
2 0 1 8 .  N O V E M B E R  1 9 . ,  H É T F Ő A K T U Á L I S 7#tüntetés   #centenárium   #korrupciógyanú

Háromszékre fi gyelt a székelység
Centenáriumi megemlékezés és tüntetés a székelyföldi autonómiáért Sepsiszentgyörgyön
• Az utóbbi száz év 
jogküzdelmeit felidéző 
centenáriumi nagy-
gyűlésre és a Szé-
kelyföldnek területi 
autonómiát követelő 
tüntetésre érkezett 
demonstrálókkal telt 
meg vasárnap kora 
délután a Székely 
Nemzeti Tanács (SZNT) 
hívására Sepsiszent-
györgy főtere.

B Í R Ó  B L A N K A

Óriás, kétszázötven méteres 
székely zászlóval, autonó-
miát skandálva vonultak 

be a város főterére a résztvevők 
vasárnap kora délután. Természe-
tesen jelen volt az ellenpólus is, a 
közeli Mihai Viteazul-szobor előtt 
tucatnyian román nemzeti zászlót 
lobogtatva vettek részt egy rögtön-
zött ellentüntetésen. 

Ki a szeparatista?

A székelyek nagygyűlésén elsőként 
Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar 
Néppárt elnöke szólt az egybegyűl-
tekhez, emlékeztetve a jelenlévő-
ket, hogy az 1918-as gyulafehérvári 
nagygyűlésen önrendelkezést ígér-
tek, amit azóta sem váltottak be.

Ki a szeparatista? – tette fel a 
kérdést, két választ kínálva: „akik 
ellopják adólejeinket Bukarestben, 
vagy mi, akik békésen, demokrati-
kus úton nyújtunk be törvényterve-
zetet a parlamentben”.

„A mindenkori időhúzó román 
politikum a felelős azért, hogy száz 

éve késik Székelyföld autonómiája” 
– szólt az egybegyűltekhez Mezei 
János korábbi gyergyószentmik-
lósi polgármester, a Magyar Pol-
gári Párt választmányi elnöke, 
aki úgy véli, noha elűzték gyer-
mekeinket Székelyföldről, ez még 
korántsem véges állapot, hanem 
visszafordítható.

A románság támogatását kérte

Tőkés László, az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács elnöke azt hang-
súlyozta, hogy a jelenlévők a 

közvetlen demokrácia eszközével 
fejezik ki a székely nép akaratát. 
Tőkés a Székelyföldön élő romá-
nokra is kitért, biztosítva őket, 
hogy nem maradnak ki az auto-
nómiából, éppen ezért kéri a tá-
mogatásukat.

„Az anyanyelv nem elválaszt, 
hanem összeköt bennünket, a ré-
giók autonómiája pedig az ország 
fejlődését szolgálná” – adott han-
got véleményének Sabin Gherman 
kolozsvári aktivista, aki szerint, ha 
lenne a régiónak autonómiája, ak-
kor már lenne autópályája is.

„Ne féljenek tőlünk”

A felszólalók sorát Izsák Balázs, az 
SZNT elnöke zárta, eredményként 
értékelve, hogy az elmúlt száz évben 
a székelység a román közigazgatás 
alatt is megőrizte számbeli többsé-
gét Székelyföldön. Ne féljenek tő-
lünk, hanem tárgyaljanak velünk 
– tanácsolta a román a politikum-
nak az SZNT elnöke, aki a jövőre 
vonatkozóan úgy fogalmazott, hogy 
„készülünk a következő száz évre, 
megbecsüljük más népek méltósá-
gát, és elvárjuk, hogy megbecsülje-

nek minket is”. A nagygyűlés során 
hazafias dalokkal szakították meg 
időnként a szónokok beszédeit, a 
sepsiszentgyörgyi esemény egyik 
felemelő pillanata volt, amikor 
Vesztergám Miklós tárogatón szó-
laltatta meg a Szép vagy, gyönyörű 
vagy Magyarország és az Ott, ahol 
zúg az a négy folyó című éneke-
ket – a kezdeményező nem maradt 
egyedül, a tömeg hamar bekapcso-
lódott és együtt énekelt.

