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Leprások a normális 
Romániában

Ki emlékszik még a korrupcióellenes harcra? Arra az idő-
szakra, amikor szinte hetente vittek el egy-egy szociálde-
mokrata politikust – néha demokrata pártit is – a hírtele-
vízók élő közvetítése közepette. Amikor a rettenthetetlen 
Laura Codruța Kövesi fáradtságot nem kímélő harcot 
vívott a tiszta közéletért, a demokráciáért és a jogálla-
miságért. Egy normális Romániáért. Hova lett a titkosz-
szolgálatokkal megerősített korrupcióellenes ügyészség 
(DNA), amely – ha kellett – egy magyar iskola ügyében 
is eljárt, mert nem tűrte a jogtalanságokat? Egyáltalán 
létezik még a DNA? Amióta Klaus Werner Iohannist új-
raválasztották, az elnök kedvenc pártja pedig valahogy 
kormányra kapaszkodott, a korrupció megszűnt. Már 
nincs mi ellen harcolni. Még a legújabb nemzetbizton-
sági stratégia sem tartotta említésre méltónak a kérdést. 

A napokban mellékes hír volt a román médiában: Kö-
vesi korábbi jól ismert ügyészét, Mircea Negulescut őri-
zetbe vették. A sajtóban Portocală becenéven is emlege-
tett ügyész évekkel ezelőtt azzal gyanúsította meg Victor 
Ponta korábbi szociáldemokrata párti miniszterelnököt, 
hogy törvénytelenül fogadott el támogatást Tony Blair 
volt brit munkáspárti kormányfő romániai előadásának 
megszervezésére. Csakhogy a mostani gyanú szerint a 
pénzmosási ügy nem létezett, Negulescu bizonyítékokat 
hamisított, és megpróbált tanúkat megfélemlíteni, hogy 
arra kényszerítse őket: tegyenek hamis vallomást az ügy-
ben. A DNA ügyészét hivatali visszaéléssel, az igazság-
ügyi hatóságok megtévesztésével és okirat-hamisítással 
is meggyanúsították.

Szóval a fő célpont, a „vörös pestis” ellenzékbe szo-
rítása után korrupcióellenes harcra már nincs szükség, 
a nemzeti liberálisok (PNL) patyolat tiszták, Brüsszel-
ben is mindenki elégedett, nincs itt semmi látnivaló. 
A PNL szépen bukdácsolt előre, mígnem jött az új ko-
ronavírus-járvány. Annak az első s a második szaka-
sza. Utóbbi már közel esik a választásokhoz. Kellett 
hát az ellenségkép megformálása. A rettegésben tar-
tott néppel közölték, a Covid-ellenes harc folytatódik, 
s megvan a legyőzendő kórokozó: a PSD. Merthogy a 
szociáldemokraták elbizonytalanítják az embereket, 
a szabályok megszegésére biztatják őket. Képviselőik 
maszk nélkül járkálnak gíroszt enni. Kormányzás, ha-
tékony járványkezelés helyett inkább megint a főgo-
noszt kell csak legyőzni, hogy minden rendben legyen. 
A főgonosz PSD mellesleg elég szakadt állapotban van. 
Tény, hogy rástartolt kicsit a habókos vírustagadók és 
az újabb korlátozásokat ellenzők táborának megnyeré-
sére, de ez a párt ma még egy épkézláb nyilatkozatra is 
képtelen, nemhogy hangulatkeltésre. 

Gond egy szál sem, Iohannisék a DNA helyett a köz-
egészségügyi igazgatóságokat (DSP) és az általuk kine-
vezett kórházigazgatókat léptették elő tengerészgyalo-
gos elit alakulattá. Fegyvert viszont nem adtak nekik. A 
szemmel láthatóan zaklatott Nelu Tătaru egészségügyi 
miniszter tarthatna például hetente sajtótájékoztatót ar-
ról, hogy hány újabb lélegeztetőgépet vásárolt Románia, 
s mennyivel sikerült emelni az intenzív osztályok ágyai-
nak számát. Ehelyett pészédézik, s Európa leprásainak 
nevezi a saját népét. El tudják képzelni, mi történt volna, 
ha ilyen kĳ elentést tesz a márciusi – a romániainál ösz-
szehasonlíthatatlanul súlyosabb – vírusválság idején az 
olasz nemzetre a római kormány tárcavezetője? De felte-
hetjük ezt a kérdést amerikai, francia, orosz vagy magyar 
vonatkozásban is. Tíz perc, de legkésőbb egy nap alatt 
repült volna a lekezelően okoskodó miniszter. Tătarut 
meg sem dorgálták. Mert nálunk most ez a módi. Min-
denki hülye, csak a kormány és az elnök normális.
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Teljesen megváltoztatja Kolozs-
vár belvárosának arculatát a 
Béke tér és környékének felújí-
tása. A Diákművelődési Ház, az 
egyetemi könyvtár és polgár-
mesteri hivatal uralta városrész-
be a sokat hiányolt fák is visz-
szakerülnek. Igaz, párat máris 
cserélni kell.

