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Új lendületet vett Hargita megye 
legnagyobb lakópark-projektje, a 
székelyudvarhelyi ZÖLD LIGET LA-
KÓPARK kivitelezése: egymás után 
épülnek a lakóházak a város beth-
lenfalvi részén. A páratlan kilátással 
rendelkező, csendes, de mégis a 
városhoz közeli lakópark valóságos 
oázis lesz, ahol helyben minden elér-
hető lesz, ami a házat otthonná teszi. 

T ulajdonosváltás történt a ZÖLD LI-
GET LAKÓPARKprojektnél: a régi 
tulajdonosi körből megmaradt a  szé-

kelyudvarhelyi Erdős Lóránt, az  Új Ház 
Centrum vezetője, hozzá csatlakozott az 
anyaországi Fülöp Szerkezet Kft . A Fülöp 
Károly vezette, sokéves építőipari tapasz-
talattal rendelkező szakcég Székelyudvar-
helyen kíván beruházásokat végrehajtani.

A Bethlenfalvi út felett elterülő lakó-
park bejáratánál névtábla fogad, az el-
kerített területen 76 lakóház fog épülni, 
az első néhány típusházat azonban már 

most szemügyre lehet venni. A lakóházak 
mellett ugyanakkor 30 lakrészes modern 
apartmanház is épül a lakóparkban. A 
vásárlók két típusú, három vagy négyszo-
bás lakóházak közül választhatnak, ame-
lyek mindenikéhez 7-8 áras telek is jár. A 
háztípusok ízlésesek, modernek, ám nem 

hivalkodók, építésüknél prémium kategó-
riájú anyagokat és a legújabb, itthon is el-
érhető technológiákat használták fel. 

Az örökpanorámás területen még ugyan 
nem látni, de a látványrajzok jól mutatják: 
takaros, esztétikus környezet lesz ez, szel-
lős utcaszövettel, rendezett házakkal és 

zöldövezetekkel. A ZÖLD LIGET LAKÓ-
PARK további előnye ugyanakkor, hogy 
az elkertelhető telkek megfelelő fokú in-
timitást is biztosítanak a beköltözőknek. 
Fontos ezt hangsúlyozni: a ZÖLD LIGET 
LAKÓPARK lakóházaiba csak beköltözni 
kell, hisz kulcsrakész ingatlanokat vehet-
nek át a vásárlók. A lakóparkban a közmű-
vesítés már javában zajlik (a víz- és gázve-
zetékeket földbe helyezték, az optikai  és 
a villanyhálózatot az ősz folyamán építik 
ki), így az lakóházakba 2021 tavaszán be is 
lehet majd költözni.

A város szélén lévő ZÖLD LIGET LA-
KÓPARK építő arra is gondoltak, hogy a 
majdani beköltözőknek a lehető legna-
gyobb kényelmet biztosítsák, hogy minden 
apró-cseprő dologért ne kelljen a városba 
menni. Így a lakóparkban például lesz két, 
modern játékelemekkel felszerelt játszótér, 
illetve egy sportpálya is. Ugyanezt a cél 
szolgálja a bejárat mellett épülő bevásár-
lóközpont: az alsó szintjén élelmiszerüzlet 
kap helyet, fönt fi tneszterem, szépségsza-
lonok, kávézó és étterem is lesz. 

A beruházók azokra is gondoltak, akik 
hitelből vásárolnának lakást, és partner-
szerződést kötöttek az OTP Bankkal: a 
megújult Új ház program révén igényelhető 
kedvezményes kölcsönnel többek számára 
elérhetővé válik az álomlakás. Székelyud-
varhelyen, a ZÖLD LIGET LAKÓPARKban.

További részletekért a 0741-770011-es te-
lefonszámon, a zoldligetlakopark2019@
gmail.com e-mail címen, vagy előzetes 
egyeztetés alapján, személyesen az Új Ház 
Centrum székelyudvarhelyi székhelyén 
(az Eötvös József utca 26. szám alatt) lehet 
érdeklődni. (X)

Most azok vannak hatalmon Buka-
restben, akik az eddigi bel- és külföl-
di „megrendelők” számára fontosak, 
vagy legalábbis elfogadhatók – ezzel 
magyarázta a Krónikának nyilatkozó 
Pászkán Zsolt elemző a politikusokat 
célzó korrupcióellenes harc romá-
niai lankadását. Szerinte Mircea 
Negulescu ügyész őrizetbe vétele 
rendkívül kényes ügy az új európai 
uniós főügyész, Laura Codruţa Kövesi 
(portrénkon) számára.

 » PATAKY ISTVÁN

Számít még az Országos Korrupcióel-
lenes Ügyészség (DNA)? – kérdeztük 
Pászkán Zsolt politikai elemzőtől. A 

szakértő úgy véli, ha a DNA 2019-re vonatko-
zó, idén márciusban nyilvánosságra hozott 
mérlegét nézzük, akkor elvileg működik, sőt 
sikert sikerre halmoz. De miközben az úgy-
nevezett sikereket az intézmény vezetősége 
bőséges adatokkal támasztja alá – például 
részletesen beszámol a bírósági szakaszba 
juttatott esetek, a bűnösséget elismerő gya-
núsítottak számának, a zár alá vont vagyon-
tárgyak értékének növekedéséről –, sőt még 
a meggyanúsított magas rangú tisztségvi-
selők tisztségeiről is közöl statisztikát, meg-
lehetősen szűkszavúan és az egyebek kate-
góriába rejtve említi meg, hogy növekedett 
a jogerős felmentések száma. „Ez utóbbira 
vonatkozóan is külső okokat nevez meg, így 

például a Román Hírszerző Szolgálattal (SRI) 
folytatott együttműködés alkotmánysértő-
vé nyilvánítását, az igazságszolgáltatást és 
a DNA-t érintő politikai támadásokat vagy 
az igazságszolgáltatásra vonatkozó törvé-
nyek 2018-as módosításait” – összegzett a 
budapesti Külügyi és Külgazdasági Intézet 
Románia-szakértője. Hozzátette: az is ér-
zékelhető, hogy a DNA az utóbbi hónapok-
ban, legalábbis a nyilvánosság előtt zajló 
tevékenysége alapján, inkább a politikailag 
kevésbé érzékeny területek felé fordult, érzé-
kelhetően kisebb fi gyelmet szentelve még a 
legnyilvánvalóbb és gyanakvásra okot adó 
ügyleteknek is.

