a urat bineînţeles… “inspiraţie”! A fost aproape primul din câteva sute… Ciocan, cu ochii lipiţi l-a imitat pe la 
ora şapte dimineaţa… Au fost s-ar zice… cam singurii basarabeni şi puţinii dintre români care au făcut asta…      

https://www.facebook.com/liliya.gazizova?hc_location=timeline


 

Iată cam cine a fost în excursia de la Orheiul Vechi pe 17 mai 2014... Băieți bine mascați cu slăbuțul lor majordom 
slugarnic Iulian Ciocan și mai cine oare?… Niciunul dintre cei opt români de dincoace de Prut participanți la festivalul 
"primăvara europeană a poeților" (toți din zona Moldovei, aleși cu grijă de cine oare?) Dar principalul este că au fost 
ungurii Attila F. Balázs și István Turczi. Unde sunt restul? Ce distracție mai a mai fost și asta, excursia organizată de 
Nicolae Spătaru alt majordom fidel, cel cu "proiectele" Uniunii Scriitorilor din Moldova? Și ne întrebăm fireşte pe ce 
criterii s-au dat premiile, cine a fost în “juriu" oare? Care a fost până la coadă toată distracția? Poate că lumea, opinia 
publică de pe ambele maluri ale Prutului are dreptul și trebuie să afle toate mânăriile acestor “condeieri” din subsolul bahic 
al “uniunii”!... 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 mai 2014... În Noua Danemarcă, la 

Orheiul Vechi! Ce minunată “compoziţie!” 

Cu poetul păpuşar  Balázs F. Attila în 

stânga, având rolul principal... (după ce cu o 

zi înainte a primit marele premiu al Uniunii 

Scriitorilor din Moldova pentru fiţuica sa, o 

traducere în ungureşte cu titlu bine ticluit 

Noua Danemarcă – 22 poeţi moldoveni)… 

Co-starring, lângă el este nimeni altul decât 

Nichita Danilov, fondator la Iaşi al 

Partidului Moldovenilor în anul 1998, iar în 

rol de majordom mai tânăra speranţă, 

figurantul Iulian Ciocan... Turczi Istvan 

face deja semnul vicoriei! 

 



«În 1998, ajungea la Chişinău, în funcţia de consilier politic al Ambasadei României, un fondator al Partidului Moldovenilor 
în acelaşi an… Pentru cititorii care s-au născut ieri, re-amintesc: Partidul Moldovenilor era, la acea vreme, un partid acuzat 
public de intenţii secesioniste, pe fundalul unor relaţii tensionate cu Republica Moldova şi în contextul vehiculării periodice a 
unei vechi sperietori sovietice – „Moldova Mare“. (În Senatul partidului, care avea potrivit lui Simirad, funcţia de executiv al 
acestei formaţiuni politice au fost aleşi 35 de membri, printre care şi Nichita Danilov…) 
Proaspătul diplomat român, cu atribuţii de prim rang, se numea Nichita Danilov, iar semnătura sa pe documentul de 
înfiinţare a Partidului Moldovenilor era publică. Mai puţin publică fusese întâlnirea dintre şeful PM, Constantin Simirad, şi 
preşedintele Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin. Însă, dincolo de aceste amănunte bizare, un 
lucru era cert: Danilov ajunsese diplomat român în Republica Moldova iar Constantin Simirad, primarul de Iaşi nu făcea 
niciun secret din sprijinul acordat „moldovenistului“ acreditat la curtea „Moldovei Mari“. Desigur, unii naivi ar putea cataloga 
acest caz nu ca pe o gafă majoră, ci ca pe-o situaţie cu un serios potenţial de risc pentru securitatea naţională. Mai ales 
dacă luăm în calcul faptul că Nichita Danilov a ajuns ambasador interimar, în timp ce Vladimir Voronin, marele prieten al 
României, declara că „înfiinţarea Partidului Moldovenilor e încă o dovadă că moldovenii sunt asupriţi de români“… » 
 

              (Lucian Postu, Flacăra Iaşului, 5 decembrie 2007) 
 
 

 
 

Emisari “culturali” unguri ce debarcă la Chişinău au deja 
misiuni bine stabilite şi ştiu pe cine să contacteze! Iată 
cum se joacă cu creionul deasupra ţării noastre minţi 
bolnave ce vor să reîntoarcă istoria la Evul Mediu… (harta 
aceasta este luată de pe un site moldovenist ce abundă în 
mistificări de tot felul şi grave atentate la Statul Naţional 
Unitar Român. Să ne mai mire că ea a întrunit multe like-uri şi 
distribuiri din partea hortiştilor?!…) Vedem cu toţii că ceva e 
putred în Noua Danemarcă ! 
 



