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A DNA meztelen

Mint egy sokat használt, mocskossá vált védőmaszkot, úgy 
dobta a román politika szemétdombjára a korrupcióelle-
nes harcot s a „háborúban” látványos szőnyegbombázást 
vállaló „független” hatóságot, az Országos Korrupcióelle-
nes Ügyészséget (DNA) a jelenlegi hatalom. Jól szervezett 
monstre tüntetések ugyan nincsenek a Klaus Iohannis csa-
patát képező kormányzati szereplők unortodox ügyeinek 
elsikkadása miatt, de apró jelei már vannak a romániai tár-
sadalom feleszmélésének. A napokban online aláírásgyűj-
tés indult a korrupcióellenes küzdelem újraindításáért, a 
Declic civil szervezet köré szerveződött polgárok petíciót 
is intéztek a bukaresti hatóságokhoz. A dokumentumon 
Iohannis államfő, Cătălin Predoiu igazságügyi miniszter és 
Crin Bologa, a DNA vezetője szerepel címzettként. Jelenleg 
„egy elit ügyészekből álló intézmény apró tettek felkutatá-
sával foglalkozik, miközben a nagyon korrupt személyeket 
nem zavarja senki” – fogalmaznak a civilek, hozzátéve: ne-
héz elhinni, hogy egyszerre eltűntek a korrupt személyek a 
legfelsőbb szintekről.

Hogy az egykoron még aktív „elit ügyészek” és a hírszer-
zés közös munkája miként működött, arról a nemrég őri-
zetbe vett, majd hatósági felügyelet alá helyezett korábbi 
jól ismert DNA-ügyész, a román sajtóban csak Portocală, 
azaz Narancs becenéven emlegetett Mircea Negulescu 
számol be mostanában a Realitatea hírtelevízióban. De 
zavarba hozták egy interjúban Laura Kövesit, az új európai 
főügyészt is a DNA korábbi tevékenységével kapcsolatban. 
A BBC ismert műsorvezetője, Stephen Sackur rákérdezett 
a korrupciós ügyek felgöngyölítésével foglalkozó hatóság-
nak a titkosszolgálatokkal folytatott, alkotmányellenesnek 
minősített együttműködésére, amire Kövesi azt mondta, az 
általa korábban vezetett nyomozó hatóság csak informá-
ciókat kapott a hírszerzéstől, utóbbiak nem vettek részt a 
dossziék összeállításában. Az újságíró azt a vádat is feli-
dézte Kövesinek, miszerint a DNA korrupttá vált, a politika 
része lett a hírszerzéssel való együttműködés miatt. Felve-
tette, ilyen módszereket alkalmaz-e európai főügyészként 
is? Kövesi leszögezte: új posztján a törvényeknek megfele-
lően fog dolgozni, ahogyan azt Romániában is tette.

A DNA volt főügyésze elhallgatta az interjú során, hogy 
2019 januárjában a román alkotmánybíróság alaptörvényt 
sértőnek minősítette a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) és 
a vádhatóságok közötti titkos megállapodásokat. A Laura 
Kövesi által vezetett DNA 2017-ben még közleményben 
tagadta az egyezségekre vonatkozó sajtóértesüléseket. 
Aztán 2018-ban nyilvánosságra került az írásos megállapo-
dás, amelyen Kövesi, George Maior SRI-igazgató és Tiberiu 
Niţu legfőbb ügyész kézjegye is szerepel. Az alkotmánybí-
rósági határozat szerint a két megállapodás több értelem-
ben is kiterjesztette a titkosszolgálat hatáskörét, a SRI-re 
bízta a megfi gyelési, valamint  a lehallgatási parancsok 
végrehajtását, ezzel pedig az érintett ügyekben a hírszer-
zés ügynökei szereztek be bizonyítékokat, ami az ügyész-
ség és a nyomozó hatóság feladata lett volna.

