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A világ legnépszerűbb magyar ételének népszerűsítése, és nemzeti turisztikai célokra való kihasználása érdekében
2012-ben megalakult a Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület, amely a kürtőskalács magyar EU-Hagyományos
Különleges  termékként  történő  bejegyzését  is  kezdeményezte.  2014  végén  megjelent  a  kürtőskalács
kultúrtörténetéről szóló könyv, és beindult a többnyelvű www.kurtos.eu honlap. Mindennek a költségeit Svájcban
és Magyarországon élő magánszemélyek -jelenős részben jómagam-,  valamint  egy Európai  Uniós  forrásokból
gazdálkozó alapítvány állta. 

Mivel a könyvnek egy angol nyelvű kiadást is terveztünk, és a Szaktestület működtetésének költségeit sem
szerettem volna  hosszú  távon  magamra  vállalni,  a  Háromszék  Megyei  Tanács  felajánlotta  hogy a  turisztikai
szervezetén keresztül bead egy pályázatot. Ennek szakmai részét az akkor a Tanács alkalmazásában álló Albert
Zoltán ügyvivő és jómagam állítottuk össze, közel másfél éve. Egyetlen feltételem az volt, hogy a domaincímek
maradjanak a tulajdonomban,  mert  akkor nem fogják azokat  önös célokra kisajátítani,  elherdálni.  Éppen ezért
hosszú távú használatba vételi szerződést ajánlottam a Háromszék Megyei Tanácsnak. 

Mivel semmi hír nem érkezett az elnyert 600.000 forint sorsáról [1,2], senki nem keresett sem az angol kiadás, sem
pedig a honlap átadása ügyében, érdeklődni kezdtem a pénz sorsa felől, de választ nem kaptam. Végül személyesen
is elmentem a Kovászna Megyei Tanácshoz, mindhiába. Tamás Sándor tanácselnök (RMDSZ) negligálta a levelem
egészen addig, amíg nem kezdtem feljelentéssel fenyegetőzni. Akkor hirtelen kaptam egy furcsa “elszámolást” [3].
Ebben  szerepel  egy  negyedmillió  forintos  tétel,  idézem,  “250  000  HUF  webfejlesztés  -  domain,hosting,
elkészítés és működtetés www.kurtos.info honlapra (itt megjegyzem, hogy nem volt lehetőség a kurtos.eu
honlapra fordítani a támogatásból, mivel jogilag nem a mi tulajdonunkban van)”.

Megjegyezném, hogy minden érdeklődő a www.kurtos.eu honlapot nézi, semmi szükség nem volt egy lényegében
nulla forgalommal rendelkező újra, ráadásul a háromszéki illetékesek szerint is rendben lett volna egy hosszú távú
domaincím bérleti  szerződés.  Továbbá,  a  sebtében  összecsapott  www.kurtos.info  néhány  helyesírási  hibát
leszámítva  a  mi  www.kurtos.eu  honlapunk  plagizálása  [4]. Furcsamód  a  kurtos.info  domain  egy
magánszemély, Kerekes Sándor tulajdonában van, tehát azt sem a Háromszék Megyei Tanács birtokolja [5].

A 250.000 forintos összeg legalább tízszeresen túlárazott. Nem egy közcélú honlapot tartok fent saját pénzből (a
kurtos.eu mellett például a hungarikum.net, a languagerights.eu és a torocko.org oldalakat is), de a három együtt,
domainbérléssel, érdemi tartalomfejlesztéssel és jelentős tárhellyel együtt sem kerül évi negyedmillió forintba. Mi
több, a plagizálással az eredeti honlap másolói bűncselekményt követtek el.

Elképesztőnek és felháborítónak tartom, hogy egy, a Háromszék Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó szervezet
értelmetlenül használ fel pályázati pénzt, ráadásul a munkámat és önzetlen anyagi áldozatvállalásomat kihasználva
ellop negyedmillió forintot. Természetesen panaszt tettem Tamás Sándor  tanácselnöknél (RMDSZ), de semmilyen
lépés nem történt a megoldás (az ellopott pénz eredeti célokra fordítása) érdekében. 