Kérdésünkre, hogy miért nincsenek mos-
tanában politikusok elleni eljárások kor-
rupciós ügyekben, a nagybányai származá-
sú elemző azt mondta, most azok vannak 
hatalmon, akik az eddigi bel- és külföldi 
„megrendelők” számára fontosak, vagy 
legalábbis elfogadhatók. „Ez lehet a ma-
gyarázata annak, hogy miniszter lehetett 
Ion Ştefanból, aki a villájával kapcsolatos, 
a valóságnak nem megfelelő bevallásaival 
éveken keresztül megrövidítette a focşani-i 
önkormányzatot. Vagy annak, hogy Costel 
Alexe környezetvédelmi miniszter és csa-
ládja gyanús ingatlanügyletei ellenére nem 
indult semmilyen eljárás” – hangsúlyozta 
Pászkán Zsolt. Úgy véli, a Nemzeti Liberális 
Párt 2019-es kormányra kerülése előtt, és 
különösen Laura Codruţa Kövesi uralko-
dása idején szinte elképzelhetetlen lett vol-
na, hogy ilyen magas rangú tisztségviselők 
„megússzák” a vizsgálatot, amennyiben 
nem a „megfelelő” párthoz tartoztak.

Az EuroCom romániai sajtófi gyelőt is 
igazgató elemző szerint a választások előt-
ti hónapok megmutatják majd, hogy a 
DNA – és a SRI – újra bevet-e „unortodox” 
módszereket az eredmények „irányítása” 
érdekében, vagy ezúttal ez a fegyver fel-
használatlanul marad. Ebből a szempont-
ból érdekes változást jelentett, hogy Klaus 
Iohannis a DNA egyetlen éves tevékenységi 
beszámolóján sem vett részt azóta, hogy 
az alkotmánybíróság őt Kövesi leváltására 
kényszerítette, holott korábban mindig ott 
volt a nagy pompával és militarizált környe-
zetben megtartott eseményen.

Nemrég őrizetbe vették a Laura Codruța 
Kövesi volt DNA-vezér egyik legismertebb 
ügyészét, Mircea Negulescut. A médiában 
Portocală (Narancs) becenéven is emlegetett 
ügyész a vád szerint bizonyítékokat hamisí-
tott, és megpróbált tanúkat megfélemlíteni. 
Mi az üzenete az eljárásnak, s miért volt hu-
szadrangú hír az őrizetbe vétel a bukaresti 
sajtóban? – kérdeztük az elemzőt. Pászkán 

szerint az ügy több szempontból is kényes. 
Úgy az új uniós főügyész, Laura Codruţa Kö-
vesi, mint ahogy a médiaeseménnyé züllesz-
tett korrupcióellenes harc haszonélvezői, 
vagy egyszerű hívei, nézői számára. „Elő-
ször is azért, mert a hamis tanúvallomások 
kikényszerítésével, hivatali visszaéléssel és 
más kapcsolódó bűncselekményekkel vá-
dolt volt ügyészt Kövesi a DNA ploieşti-i eli-
tegysége tagjának nevezve vette védelmébe, 
amikor először nyilvánosságra kerültek a 
Negulescuval szembeni súlyos vádak és ezt 
az álláspontját a mai napig nem vonta vissza 
és nem adott rá magyarázatot. Ebben Klaus 
Iohannis is a segítségére sietett, aki bűnözők 
vádaskodásainak minősítette az állításokat, 
miközben az ügyész elleni vizsgálatok még 
el sem kezdődtek, tehát mindketten nyíltan 
beavatkoztak egy gyanús ügy kivizsgálásá-
nak menetébe, megpróbálva előre megfé-
lemlíteni azokat az ügyészeket, akiknek ez 
az eljárás a feladatuk volt. Másodsorban ez 
az eljárás súlyos csapás a Negulescu elleni 
eljárást kezdeményező SIIJ (a hazai igaz-
ságszolgáltatás szereplői által elkövetett 
bűncselekményeket kivizsgáló ügyészség) 
tevékenységét, sőt létezését kifogásoló bel- 
és külföldi tényezők számára, hiszen az ügy 
esetlegesen sikeres lezárása igazolná, hogy 
szükség van egy ilyen, a számos túlkapással 
vádolt igazságszolgáltatást felügyelő szerv-
re” – nyomatékosította a politikai elemző. 
Pászkán Zsolt szerint elképzelhető, hogy 
ebből az ügyből kiindulva komoly vizsgálat 
indulhat arról, valóban Laura Codruţa Kö-
vesi a legmegfelelőbb személy-e az európai 
főügyészi tisztségre.

TANÚVALLOMÁSOK KIKÉNYSZERÍTÉSÉVEL VÁDOLJÁK A DNA EGYKORI SZTÁRÜGYÉSZÉT – LÉNYEGES A „MEGFELELŐ” PÁRTHOZ TARTOZÁS

Már nem fontos a korrupcióellenesség Romániában
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ZÖLD LIGET LAKÓPARK: ahol otthonra találhatunk