A néhány évig valóban hatékonyan működő DNA lassan 
részévé vált annak a korrupt rendszernek, amely ellen har-
colni volt hivatott. A román liberálisok hatalomra kerülése 
után pedig láthatatlanná vált a politikai színtéren. Mintha 
szégyellné a közelmúltját, vagy befejezettnek tekintené a 
feladatát. A harc eltűnt, a korrupció maradt.
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Idén mintegy negyven száza-
lékkal több hallgató jelentkezett 
a Sapientia  Erdélyi Magyar 
Tudományegyetemre, mint az 
eddigi években – hangzott el az 
intézmény tegnapi, online tartott 
tanévnyitóján.
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R endhagyó tanévnyitót rende-
zett az idén húszéves Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegye-

tem tegnap délután a járványhelyzet-
re való tekintettel: online közvetítés 
formájában, videóüzenetekben tol-
mácsolták köszöntőbeszédüket az 
intézményvezetők, illetve Potápi Ár-
pád János, Magyarország nemzetpo-
litikáért felelős államtitkára és Kató 
Béla püspök, a Sapientia Alapítvány 
Kuratóriumának elnöke. Dávid Lász-
ló, a Sapientia rektora a diákokat és 
kollégáit Stephen Hawking, a nép-
szerű angol elméleti fi zikus szavaival 
köszöntötte: „a csillagokra nézzetek, 
ne a lábaitokra, hisz a tudás korlá-
tokat ad, de a fantázia szárnyalhat”. 
„Húsz év egy intézmény életében 
már meghatározó, a Sapientia pedig 
továbbra is igyekszik eladható és 
hasznos tudást biztosítani a keresz-
tény értékrendben, ami azt jelenti, 
hogy ha bárki bajban van az egye-

temen, biztosan lesz, aki segítséget 
nyújt neki” – fűzte hozzá a rektor. 
Hozzátette, idén mintegy negyven 
százalékkal több hallgató jelentke-
zett az egyetemre, mint az eddigi 
években, és amint lehetséges lesz, 
visszatérnek a megszokott, szemé-
lyes oktatásra a hibrid forma helyett.

Voltak, akik hittek
a Sapientia létjogosultságában
„Magyarnak lenni Erdélyben azt je-
lenti, hogy egy lépéssel előrébb lenni, 
kicsit többnek lenni minden tekintet-
ben” – Wass Albert szavaival köszön-
tötte az egyetem hallgatóit és tanárait 
Potápi Árpád János, Magyarország 
nemzetpolitikáért felelős államtitkára. 
A politikus hangsúlyozta, a Sapientia 
születését nem a csillagok kedvező ál-
lásának vagy a kedvező körülmények-
nek köszönheti, hanem annak, hogy 
voltak, akik hittek az erdélyi magyar 
tudományegyetem létjogosultságá-
ban, abban, hogy az erdélyi magyar-
ság képes önálló magyar egyetemet 
létrehozni és működtetni. „Erdély 
tündérkert, a világ legszebb helye. 
Nektek ez megadatott, mert Erdély a 
szülőhazátok. Megtapasztaltuk, hogy 
a magyar intézményrendszer minden 
régióban csak összehangoltan tud jól 
működni, ehhez erős magyar politikai 
képviseletre van szükség” – fejtette ki 
az államtitkár.

A közösségben való nevelés
Kató Béla püspök, a Sapientia Alapít-
vány Kuratóriumának elnöke rávilágí-
tott, már az egyetem megalakulásakor 
megfogalmazták azt a gondolatot, 
hogy hálózatos egyetemként szeretné-
nek működni, több száz kilométerre 
egymástól, de egy közösségben, azt 
viszont maguk sem gondolták volna, 
hogy ennyire hálózatos egyetem lesz, 
hogy mindenki a maga otthonából 
vesz rész a 2020–2021-es tanév megnyi-
tóján. „Egyetemünk az oktatáson kívül 
a közösségben való nevelést is fontos-
nak tartja, és ebben a pillanatban úgy 
erezzük, hogy ez a legnagyobb gon-
dunk, hogy nem tudunk egy közösség-
ben úgy együtt lenni, hogy egymásra 
tudjunk hatni, és tudjuk egymást tá-
mogatni” – hangsúlyozta Kató Béla 
püspök. Hozzátette, mégis „mindent 
meg kell tenni, hogy kapcsolatban 
tudjunk maradni, hogy ne csak az in-
terneten tudjuk a kapcsolatot tartani, 
hanem keressük azokat a módozato-
kat, betartva minden szabályt, amit le-
het, hogy ne essen szét ez a közösség”. 
A csíkszeredai kar nevében Lázár Ede, 
a kolozsvári kar nevében Tonk Már-
ton és a marosvásárhelyi kar nevében 
Kelemen András dékán köszöntötte a 
hallgatókat, illetve bemutatták egyete-
mi kínálatukat. A tanévet mintegy 800 
diák kezdi alapképzésen és 200 diák 
mesterképzésen.