 
 
Iulian Ciocan, Arcadie Suceveanu şi 
Nicolae Spataru FILIT (23-27 
octombrie 2013, fotografia de sus)... 
Poate Balazs să fi mai rămas în Noua 
Danemarcă căci nu şi-a urmat prietenii 
la Iaşi la Festivalul de Literatură şi 
Traducere... Din puşculiţa lui cu 
surprize, Spătaru - gestionaru’ 
“proiectelor” U.S.M., ne-a scos până 
acum o cărticică de poezii  a lui Balazs, 
una a altui ungur, şi propriile lui creaţii, 
toate apărute la o editură din Iaşi ce a 
publicat sute de alte titluri mult mai 
valoroase…Una dintre atâtea edituri din 
România. Asta se cheamă după el  
“culturalizarea maselor”… Care, unele 
mase destul de plastice, plonjează în 
reverii poetice şi se extaziază la 
recomandările lui…       
 
 
 
 
 
 
 
 
Cei doi șerpași culturali ai lui Balázs 
F.Attila din ”Noua Danemarcă”: 
Nicolae Spătaru și Iulian Ciocan 
 
 
 
 
 
 



Comentarii la simulacrul de festival «Primăvara europeană a poeților»         

(Chişinău 15-17mai 2014): 
 
 
Maria Sleahtitchi 
 
 («Azi la Festivalul Internaţional “Primăvara europeană a poeţilor”, Ediţia a IV-a. Chişinău. Simpozion “Gheorghe Vodă - 
între tradiţie şi inovaţie”. Colegul Iulian Ciocan de la AICI E RADIO EUROPA LIBERA - FANI & FUN zice că cea de la 
microfon sunt eu... O lumină cu trup de femeie. E mult? E puţin? Vorbesc despre “Gheorghe Vodă: pentru o poetică a 
discreţiei lirice””… ». 15. mai 2014) – Este vorba despre comentariul aiuristic al lui Ciocan la o “fotografie” în care faţa 
doamnei Sleahtitchi era acoperită complect de lumina unui bec din sală, atenţia lui fiind captivată doar de unii amici 
personali (n.n.)...   
 
 
Ana Rapcea 
 
 «Eu una nu am primit nicio invitație la acest eveniment. Cred că era de datoria organizatorilor sa le expedieze, măcar în 
format electronic, poeților din țara asta, măcar celor cu carnet de membru US, câte o invitație. Aș vrea să cred că este doar 
o scăpare nevinovată. Dar din câte știu nici acei, puțini, care au fost prezenți nu au avut șansa să recite măcar câte un vers. 
S-a contramandat recitalul pentru ca era programată o vizita la Cricova, cică, pentru invitați și grupul de organizatori, colegii 
noștri. Sper ca butoaiele de la Cricova au fost destul de receptive la poezia lor…Anul trecut am reușit să schimb câteva 
cuvinte cu Ileana Mălăncioiu, cu Ioan S. Pop în cadrul aceluiași eveniment, anul ăsta se pare că invitații au fost pur și simplu 
sechestrați, rar dintre cei neimplicați direct au avut acces la ei. Vrea cineva să-mi explice ce se întâmplă? Uniunea asta a 
noastra este a Tuturor sau doar a unora, cei mai mulți fiind doar pentru figurație și pentru voturi la alegeri. Oare nu tot 
sectarismul a dus și la prabușirea lui Cimpoi? Vrem totuși, ca membrii ai acestei Uniuni, membri cu drept de vot, subliniez, 
să știm ce să mai așteptăm după atare manifestări de 3 copeici?»  
 
 
Liliana Armașu 
 
 «Din păcate, Ana are dreptate. După părerea mea, festivalul din acest an a fost mult inferior celor de anul trecut.... Festival 
a fost doar pentru un cerc restrâns de oameni, ceilalți au fost doar... spectatori ca la teatru. Nu trebuia să se treacă, la o 
Primăvară a Poeților, peste recitalul poetic, în condițiile în care la noi încă nu apar revistele literare sau apar foarte rar și 
lumea literară de la noi aproape că a fost redusă la tăcere, cu excepția unor persoane cu tupeu, care răzbat peste tot... Este 
doar o observație. »   
 
 
Ana Rapcea 
 
 «O da, autopropulsia este decisivă pe la noi, am și observat:)))) da decât să te autopropulsezi la greu și să ajungi într-o 
broșurică ungurească de toată jalea fară cap și fară coadă (prefață/postfață), fără niciun criteriu clar de selectare, afară de 
suspomenita autopropulsie, mai bine, mai bine, de o mie de ori mai bine, să nu!!! »   
 
