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UNIUNEA DEMOCRAT~
MAGHIAR~ DIN

ROMÅNIA
(UDMR)

Silvia Constantinescu: Stimate domn Markó Béla, v`
rog s` ave]i amabilitatea [i conform tradi]iei
CURIERULUI ROMÂNESC s` v` prezenta]i
cititorilor mei. Cine sunte]i, domnule Markó Béla?

Domnul Markó Béla,
Pre[edintele Uniunii Democrate Maghiare

din România.
Foto: © UDMR.

Markó Béla: M-am n`scut la data de 8 septembrie
1951 în ora[ul Târgu Secuiesc din jude]ul Covasna.
Aici am terminat liceul, iar între anii 1970-1974 m-  
am specializat în limba [i literatura maghiar` –
francez` la Universitatea ”Babe[-Bolyai” din Cluj.
Mi-am început cariera ca profesor de maghiar` [i
francez` la Sântana de Mure[, începând cu anul
1976 am fost redactor la revista literar` “Igaz Szó”
din Târgu Mure[; din 1990 sunt redactorul [ef al
revistei literare ”Látó” din Târgu Mure[.
Am publicat 14 volume de poezii, mai multe volume
de eseuri [i studii în reviste din ]ar` [i str`in`tate pe
teme literar-artistice [i politice. Cititorul de limba
român` are la dispozi]ie dou` volume de poezii
traduse: ”Despre natura metaforelor” (1989) [i
”Timp canibal” (1997). În 1999 mi-a fost publicat
un volum de poezii în limba englez` ”Notes on a
happy pear tree”.
În 1980 am primit Premiul Uniunii Scriitorilor din
România pentru poezie, în 1990 am ob]inut Premiul
”Füst Milán” (Ungaria); în 1991 Premiul ”Déry
Tibor”, iar în 1994 Premiul ”József Attila”.
Activitatea mea politic` a început odat` cu
evenimentele din 1989. Sunt unul dintre membrii
fondatori ai organiza]iei U.D.M.R. Mure[.
 Din 1990 sunt senator U.D.M.R. de Mure[. În 1993
am fost ales pre[edinte al U.D.M.R. ([i reales în
1995 [i în 1999). Între anii 1990-1992 am fost
membru în Comisia de cultur` [i în Comisia de
înv`]`mânt a Senatului, în legisla]ia 1992-1996 am
activat în Comisia de politic` extern`, din 1996 fac
parte din Comisia de politic` extern` [i din Comisia
de înv`]`mânt.

S.C.: V` rog s` prezenta]i pe scurt platforma politic`
a partidului dumneavoastr`.

M.B.: Noi nu ne consider`m un partid politic în
sensul clasic al cuvântului. Uniunea Democrat`
Maghiar` din România este o uniune constituit` din
organiza]ii autonome, teritoriale [i profesionale,
care reprezint` comunitatea maghiar` din România
[i ap`r` interesele acesteia pe plan central [i local.
Suntem con[tien]i c` scopurile noastre nu se pot

realiza decât într-o Românie democratic`, deschis`
spre lume [i integrat` în structurile europene [i
euro-atlantice. Din motive de spa]iu, este imposibil
s` fac aici o prezentare exhaustiv` a programului
U.D.M.R. Celor interesa]i de toate detaliile
recomand studierea site-ului nostru Internet la
adresa http://www.rmdsz.ro., unde ne str`duim s`
oferim toate informa]iile la zi despre noi, în limbile
român`, maghiar` [i englez`, ideile pe care le voi
prezenta în continuare fiind dezvoltate acolo în
capitole aparte.
A[adar, în domeniul democratiz`rii [i moderniz`rii
generale a societ`]ii din România, U.D.M.R.
militeaz` pentru respectarea în fapt a drepturilor [i
libert`]ilor fundamentale ale omului, a dreptului la
via]`, a libert`]ii de exprimare [i a presei, a
dreptului la demnitate uman` [i la p`mântul natal, a
libert`]ii cultelor religioase [i a con[tiin]ei, a
dreptului la asociere, a dreptului de participare la
via]a public`, a dreptului de liber` alegere a
domiciliului, a dreptului la libertatea personal`,
precum [i a drepturilor colective ale tuturor
minorit`]ilor na]ionale, în spiritul documentelor
interna]ionale referitoare la protec]ia minorit`]ilor;
asigurarea cadrului legislativ pentru folosirea
neîngr`dit` a limbii materne în diversele domenii ale
vie]ii sociale, în spiritul documentelor interna]ionale
men]ionate; consolidarea [i func]ionarea
corespunz`toare a statului parlamentar de drept,
func]ionarea pe baze democratice, pluraliste a
sistemului politic, respectarea concep]iilor [i
intereselor divergente, recunoa[terea legitimit`]ii
reprezent`rii acestor interese; asigurarea
reprezent`rii corespunz`toare a maghiarilor din
România în administra]ia de stat, la nivel central [i
local, care s` beneficieze de toate condi]iile
necesare p`str`rii nestingherite a identit`]ii lor
na]ionale, inclusiv de un sistem institu]ional propriu;
edificarea economiei de pia]` bazat` pe
proprietatea privat`, modernizarea structurii
economice [i descentralizarea acesteia, reducerea
treptat`, la nivelul minim, a implic`rii statului în
via]a economic`, atât pe plan local cât [i central;
formarea unui climat economic propice care s`
sprijine spiritul întreprinz`tor; demilitarizarea
poli]iei [i a pompierilor [i subordonarea acestora
administra]iilor publice locale; extinderea
controlului civil asupra organelor de securitate
na]ional` [i eliminarea orient`rii na]ionaliste a
acestora; introducerea unui sistem de protec]ie
social` eficient, corelarea solidarit`]ii sociale cu
responsabilitatea social` a individului; asigurarea
func]ion`rii eficiente a sistemului de institu]ii ale
administra]iei publice locale, ale societ`]ii civile
locale autonome din punct de vedere financiar, în
spiritul Cartei Europene a Puterilor Locale;
dezvoltarea unor forme armonioase de convie]uire
între cet`]enii români de diferite na]ionalit`]i.