ONLINE KEZDŐDÖTT A HÚSZÉVES ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM IDEI ÉVE

Elindult az új tanév a Sapientián

 A szarvasbőgés idején nagyon kiszámíthatatlanok a vadak, ajánlott fi gyelmesen közlekedni
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Nemcsak éjszaka, hanem nap-
közben is érdemes fi gyelmesen 

vezetni, hiszen párzási időszak van 
a szarvasoknál: az elütött nagyva-
dakért idéntől több ezer eurónyi 
kártérítést kell fi zetniük a gépjármű-
vezetőknek. „Általában nem is lehet 
látni a szarvasokat, ám ilyenkor na-
gyon kiszámíthatatlanná válnak. Egy 
ilyen ütközés akár halálos is lehet az 
autóban utazók számára, hiszen egy 
kifejlett hím szarvas 300 kilogram-
mos is lehet” – fogalmazott Mărmu-
reanu-Bíró Leonárd, a Nagy-Küküllő 

Vadász- és Sporthorgász Egyesület 
igazgatója. Az elmúlt napokban már 
történt is ilyen jellegű baleset a Har-
gita megyei Kisgalambfalva közelé-
ben, ahol dél környékén ütöttek el 
egy szarvast. „Egy csordában akár 
20-50 vad is lehet, tehát ha megpil-
lantunk egy jószágot, akkor azt jó 
eséllyel több is fogja követni, így ne 
induljunk azonnal tovább” – magya-
rázta Mărmureanu-Bíró Leonárd. Ha 
valaki mégis elütött egy szarvast, 
azonnal tárcsázni kell a 112-es se-
gélyhívó számot. Az igazgató arra is 
kitért, hogy az idén módosított törvé-
nyek értelmében a vétkes sofőrt ter-

helik az autóban keletkezett károk, 
amennyiben a baleset egy, a vadak-
ra fi gyelmeztető közlekedési tábla 
közelében történt. Mindemellett, az 
elpusztult állat értékét is meg kell té-
ríteni az illetékes vadásztársulatnak. 
Utóbbi összeg jelenleg 6000 euró, hi-
szen vadászidénye van a szarvasok-
nak, más időszakokban viszont 12 
ezer eurót állapítanak meg a jogsza-
bályok. Amennyiben nem volt kihe-
lyezve a vadakra fi gyelmeztető tábla 
az érintett útszakaszon, az anyagi 
károkért az út ügykezelője perelhető, 
az elpusztult állat értékét is ő köteles 
megtéríteni.

Fizetni kell az elütött vadakért
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Magáncéggel építtetnek akvaparkot Temesváron
Magáncég építi meg a régóta vágyott temesvári akvaparkot 
– jelentette be tegnap Nicolae Robu polgármester. Az elöl-
járó szerint a vállalkozó hamarosan megkapja az engedélyt 
az övezeti városrendezési terv (PUZ) átalakítására, a léte-
sítmény ugyanis a pályaudvar közelében, a régi, lebontott 
depók helyén valósulna meg. A Nemzeti Liberális Párt 
újrázni készülő elöljárója rámutatott, bár az élményfürdők 
nagyrészt közpénzből valósulnak meg, Temesvár nem 
tudott uniós támogatást lehívni rá, mivel nem gyógyüdülő-
központ. A hathektáros területen megépülő akvaparknak 
kilenc medencéje lesz, de vízesések és csúszdák is tartoz-
nak majd hozzá, és különféle spaszolgáltatások, étterem 
és egy akvárium is szerepel majd a kínálatában. Robu 
eredetileg részben a városi büdzséből fi nanszírozta volna 
a 10–15 millió euróra becsült projektet, de végül lemondott 
a tervről, mivel nem tudott uniós fi nanszírozást szerezni az 
élményfürdőre.




