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În Miercurea Ciuc, în zona ce poartă denumirea de Șumuleu Ciuc, la doar câțiva pași de locul în
care Papa Francisc a oficiat în data de 1 iunie a.c. liturghia, se află un monument, ridicat în
urmă cu câțiva ani, închinat Ungariei Mari, transmite Dan Tanasă pe blogul său, preluat de
Romanian Global News.

În Miercurea Ciuc, municipiul reședință de județ al județului Harghita, controlat de UDMR, la
aproximativ 500 de metri de locul în care Papa Francisc a oficiat în data de 1 iunie a.c. liturghia,
un loc de pelerinaj al credincioșilor catolici, a fost ridicat în urmă cu câțiva ani un monument
închinat Ungariei Mari.

Denumit Capela Sfintei Coroane, monumentul are în centrul său o piatră de mari dimensiuni
sculptată în forma hărții Ungariei Mari. Deasupra hărții Ungariei Mari a fost amplasată o statuie
din lemn a Fecioarei Maria pe capul căreia a fost pusă o coroană din metal.

În trecut, la baza statuii Fecioarei Maria, a fost amplasată o bucată de lemn pe care era sculptat
următorul text în limba maghiară (foto și detalii aici ): „MAGYAR HAZÁM MEGÁLDALAK! SZÉP
ÉRTED ÉLNI, ÉRTED HALNI, TE SZENT MAGYAR HAZÁM!" (în traducere „Patria mea
maghiara, te binecuvântez! E frumos să trăiești și sa mori pentru tine, tu, sfânta mea patrie
maghiara!")

De asemenea, Ministerul Culturii și Identității Naționale, condus de Valer Daniel Breaz, a
confirmat faptul că bustul criminalului de război Wass Albert, amplasat în centrul municipiului
Odorheiu Secuiesc, nu are avizele legale, după cum reiese dintr-o adresă comunicată de
minister către Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș, preluată de
cotidianul Informația Harghitei .
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Potrivit unei adrese a Ministerului Culturii către Formului Civic al Românilor „Bustul Secuiul
rătăcitor este amplasat în parcul central al municipiului Odorheiu Secuiesc; Parcul Memorial a
fost realizat în anul 2004 de către Fundația Pro Odorhei. Statuile reprezintă 12 personalități
istorice și culturale renumite: Kós Károly, Bethlen István, Wesselényi Miklós, Bethlen Gábor,
Fráter György, regele Szent László, prințul Csaba, Hunyadi János, Báthori István, Rákóczi
Ferenc, generalul Bem József, Nyírő József, iar cea de-a treisprezecea îl reprezintă pe
anonimul „Secuiul Pribeag". La data prezentei, în arhiva MCIN NU există date referitoare la
emiterea unor avize, conform Legii 120/2006. (...)" (detalii aici).

Bustul „Secuiul pribeag" îl reprezintă pe scriitorul Wass Albert, criminal de război. Pentru a
eluda prevederile legale și pentru a promova în spațiul public cultul personalității scriitorului
Wass Albert, autoritățile locale din Odorheiu Secuiesc, controlate de Partidul Civic Maghiar, nu
au scris numele lui Wass pe bust. Wass Albert a fost însă „pribeag", el emigrând în SUA unde
s-a sinucis.
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