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Minden román elnöke lenne Johannis
A virágzó, biztonságos, nemzetközi 
megbecsülésnek örvendő „normá-
lis Románia” felépítéséhez kérte a 
polgárok összefogását Klaus Johannis 
államfő szombaton, miután a par-
lamentben letette az elnöki esküt. 
A novemberben újraválasztott Johannis 
a parlament ünnepi együttes ülésén 
köszönetet mondott azoknak, akik 
megértették, hogy választójoguk gya-
korlása képezi a demokrácia lényegét 
és azt ígérte: minden román elnöke 
lesz, nem csak azoké, akik rá szavaz-
tak. „Egyetlen Románia létezik, amely 
mindannyiunké,  amelyhez mindannyi-
an tartozunk” – szögezte le.
Felidézte: 1989 decemberében Romá-
nia súlyos véráldozat árán tért vissza a 
demokráciához és az európai úthoz, ám 
úgy értékelte, hogy az azóta eltelt három 
évtizedben az ország nem fejlődött a 
társadalom elvárásai és valós lehetőségei 
mértékében. „Túl kell lépnünk végre 
az örökös átmenet időszakán, túl sok 
korosztály volt már áldozati generáció! 
Ideje, hogy Románia új fejlődési korsza-
kot kezdjen” – hangoztatta.
Johannis az elnökválasztási kampánya 
jelszavául választott „normális Romá-
nia” felépítéséhez összefogásra szólí-
totta fel polgártársait. Olyan országot 
ígért, melynek intézményei a polgárok 
szolgálatában állnak, tisztviselői pedig 
hozzáértésük és feddhetetlenségük alap-
ján kapnak megbízatást. Hadat üzent 
a bürokráciának és a korrupciónak, a 
törvényhozásnak pedig megüzente, hogy 
hagyjon fel a populizmussal.
Johannis úgy értékelte: most adottak a 
körülmények ahhoz, hogy az elnök, a 
kormány és parlament együttműködjön 
az általa megfogalmazott célkitűzések 
megvalósítása érdekében. Szerinte ez 
olyan „rendkívüli esély”, amelyet kár 
lenne elszalasztani.

Kihallgatták a volt belügyminisztert
Carmen Dan volt belügyminisztert is 
be idézte kihallgatásra a Szervezettbűnö-
zés- és Terrorellenes Ügyosztály
(DIICOT) a tüntetők elleni csendőrat-
takkal végződött, tavaly augusztus 10-i 
bukaresti kormányellenes tüntetés 
kapcsán: a volt tárcavezetőt pénteken 
hallgatták ki az ügyben nyomozó ügyé-
szek. Carmen Dant a bejáratnál tüntetők 
egy csoportja várta, akik gyilkosnak 
nevezték, és a szenátori tisztségéről való 
lemondását követelték. A kihallgatás 
után a volt miniszter közölte, az ügyé-
szeknek is elmondta, hogy nem a mi-
niszter irányítja a csendőri bevetéseket. 
„Semmiképpen sem volt aktív, a bevetést 
irányító szerepem. (...) A saját irodámban 
tartózkodtam aznap, nem a parancsnoki 
központban” – fogalmazott.

Jóváhagyta a Brexit-megállapodás
alapelveit a londoni alsóház
Nagy többséggel jóváhagyta péntek dél-
után a londoni alsóház a brit EU-tagság 
megszűnésének (Brexit) feltételrendsze-
rét rögzítő megállapodás általános alap-
elveit, lehetővé téve, hogy az egyezmény 
januárban a ratifi kációs folyamat követ-
kező szakaszába lépjen. Az öt és fél órás 
vita után megtartott szavazáson a kép-
viselők 358-234 arányban, vagyis 124 fős 
többséggel voksoltak a megállapodásra. 
Ez még korántsem a végszavazás volt az 
októberben elért új Brexit-megállapo-
dásról, mivel az egyezség ratifi kálását 
célzó törvénytervezetnek az alsóházban 
és a felső kamarában, a Lordok Házá-
ban is több további tárgyalási szakaszt 
meg kell járnia.

MEGTÁMADTÁK GELU VOICAN VOICULESCUT A ’89-ES ESEMÉNYEK ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZŐ ESEMÉNYEN

Botrányos forradalmi megemlékezés
A harminc évvel ezelőtti forrada-
lom eseményeire való emlékezés 
jegyében telt a hétvége Romániá-
ban. A rendezvények nem múltak 
el incidensek nélkül: Bukarestben 
megtámadták Gelu Voican Voicules-
cu volt kormányfőhelyettest.