Székelyföld minden szegletéből 
érkeztek a sepsiszentgyörgyi 
megmozdulásra

▴   F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

Az RMDSZ számára kellemetlen 
korrupciógyanús ügyre derült 

fény egy román építőipari üzletem-
berrel szemben foganatosított váde-
melési ügyiratból. Az Országos Kor-
rupcióellenes Ügyészségnek (DNA) a 
témában kibocsátott közleménye még 
nem nevesíti Verestóy Attilát, csupán 
a román parlament egyik, időközben 
elhalálozott tagjaként emlegeti, a 
G4media bukaresti hírportál azon-
ban közzétette a vádiratot, amelyben 
már részletes leírás található az üz-
letember-politikus vélelmezett meg-
vesztegetéséről. A nyomozó hatóság 
azt állítja, hogy 2010 és 2012 között 
Petre Badea vállalkozó és a tulajdo-
nában lévő Aedifi cia Carpați Rt. 3,8 

millió euró kenőpénzt ajánlott fel – az 
idén januárban elhunyt – Verestóy 
Attilának. A politikus ennek fejében 
ígéretet tett arra, hogy latba veti a ro-
mán Kulturális Minisztériumban lévő 
befolyását az építkezési vállalkozás 
számára történő kifi zetések elrende-
lése érdekében. Az Aedifi cia Carpați 
társaság 2008 és 2011 között hét szer-
ződést kötött a román állammal – a 
kulturális és nemzeti örökségvédelmi 
minisztériumon keresztül –, vállalva 
jelentős műemlék épületek korsze-
rűsítését. A munkálatok összértéke 
megközelítette a 180 millió eurót. A 
DNA vádirata azt állítja, Verestóy fel-
ajánlotta Badeának, hogy a szerződé-
sek értékének kilenc százalékára rúgó 

jutalékért ráveszi a román kulturális 
minisztérium tisztségviselőit, hogy 
állítsák ki a felújítási munkálatok el-
lenértékének folyósítását lehetővé té-
vő dokumentumokat. A korrupcióel-
lenes ügyészek szerint a tárgyalások 
során az RMDSZ politikusa – akivel 
szemben befolyással üzérkedés gya-
nújával folytatott vizsgálatot az ügy-
ben a vádhatóság – végül megelége-
dett a 6 százalékos jutalékkal, amit 
az Aedifi cia Carpați a Verestóy által 
kijelölt (a nyomozati anyagban meg 
nem nevezett) ügyvédi irodával kötött 
fi ktív szerződések útján fi zetett ki.

Az ügyvédi irodától a DNA szerint 
készpénzben jutott el a kenőpénz a 
székelyudvarhelyi szenátorhoz. A 

vád irat alapján az építkezési vállalko-
zás 6 999 067 lejjel (egymillió 275 ezer 
euró) vesztegette meg Verestóy Atti-
lát, aki a pénzt állítólag havi 50, majd 
25 ezer eurós tételben kapta meg. A 
G4media által idézett vádirat szerint 
az Aedifi cia Carpați Rt. 2010 és 2012 
között három részletben összesen 644 
millió lejt kapott a román Kulturális 
Minisztériumtól, Petre Badea pedig 
csak abban az időszakban folyósította 
a feltételezett kenőpénzt a Verestóyt 
képviselő ügyvédi irodának, amikor 
Kelemen Hunor töltötte be a kulturális 
miniszteri tisztséget. (Az RMDSZ je-
lenlegi szövetségi elnöke 2009 decem-
bere és 2012 áprilisa között irányította 
a tárcát). Kelemen Hunor – akinek a 

nevét a vádiratban is tanúként említik 
– a Maszol portálnak elismerte, a DNA 
szeptember végén idézte be tanúként. 
„Feltettek néhány kérdést, én ezekre 
válaszoltam. Az egész egy fél órát tar-
tott” – nyilatkozta az RMDSZ elnöke, 
hozzátéve, egyedül, nem ügyvéd kísé-
retében ment az ügyészségre.

A politikus szerint kihallgatásán 
elmondta, hogy a bűnvádi eljárás tár-
gyát képező bűncselekményeket nem 
ismeri, Verestóy Attilával soha nem 
beszélt erről az ügyről, a sze nátor 
soha nem próbálta őt befolyásolni. 
Elmondta azt is, hogy tudomása sze-
rint a kifi zetéseknél soha nem voltak 
késlekedések, a vállalkozó megkapta 
a pénzét a minisztériumtól. 

Post mortem gyanú Verestóy Attila ellen




