Vâlcelele: Înmormântări pe
ochi frumoși, pe vreme de
ordonanță militară, cu șeful
de post care ține de șase /
Video
Vărul lui Marin Stroe a fost înmormântat în cursul zilei de
sâmbătă, 28 martie, pe raza satului Vâlcelele. A murit la
spital, în urma unei afecțiuni nemiloase. Rudele, dar mai ales
bunica acestuia, sunt tare mâhnite. Vărul și soția acestuia au
reușit să-i aprindă o lumânare, la căpătâi, la ușa bisericii
din sat, cu hramul Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. Preot paroh
este Ioan Ionce.

Ordonanța militară nr. 2, luată în data de 21.03.2020,
prevede măsuri stricte pentru organizarea nunților,
botezurilor sau înmormântărilor. Conform acestei decizii,
actele religioase pot fi oficiate de preoți cu condiția ca la
acestea să participe maxim 8 persoane.

“Înmormântarea a decurs cu 8 persoane, fără masă acasă, fără
absolut nimic. Ce s-a-mpărțit, s-a-mpărțit la biserică, ne-a
slujit masa afară, am împărțit și asta a fost. A fost băgat
cam în ușa bisericii. Persoane nu au fost în biserică.
Persoanele toate care au fost, au stat afară, răsfirate, nu au
intrat în biserică. Ce-am intrat eu și soția, care i-am aprins
lumânări.”

Bunica celui decedat e foarte mâhnită: “Nici nu am avut cu
cine să-l scoatem din casă, a trebuit să punem noi mâna… Am
fost foarte supărați că n-a avut cine să-l scoată din casă!
Dacă nu era asta, dacă era normal, avea cine, că avem și noi
rude, avem și noi neamuri, avem și noi lume. N-a venit nici
sora lui! Sora lui n-a venit, că eram mai mult de 8 persoane.”

Totul s-a petrecut în condițiile impuse de situația
actuală. Deci nu s-a depășit numărul de persoane, ni sau și dezinfectat mâinile.
Deci nu în interiorul bisericii?
Nu, nu. La ușă. S-au respectat toate condițiile puse de
situația actuală.
Ați fost dumneavoastră, soțul și mai cine?
Petrică-dascălul, Cristina și femeile cu coșul. Și
băieții (cel care duce crucea, cei care duc capacul)
stăteau afară, unde erau coșurile.
Și pomana?
Noi am cumpărat de la catering și am dat în sat.

La aceeași biserică, în aceeași zi, a mai avut loc o
înmormântare. A fost înmormântată o persoană de vază a
comunei, Nicolae Eftimie, cunoscută drept Pipa. Eftimie a
lucrat mulți ani la primăria din comuna Vâlcelele. De data
aceasta, nu s-au mai respectat condițiile impuse de ordonanța
militară nr. 2, emisă în data de 21.03.2020.

“Nu s-a ținut cont de nimic… Acasă, plecând de la faptul că
intra mai mult de 8 persoane. Tot așa, cortegiul era grămadă.
Iar în biserică au intrat toți. Și prieteni, și șefii de la
Consiliul Județean, și tot stafful de la primărie, cu
primarul, cu viceprimarul, cu consilieri, toți.”

Deci cam câtă lume a participat la înmormântare?
În jur la 30 de persoane.
Șeful de post a fost?
Șeful de post asigura paza. Se ducea prin sat ca să nu
filmeze cortegiul.
Deci șeful de post a avut grijă ca să nu filmeze nimeni.
Da. Asta a fost sistemul. Când l-a adus în fața
primăriei, a dat drumul la sirene!

Chestionat în legătură cu aceste aspecte, omul pus să aplice
legea, pe raza comunei Vâlcelele, a rămas mut. Petre Radu,
șeful de post, a tăcut adânc!

Sunt niște imagini de la o înmormântare din Vâlcelele,
la care ați participat și dumneavoastră?
Eu?
Da. A fost și președintele Consiliului Județean, a fost
și primarul.
Eu nu am fost, domne.
Bun. La înmormânarea aia au fost mai mult de 8 persoane.
Vreau să știu de ce au fost atât de mulți.
…
M-auziți?
…
Alo?

…

Preotul paroh Ioan Ionce brusc a rămas și acesta fără prea
multe cuvinte.

În biserică au fost, da. În rest, lumea a fost în
mașini, da.
Păi și la cimitir au fost tot 8?
Și… Da… Atât!
Păi cum? Că am văzut acolo o groază de lume! Erau cel
puțin 10 mașini!
Familia, groparii… Da…
Foarte multă lume. Iar atunci ați avut o altă
înmormântare, la care s-au aplicat regulile ca la carte.
Nu-nu-nu-nu. Aceea a fost familie mai… Nu a avut
neamuri, rude multe…
Ei susțin că ar fi avut, dar nu le-ați dai voie!

Nu-i adevărat.
Ei spun că la ei s-a aplicat regula cum trebuie, pe când
la alții, care aveau pile și-au lucrat în primărie, nu.
Nu vorbiți așa, vorbiți foarte concret, nume, cine. Care
ei?
Păi ei, ai lui Stroe!
…
Alo?
…

Încă din cursul zilei de marți, 31 martie, redacția noastră a
cerut un punct de vedere pe marginea acestui caz flagrant de
încălcare a legii, la care a fost părtaș inclusiv șeful de
post, însă până la acest moment nu am primit un răspuns de la
instituțiile sesizate.