 
Liliana Armaşu 
 
 «Cred că nu comitem o impietate că ne exprimăm aici opinia pe marginea unui eveniment care parcă a fost, parcă nu a 
fost. Bună totuși ideea de anul trecut de a încredința unui critic literar recitalul poetic. Mircea V. Ciobanu și-a luat misiunea 
în serios și ne-am ales totuși cu plăcerea de a asculta niște poeme, mai bune, mai rele.... Anul ăsta am avut impresia că 
Uniunea Scriitorilor s-a transformat în Societatea închisă a unor scriitori, care au însoțit peste tot grupul de oaspeți veniți la 
festival (a se vedea grupajul de fotografii a lui Leo Butnaru), ceilalți mulțumindu-se să se uite prin crăpăturile ușilor. 
Fiecare-și caută de interesul lui, adevărat, și când vine vreun scriitor străin pe aici, cei mai îndrăzneți se lipesc de el ca de 
miere, rîvnind să fie tradus în diverse limbi și să cunoască celebritatea internațională. Fie! Poate e bine și așa. Obraznicul 
mănâncă praznicul de când lumea, nu de azi... Dar noi, care suntem niște anonimi în fond, aveam și noi dreptul să 
schimbăm două vorbe cu cei veniți? Dar când și cum? Fiindcă după festivitatea generală invitații erau sechestrați în 
subsolul Uniunii, unde au avut acces doar aleșii (a se citi între ghilimele). Sâmbătă, după serviciu, am dat fuga la 
Uniune, sperând ca măcar la închiderea festivității să schimb două cu vreun european sadea, că, de, noi ici suntem ca niște 
sălbăticiți, care nu ieșim din borta asta cu deceniile. Ei bine, n-a fost să fie! La masa celor aleși, noi, două-trei persoane care 
mai eram pe acolo, n-am fost chemate. Nu eram probabil la înălțimea așteptărilor. Iată că mi sa făcut scârbă de tot ce se 
întâmplă. Am ajuns din nou la concluzia că cel mai bine e să stai în colivia ta și să mai scrii dacă poți și să nu te arăți 
vreodată în lumea scriitoricească. N-ai ce căuta acolo dacă nu ești lingușitor, cu tupeu sau cu pretenții de mare scriitor.»   
 

Va urma…      

                                                                                             Sorin Diaconescu 

Redactor Sorin Diaconescu / R.B.N. Press 

http://www.rbnpress.info/wp/wp-admin/post.php?post=13510&action=edit&message=1


 

Redacția R.B.N. Press recomandă celor implicați voit s-au nevoit, să mediteze la textul de mai jos: 

Legea nr. 51 din 29 iulie 1991 privind securitatea națională a României 

Republicată în Monitorul Oficial nr. 190 din 18 martie 2014 

CAPITOLUL. I Dispoziții generale 

Art. 1 Prin securitatea națională a României se înțelege starea de legalitate, de echilibru și de stabilitate socială, economică și 

politică necesară existenței și dezvoltării statului național român ca stat suveran, unitar, independent și indivizibil, menținerii 

ordinii de drept, precum și a climatului de exercitare neîngrădită a drepturilor, libertăților și îndatoririlor fundamentale ale 

cetățenilor, potrivit principiilor și normelor democratice statornicite prin Constituție. 

Art. 2 (1) Securitatea națională se realizează prin cunoașterea, prevenirea și înlăturarea amenințărilor interne sau externe ce 

pot aduce atingere valorilor prevăzute în art. 1. (2) Cetățenii români, ca expresie a fidelității lor față de țară, au îndatorirea 

morală de a contribui la realizarea securității naționale. 

Art. 3 Constituie amenințări la adresa securității naționale a României următoarele: a) planurile și acțiunile care vizează 

suprimarea sau știrbirea suveranității, unității, independenței sau indivizibilității statului român; 

h) inițierea, organizarea, săvârșirea sau sprijinirea în orice mod a acțiunilor totalitariste sau extremiste de sorginte 

comunistă, fascistă, legionară sau de orice altă natură, rasiste, antisemite, revizioniste,separatiste care pot pune 

în pericol sub orice formă unitatea și integritatea teritorială a României, precum și incitarea la fapte ce pot periclita ordinea 

statului de drept; 

sie.ro/Legi/51.html 

  

Citește și partea a II-a : 

Să ne cunoaștem (IN)AMICII! Metamorfozele… (2) Balázs F. Attila, poetul păpușar din 

Dunaszerdahely (Slovacia), un Amerigo Vespucci al timpurilor noastre a descoperit și “explorat“ Noua 

Danemarcă (R. Moldova)! 

*Articolul sau secțiuni din acest articol pot fi preluate de presa de limbă română și străină cu mențiunea publicării sursei, 

autorului și a unui link activ  inserat la sfârșit, către articolul R.B.N. Press 

România Breaking News -rbnpress.info 
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