S.C.: Care este atitudinea forma]iunii dumneavoastr`
fa]` de retrocedarea propriet`]ii adev`ra]ilor
proprietari? Considera]i c` ar putea exista [i o alt`
cale de rezolvare a acestei probleme decât pe cale
juridic`? Este necesar ca proprietarii s` aibe
cet`]enie român`?

M.B.:OCred c` cel mai elocvent r`spuns la aceast`
întrebare sunt dou` citate din Programul U.D.M.R:
"Sprijinim [i promov`m reîmpropriet`rirea pe baza
restituirii integrale în natur` în cazul magazinelor,
atelierelor, morilor, hotelurilor, locuin]elor,
institu]iilor de înv`]`mânt [i sociale, farmaciilor,
imobilelor…, în situa]iile în care acest lucru nu este
posibil, consider`m necesar` desp`gubirea integral`
a fo[tilor proprietari." [i "Consider`m necesar`
restituirea c`tre proprietarii de drept a caselor
familiale na]ionalizate." Uniunea noastr` a sus]inut
întotdeauna c` singura rezolvare viabil` a acestei
probleme este legiferarea restituirii bunurilor, iar
din categoria beneficiarilor acestor prevederi legale
nu poate fi exclus nimeni în drept.
Sper c` în viitorul apropiat Parlamentul României va
adopta legea mult tergiversat` a caselor

na]ionalizate. Noi ne-am pronun]at în repetate
rânduri în favoarea acestei legi. Voturile
parlamentarilor no[tri confirm` aceast` pozi]ie.

S.C.: Românilor din afara grani]elor [i în special
celor care sunt în exil [i nu au cet`]enie român`, nu
li se pl`te[te pensia pe perioada de timp lucrat` în
România, de[i la vremea respectiv` au pl`tit
contribu]ia de pensie. Cum vede UDMR
solu]ionarea acestei probleme?

M.B.: Un drept câ[tigat nu poate fi condi]ionat de
cet`]enie. Vom sus]ine demersurile menite s`
reglementeze aceast` situa]ie discriminatorie.

S.C.: Mul]i români din exil au preg`tire atât teoretic`
cât [i practic` care ar putea fi de mare folos în
dezvoltarea politico-economic` [i cultural` a
României. Care este atitudinea forma]iei dvs.
politice  fa]` de cei din exil [i cum ve]i colabora cu
românii din exil în acest sens?

M.B.: Înainte de a r`spunde propriu zis, ]in s`
precizez c`, în opinia mea, expresia exil nu mai
este, sau nu ar mai trebui s` fie actual`. Este
necesar` o abordare fireasc` a problemei prin
contacte multiple permanente, f`r` suspiciuni [i f`r`
festivisme ocazionale. Profitând de întrebare,
doresc s` atrag aten]ia asupra faptului c` o bun`
parte, poate chiar într-o pondere [i mai mare, a
persoanelor stabilite în alte ]`ri care ar putea fi de
mare folos în dezvoltarea politico-economic` [i
cultural` a României provin din rândurile
minorit`]ilor.

❏

(Continuare din pag.8: Mircea Ionescu-Quintus.)

Legea intr` în vigoare anul viitor (asta pentru c`
este necesar un timp pentru consituirea unor
institu]ii, precum Casa Na]ional` a Pensiilor [i
Asigur`rilor Sociale) [i, odat` cu aceasta, sunt
convins c` se vor rezolva toate nedrept`]ile.

S.C.: Mul]i români din exil au preg`tire atât teoretic`
cât [i practic` care ar putea fi de mare folos în
dezvoltarea politico-economic` [i cultural` a
României. Care este atitudinea partidului
dumneavoastr` fa]` de cei din exil [i cum ve]i
colabora cu românii din exil în acest sens?

M.I-Q.: P.N.L. nu poate avea decât o atitudine
foarte apropiat` fa]` de to]i aceia care, în decursul
anilor, au luat calea exilului. Mul]i dintre membrii
no[tri au luat aceast` decizie dup` 1945. Unii dintre
ei au revenit, temporar sau definitiv, în România
dup` 1989. Oricum, rela]ia dintre patria-mam` [i fiii
ei de pe alte meleaguri nu poate fi decât reciproc`.
În m`sura în care ace[tia nu [i-au uitat ]ara [i
doresc s` pun` um`rul la ridicarea ei, statul român
este dator s`-i încurajeze. Guvernul României are,
în structura sa, un Departament pentru rela]iile cu
românii de peste hotare care, împreun` cu
Pre[edin]ia, cu Parlamentul [i cu Ministerul
Afacerilor Externe, încearc` tocmai s` încurajeze
aceast` apropiere. Evident c` oricând poate fi f`cut
mai mult în acest sens.
Oricum, P.N.L. p`streaz` o deschidere maxim`
pentru to]i românii din str`in`tate.

❏

SUEDIA NU ACCEPT~
DUBL~ CET~}ENIE

De aceea, conform legisla]iei actuale a României,
cet`]enii suedezi de origine român` nu pot s`-[i
primeasc` înapoi proprietatea ilegal confiscat` de
regimul comunist [i nu pot primi nici pensia pentru
care au pl`tit asigurarea de pensie atunci când au
lucrat în România.

Silvia Constantinescu.