 » PAP MELINDA

N agyszabású útfelújítási munká-
latok zajlanak jelenleg Kolozs-
váron, ahol kihasználva a nyári 

pangást, teljesen új arculatot kap a 
Béke (Lucian Blaga) tér és környéke. 
A május közepén elindított projekt a 
Diákművelődési Ház és az egyetemi 
könyvtár uralta tér felújítása mellett 
a környező utcákra, a Jókai (Napoca), 
a Bartha Miklós (Emil Isac), a Petru 
Maior (korábban Arany János) utcára, 
valamint a Majális (Republicii) utca 
Petőfi  (Avram Iancu) utcáig terjedő 
szakaszára is kiterjed. Első körben a 
különböző szolgáltatók, az Electrica 
és a vízművek cserélték ki vezetéke-
iket, majd a rengeteg kábelt föld alá 
rejtették, hogy a munkálatok máso-
dik szakaszában elkezdődjön a tulaj-
donképpeni útépítési munkálat és az 
aszfaltburkolat öntése. A kivitelezést 
végző Diferit Kft . és Starcom Exim Kft . 
cégnek hat hónap áll rendelkezésére, 
hogy elvégezze az áfa nélkül 20 592 
463,79 lej értékű beruházást.

Több tér a gyalogosoknak 
és bicikliseknek
A Béke tér és környékének felújításá-
ra vonatkozó projektet még 2018-ban 
nyújtotta be fi nanszírozásra a kolozs-
vári önkormányzat a Regionális Ope-
ratív Programhoz (POR). Ennek teljes 
összege 27 643 253 lej, amelyből 2 678 

625 lej a kincses város önrésze, míg a 
többit az Európai Unió biztosítja vissza 
nem térítendő támogatásként. A terv 
legfőbb célkitűzése, hogy élhetőbbé 
és elérhetőbbé tegye a gyalogosok szá-
mára a városon áthaladó gépkocsifor-
galom miatt túlzsúfolt környéket, és új 
kerékpárutakkal kösse össze a meglé-
vő szakaszokat.

A tervben új gyalogosövezetek létre-
hozása is szerepel, és nem utolsósor-
ban kifejlett fák ültetését is előírja. Az 
indoklás szerint a városvezetés azt re-
méli, hogy a gyalogos, illetve biciklis 
közlekedésre szánt terek növekedésé-
vel a lakosok még inkább lemondanak 
majd a személygépkocsi használatá-
ról, így ezáltal is csökken majd az au-
tósforgalom a környéken és a teljes 
belvárosban, és ennek köszönhetően 
kisebb lesz az egyre nagyobb gondot 
okozó légszennyezés is. A terv szerint a 
Jókai utcában, illetve a Majális utcában 
két gépkocsisáv lesz, míg a városházát 
az egyetemi könyvtárral összekötő Pet-
ru Maior utcában egy pluszsáv is léte-
sül, melyről a városháza udvarán lévő 
parkolóházba tudnak majd behajtani 
az autósok, de az utcában két taxis-
standot is kialakítanak. Ugyanak-
kor az út mindkét oldalán lesz ke-
rékpárút, kiszélesítik a járdákat, 
természetes kővel borítva a jelenlegi 
beton helyett, és ezekre fákat ültet-
nek, csupán három sávot hagyva a 
gépkocsiknak.

Kevesebb autó lesz majd a magyar 
színházhoz vezető Bartha Miklós ut-
cában is, ugyanis megszüntetik az 
út két oldalán lévő parkolóhelyeket, 
fákat ültetnek, és bicikliutat is kiala-
kítanak, összekötve a Malom (George 
Barițiu) utcán lévővel. Kerékpárút a 
Majális utca keleti oldalán is készül, 
hogy a Béke tér és a Petőfi  utca irányá-
ba is lehetővé tegye a két keréken való 
közlekedést. Az útfelújítások tervét 
egyébként a Planwerk Kft . tervezőiro-

da készítette, mely pár évvel ezelőtt a 
Főtér gyalogosövezetét is tervezte.