Ezekután  a  BGA-hoz  fordultam.  Levelem  több  mint  egy  hónapig  megválaszolatlan  maradt,  míg  erélyes
fellépésemre  és  a  BGA-nál  dolgozó  ismerőseim  közbenjárására,  március  22.-én  személyesen  fogadtak.  A
megbeszélésen közölték, hogy az évi sok ezer pályázat érdemi ellenőrzését nem tudják megvizsgálni, és ha a
számlák rendben vannak, elfogadják az elszámolást. Mi több, nem foglalkoznak panaszokkal, és kivétel hogy
egyáltalán  szóba  álltak  velem. Legnagyobb  megdöbbenésemre  azt  javasolták,  hogy  plágium  miatt  tegyek
feljelentést  a  román  rendőrségen,  mert  akkor  talán  történni  fog  valami. Ígérték  hogy  két  heten  belül
lefolytatnak egy részletesebb vizsgálatot, de azóta (március 22.) sem kaptam semmilyen választ.  

Ezekután érdeklődni  kezdtem közéleti  és kormányzati  körökben járatos ismerőseimnél,  hogy jól  értettem-e az
elhangzottakat,  mert  az  egyértelműen egy  felhívás közpénzek ellopására.  Ismerőseim megerősítették  hogy a
BGA-nál nincs érdemi ellenőrzés (még az általam említetthez hasonló, kirívó esetekben sem, hacsak nem fűződik
hozzá valamilyen politikai érdek), és alaposan gyanítható, hogy ezzel sokan vissza is élnek (például a megvásárolt
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fogyó  anyagok  egy  részét  magáncélokra  használják,  a  megrendelt  munkákat  túlárazzák,  vagy  csak  számlán
teljesítik, de ezt nagyon nehéz bizonyítani– itt jegyezném meg, hogy a fentebb említett pályázat más elszámolt
tételeiben is van furcsaság bőven). Mikor felvetettem, hogy először a magyar rendőrségnál teszek feljelentést, azt
mondták  hogy annak  a  mai  magyar  viszonyok,  a  virágzó  legalizált  korrupció,  és  a  haverek  sérthetetlensége
korszakában semmilyen hatása nem lesz. Ha viszont a román rendőrség leszedeti a plagizált honlapot, akkor talán a
BGA is kénytelen lesz lépni, mert egy “elszámolt” tétel szűnik meg létezni. 

Úgy döntöttem, először a nyilvánossághoz fordulok, bár erről is próbáltak lebeszélni: az erdélyi magyar média
nagyrészt RMDSZ-es és/vagy anyaországi támogatásoktól függ, sokan nem fogják lehozni a levelem, továbbá a
magyarországi sajtó is döntő részben kormányzati reklámokból él, így ott sincs túl sok esélyem. Voltak olyan –nem
tudom hogy fenyegetésként  vagy aggodalomként értelmezhető – megjegyzések is,  hogy ha a nyilvánosség elé
lépek, retorzióknak teszem ki magam, és semmilyen támogatást nem fogok kapni közcélú projektjeimre (amelyek
egy része, jobb helyeken, állami feladat lenne). Ettől nem félek, mert  eddig sem kaptam semmilyen magyar állami
támogatást, mindent magánadományokból és brüsszeli támogatásokból intéztem, sőt egyszer jelentős ráfizetéssel
járt,  hogy bedőltem egy magyar  kormányzati  alapítvány ígérgetéseiknek.  Második lépésként  mégis teszek egy
magyar rendőrségi feljelentést, és csak utána, körülbelül egy hónap múlva fordulok a román rendőrséghez. 

Bízom  benne,  hogy  a  botrány  nemcsak  a  Háromszék  Megyei  Tanács  által  ellopott  pénz  eredeti  célokra
fordításához,  hanem  a  határon  túli  magyarság  támogatására  költött  összegek  hatékonyabb  felhasználásához,
ellenőrzéséhez, és a visszaélések csökkenéséhez is hozzá fog járulni. 
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A szögletes zárójelbe tett számok a csatolmámyban levő hivatkozásokat jelölik.