 » BALOGH LEVENTE

O rszágszerte megemlékezéseket tar-
tottak a hétvégén az 1989-es for-
radalom 30. évfordulója alkalmá-

ból, a kormány központi rendezvényét 
tegnap a Román Athenaeumban tartot-
ták Bukarestben. Az eseményen Klaus 
Johannis államfő és Ludovic Orban 
miniszterelnök is részt vett, akárcsak 
előtte az ortodox patriarchátus megem-
lékező szertartásán. Az Athenaeumnál 
Johannis arról beszélt: ki kell deríteni 
az igazságot a forradalom eseményeiről, 
és bíróság elé kell állítani a bűnösöket. 
Korábban, az egyházi megemlékezésen, 
Ludovic Orban kormányfő azt mondta: 
csak a bűnösök akarják, hogy a bűncse-
lekmények feledésbe merüljenek, csak 
ők akarják elrejteni az igazságot.

A megemlékezések nem múltak el in-
cidensek nélkül: szombaton vérző fejjel 
kényszerült távozni a bukaresti Egye-
tem téren szervezett megemlékezésről 
Gelu Voican Voiculescu volt miniszterel-
nök-helyettes, az 1989 Decemberi Román 
Forradalom Intézetének emberiesség 
elleni bűncselekmények elkövetésével 
vádolt igazgatója, miután a forradalom 
áldozataira emlékezők közül többen is 
rátámadtak.

A Petre Roman vezette ideiglenes kor-
mányban kormányfőhelyettesi tisztséget 
betöltő Gelu Voican Voiculescut – aki részt 
vett a Ceaușescu házaspár perén is – csen-
dőrök kísérték ki az Egyetem téren össze-
gyűlt tömegből.

Szombat reggel többtucatnyian gyűltek 
össze az Egyetem téri emlékműnél, hogy 
vallásos szertartás keretében megemlékez-

zenek az 1989 decemberében elesettekről. 
Több jelenlevőt felháborított, hogy az ese-
ményen Voiculescu is megjelent.

„Gazember, Iliescuval együtt meg-
gyilkoltátok a családunkat!” – ordította 
Voiculescunak egy férfi , mire egy másik 
azt kiáltotta: „Gyilkos, börtönbe veled!” 
Gyilkosnak nevezték a megemlékezésre 
koszorúzni érkező Petre Roman volt kor-
mányfőt is. Az egyik megemlékező ugyan-
akkor a szertartás közben mankójával fej-
be verte Voiculescut.

A nap folyamán azonosították és ki-
hallgatták a támadót, aki ellen a volt 
miniszterelnök-helyettes feljelentést is 
tett. Voiculescu egyébként az incidens 
ellenére tegnap megjelent a forradalom 
bukaresti emlékművénél megtartott 
megemlékezésen is. Ezt azzal indokol-
ta, hogy ha harminc éve nem félt, akkor 
most sem félhet.

Az incidensre közösségi oldalán Ion 
Iliescu volt államfő, az 1989 után a hatal-
mat magához ragadó Nemzeti Megmenté-
si Front vezetője is reagált. A volt elnök, 
aki ellen szintén vádat emeltek emberi-
esség elleni bűncselekmények miatt, úgy 
véli: az Egyetem téren történtek azt jelzik, 

hogy harminc év után sem lehetséges a 
megbékélés, mivel egyes forradalmár- és 
civil szervezetek rá akarják erőszakolni 
a közvéleményre a saját, forradalommal 
kapcsolatos álláspontjukat, és át akarják 
írni a történelmet. 

Marcel Vela belügyminiszter viszont úgy 
értékelt tegnap, hogy Voiculescunak nem 
kellene köztisztséget betöltenie.

Nem ez az egyetlen, Voiculescu és Ilies-
cu nevéhez kapcsolódó incidens: a felhá-
borodás miatt le kellett fújni azt a tegnapra 
tervezett bukaresti koncertet, amelyet a 
Voiculescu vezette Román Forradalom In-
tézete szervezett volna meg a forradalom 
áldozatainak emlékére. Az intézet tiszte-
letbeli elnöke Iliescu.