Itt a fa, hol a fa?
A Béke tér felújítását egyébként nagy 
felhajtással harangozta be a városve-
zetés: Emil Boc polgármester és Dan 
Tarcea alpolgármester márciusban 
még ingujjra vetkőzve ültette el az 
első fákat a Diákművelődési Házzal 
szembeni járdán, amiről az elöljárók 
Facebook-oldalán agyonlájkolt fotó-
sorozat is készült. A fáknak azonban 
hétfőn reggel nyomuk veszett, hívta 
fel a fi gyelmet a Știri de Cluj, azzal 
vádolva az elöljárókat, hogy csak a fo-
tózás kedvéért ültették őket. Emil Boc 
polgármester kedden bejelentette: a 
fákat cserélni kellett, mert nem adtak 
elegendő árnyékot. Erről Virgil Poritiu, 
a polgármesteri hivatal műszaki igaz-
gatója adott kimerítőbb magyaráza-
tot. Elmondta, a tervező döntött úgy, 
hogy jobb lenne platánfákat ültetni a 
helyükbe, mivel nagyobb árnyékot biz-
tosítanak. Az igazgató szerint az utcák 
mentén olyan fák kerülnek a járdákra, 
melyek lombozata felfelé nő, míg a 
„teraszokra” szétágazó koronájúakat 
szánnak a nagyobb árnyék miatt.

A Béke téri eset nem egyedi, a lap 
szerint korábban a Békás (Bună Ziua) 
negyed főútjának szélesítésekor is tör-
tént egy hasonló faültetős malőr. Akkor 
azért kellett eltávolítani a fákat, mivel 
kiderült, kevés a hely. „Kisebb csapdá-
ba kerültem” – magyarázkodott Emil 
Boc, hozzátéve, hogy csak a faültetés 
erejéig vett részt a munkában, melyért 
Dan Tarcea alpolgármester felelt. A fa-
ültetési akciókkal egyébként a kolozs-
vári elöljárók azt akarják reklámozni, 
hogy a kincses város egyre zöldebbé 
válik. A következő tíz évre vonatkozó 
integrált városfejlesztési stratégiában 
– mint arról beszámoltunk – több mint 
százezer fa ültetését és több mint száz 
zöldövezet létrehozását ígérik.

MÉG ZAJLIK A KOLOZSVÁRI BÉKE TÉR FELÚJÍTÁSA, DE MÁRIS CSERÉLNI KELLETT A FÁKAT

Élhetőbbé tennék a belvárost

Megy a munka. Dolgoznak a kolozsvári Béke téren, háttérben az egyetemi könyvtár
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 » KRÓNIKA

A terrorizmus vádjával elítélt szé-
kelyföldi Szőcs Zoltán feltételes 

szabadlábra helyezéséről döntött 
szerdán első fokon a brassói bíróság. 
Az ítélet kivonatát a romániai bírósá-
gok portálján tették közzé.  Az ítélet 
nem jogerős, a hivatalos kiközlés utáni 
három napban fellebbezést lehet be-

nyújtani ellene. Ugyanaz a bíróság jú-
lius elején megalapozatlannak tartotta 
és elutasította a székelyföldi terrorvád 
alapján elítélt Beke István feltételes 
szabadon bocsátását. A fellebbezést a 
Brassó megyei törvényszék még nem 
bírálta el. Júniusban mindkettőjük 
szabadon bocsátási kérését jogerősen 
elutasították a bírák. Beke Istvánt és 
Szőcs Zoltánt 2018. július 4-én ítélte 

5-5 év letöltendő börtönbüntetésre a 
bukaresti legfelsőbb bíróság terrorista 
cselekmények, illetve ezekre való fel-
bujtás miatt. A Hatvannégy Vármegye 
Ifj úsági Mozgalom kézdivásárhelyi, il-
letve erdélyi elnöke ellen hozott ítélet 
általános megdöbbenést váltott ki, hi-
szen az első fokon eljáró bukaresti táb-
labíróság megalapozatlannak tartotta 
az ügyészség által összeállított vádirat 

nagyobb részét, és csak 11, illetve 10 
hónap börtönbüntetést rótt ki rájuk, 
amennyit már korábban vizsgálati 
fogságban töltöttek. Bekét és Szőcsöt 
a szervezett bűnözés és terrorizmus 
elleni ügyészség állította bíróság elé, 
mert arra következtettek, hogy házi 
készítésű bombát akartak robbantani 
Kézdivásárhely főterén 2015. decem-
ber elsején.

Szőcs Zoltán feltételes szabadlábra helyezéséről döntött a bíróság

 » Ugyanaz a 
bíróság elutasí-
totta Beke István 
feltételes szaba-
don bocsátását. 