A koncert ellen több civil szervezet is 
tiltakozott, egyrészt azért, mert azok szer-
vezték volna, akiknek a kezéhez vér tapad 
a harminc évvel ezelőtti események miatt, 
másrészt méltatlannak tartották, hogy 
azokról egy popkoncert keretében emlé-
kezzenek meg. A felháborodás miatt több 
fellépő is lemondta a részvételt, majd vé-
gül az egész koncertet lefújták. 

Az ügy kapcsán több civil szervezet az 
intézet megszüntetését követelte.

A romániai korrupciót és az 5G mobil-
hálózat kínai közreműködéssel való 

fejlesztését is ostorozta Adrian Zucker-
man, az Egyesült Államok új bukaresti 
nagykövete, amikor pénteken Temesvá-
ron ünnepélyesen lelepleztek egy emlék-
táblát, amelyet Donald Trump amerikai 
elnök adományozott a városnak, és amely 
az elnöknek a város 1989-es forradalom-
ban játszott szerepét, illetve a forradalom 
áldozatait méltató szavait örökíti meg. 
Az emléktáblát Temesvár szabad várossá 
nyilvánításának 30. évfordulóján leplez-
te le Zuckerman a város polgármestere, 
Nicolae Robu társaságában. „Ez a tábla 
Temesvár hősies lakóinak, valamint a har-
minc évvel ezelőtt, 1989 decemberében a 
szabadságért, demokráciáért, az emberi 
jogokért meghalt vértanúk emlékét örökíti 
meg. Isten áldása legyen az emlékükön! Is-
ten áldja a román népet! Donald J. Trump, 
az Egyesült Államok elnöke” – olvasható 
a tábla felirata angol és román nyelven. A 
táblát Trump jelképesen „adományozta” a 
városnak: felállítása helyi kezdeményezők 
fejéből pattant ki, és a városban is készült, 

ugyanakkor az amerikai elnök a nevét adta 
a kezdeményezéshez. A tábla a Szabadság 
téri laktanya falára került, az épületben az 
1989-es kommunistaellenes forradalom 
múzeuma kap majd helyet.

„Az elnök az akkor elhunyt emberek em-
lékének adózva küldi ezeket a szavakat, 
köszönetként Temesvárnak, amiért elindí-
totta a kommunizmus elleni forradalmat. 
Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. 
Ceauşescu idejében születtem Romániá-
ban, aztán a családommal együtt 1965-ben 
elmentünk, és sohasem gondoltam volna, 
hogy a kommunisták még az életem során 
eltűnnek, és azt sem gondoltam volna, 
hogy ebben a minőségben térhetek vissza 
Romániába” – mondta a nagykövet.

Zuckerman ugyanakkor nem csupán 
az ünnepi eseményt méltatta, hanem az 
általános romániai helyzetre is kitért. 
„Fantasztikus, hogy Románia számos 
olyan dolgot vitt véghez, amit elképzelni 
sem tudtam. Sajnos azonban még van 
tennivaló. Sok a rosszindulatú befolyáso-
lási kísérlet, amely sajnos az északi szom-
széd irányából érkezik, és a kommunista 

kínaiak is megpróbálják érvényesíteni a 
befolyásukat. És most, harminc évvel a 
kommunisták bukása után furcsa, hogy 
olyasmiről esik szó, hogy a kínai kom-
munistákkal működjenek együtt az 5G 
fejlesztésében. Sajnálom, hogy ilyesmi 
megtörténhet. Előre kell mennünk, és 
mindvégig észben kell tartanunk, hogyan 
sikerült győzni. Mindennap fontos lépé-
sek történnek. E héten tárgyaltam Johan-
nis elnökkel és Orban miniszterelnökkel, 
és mindketten abban gondolkodnak, 
hogy előre lépjenek, és jelentős haladást 
érjenek el a korrupció elleni küzdelem-
ben, hogy Románia minden – gazdasági, 
katonai és ipari – fronton előreléphessen. 
Ez a haladás egyetlen módja” – szögezte 
le a nagykövet, emlékeztetve: nagy öröm-
mel töltötte el, amikor harminc éve – utol-
sóként – Románia is lerázta a kommuniz-
mus igáját. 

„Románia volt az utolsó, és sajnos Ro-
mánia még ma sem teljesen szabad. Remé-
lem, hogy ami harminc éve elindult, az a 
közeljövőben beteljesedik” – fogalmazott 
Adrian Zuckerman.

Amerikai méltatás és bírálat Temesváron
Önbíráskodás. Gelu Voican Voiculescut vérző fejjel menekítették ki a tömegből




