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 » PAP MELINDA

Ö tcsillagos szállodát készül megvásá-
rolni a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudo-

mányegyetem (BBTE). Az épület a jogi kar 
székhelyéül szolgálna. Az egyetem szená-
tusa már meg is szavazta a befektetést, 
miszerint megvásárolják a belvárosi Opera 
Plaza Hotelt. A tranzakcióra áfa nélkül 40 
millió lejt szán a felsőoktatási intézmény 
vezetése – számolt be a Monitorul de Cluj. 
Laura Irimieș egyetemi szóvivő a lapnak úgy 

nyilatkozott, hogy megvétele után az ingat-
lant teljesen átalakítják, hogy megfeleljen a 
célnak, előadótermeket, laboratóriumokat 
és műhelyeket alakítanak ki benne. A szó-
vivő szerint a tranzakció még kezdeti fázis-
ban van, az egyetem döntéshozó testülete 
után a kormánynak is jóvá kell hagynia azt 
kormányhatározat formájában. Ezután kez-
dődhet a tulajdonképpeni adásvétel és az 
átalakítási folyamat. 

Nem az Opera Plaza az első szálloda, 
melyet megvásárol a BBTE vezetősége. 

Korábban a Topaz Hotelt szerezte meg 
az egyetem, ahol a Politika-, Közigaz-
gatás- és Kommunikációtudományi Kar 
terjeszkedhetett. A 2013-ban lebonyolí-
tott tranzakció során az egyetem 1,3 mil-
lió eurót fi zetett az ingatlanért. Az Opera 
Plaza Hotel egyébként Kolozsvár első öt-
csillagos szállodája, 2016-ra készült el, a 
lap szerint 4,5 millió euróból. A Călin és 
Octavian Buzoianu testvérpár tulajdoná-
ban lévő szálló – mint neve is mutatja – 
Kolozsvár központjában, a román opera 

szomszédságában található. 64 szobája 
van, melyeket a jövőben tantermekké és 
irodákká alakítanak. A BBTE Jogi Kara je-
lenleg a Petőfi  (Avram Iancu) utcában mű-
ködik, ezt az ingatlant a költözése után a 
Pszichológia- és Neveléstudományi Kar 
fogja használni. A kolozsvári egyetem 
egyébként régóta arra panaszkodik, hogy 
nem áll rendelkezésére elegendő ingat-
lan, elsősorban a diákok elszállásolása 
jelent gondot számára a szűkös bentlaká-
si hely miatt.

Ötcsillagos hotelbe költöztetné a jogászhallgatókat a BBTE

Kirendelt ügyvédjével egyeztet a vádlott a tárgyalóterem elkülönített részében

ELSÍRTA MAGÁT A TÖRVÉNYSZÉKI TÁRGYALÁSON A NYOLCÉVES FIA ÉLETÉT KIOLTÓ KOLOZSVÁRI TAKÁCS GYÖRGY

Nem szolgált magyarázattal a gyerekgyilkos apa
Érdemben kezdetét vette a nyol-
céves fi át tavaly júliusban megy-
gyilkoló kolozsvári magyar férfi  
büntetőpere, amelynek tegnapi 
tárgyalásán a vádlott nyilatkozatot 
tett a bíró előtt, és értesüléseink 
szerint volt feleségére igyekszik 
hárítani a felelősséget. A perben 
sértett félként szereplő édesanya 
védőügyvédje lapunknak nyilatkoz-
va rendkívülinek és megrázónak 
nevezte a szörnyű cselekedetet.

 » ROSTÁS SZABOLCS

E lsírta magát a Kolozs megyei tör-
vényszéken tegnap a nyolcéves kisfi a 
megölésével vádolt Takács György, 

amikor a bírónő megkérdezte tőle: tud-e 
aludni azok után, amit a gyermekével 
tett. Mindez a nyilvánosságot rendkívül 
megrázó, tavaly történt gyilkosság első 
tárgyalásán történt, de már azután, hogy 
a sértett fél (az édesanya) ügyvédjének 
javaslatára, valamint a vádlott mellé 
hivatalból kirendelt jogi képviselő tá-
mogatásával a bíró zárt ülést rendelt el. 
Mindkét ügyvéd arra hivatkozva kérte a 
nyilvánosság kizárását, hogy a szörnyű 
bűncselekmény bizonyos részletei rend-
kívül megrázóak és érzékenyek. Emiatt 
lapunk munkatársa mindössze a tárgya-
lás elején lehetett jelen, amikor a bünte-
tés-végrehajtási intézet őrei kíséretében 
a vádlott elfoglalta helyét a magas plexi 
fallal elkerített helyen, majd egyeztetett 
az ügyvédjével. A bíró kérdésére Takács 
közölte, nem emel kifogást a vádiratban 
foglaltakkal szemben, és hajlandó nyilat-
kozatot tenni a törvényszék előtt.

Mint ismeretes, a 46 éves férfi  tavaly 
nyáron ölte meg gyermekét, vélhetően 

a volt felesége iránti bosszúvágyból. Az 
ügyészség szerint Takács György július 
25-e éjszakáján fi zikai agressziót követett 
el nyolcéves fi ával szemben, akit egy kés-
sel leszúrt, aminek következtében a gyer-
mek életét vesztette. A vádirat alapján az 

apa előre megfontolt szándékkal követte 
el a bűncselekményt, az ügyészség pedig 
életfogytiglani börtönbüntetés kiszabá-
sát kéri a feltételezett elkövetőre. Takács 
a bűncselekmény estéjén távozott isme-
retlen helyre a kisfi ával, az édesanya pe-

dig ezután nem tudott kapcsolatba lépni 
velük. Az elvált szülők felváltva nevelték 
a gyermeket, aki a bűncselekményt meg-
előző időszakban az apjával tartózko-
dott; kettejük eltűnése napján a férfi  és 
volt felesége között szóváltás történt. A 
férfi  személygépkocsiját július 28-án fe-
dezték fel a Kolozs megyei Alsófüle hatá-
rában, a gyermeket az autó hátsó ülésén, 
holtan találták, a férfi  pedig a mezőn pró-
bált elmenekülni a rendőrök elől, késével 
felületes sebeket ejtve magán. Mircea Ili-
an, az édesanya védőügyvédje a tegnapi 
tárgyalás után a Krónikának nyilatkozva 
megrázónak nevezte a gyerekgyilkossá-
got, amely túllép a naponta tapasztalha-
tó bűnelkövetés keretein. „Amikor egy 
szülő kioltja a gyermeke életét, az egysze-
rűen szörnyűséges és minősíthetetlen. 
Bármilyen ítélet is születik az ügyben, a 
neki járó büntetést sohasem kapja meg 

a vádlott” – fogalmazott a jogi képvise-
lő. Kérdésünkre elmondta, az édesanya 
nem kívánt civil félként beszállni a per-
be, nem támasztott anyagi vagy erkölcsi 
kártérítési igényt, csak azt várja, büntes-
sék meg volt férjét a tettéért. Az ügyvéd 
leszögezte: részletekre kegyeleti okok-
ból nem kíván kitérni a bűncselekmény 
kapcsán. Kérdésünkre, miszerint Takács 
György megbánta-e cselekedetét, Mircea 
Ilian elmondta: egy dolog, hogy mit állít 
a vádlott, és más, hogy ő ügyvédként mi-
ként vélekedik erről. „Nagyon összetett 
kérdés, nekem erős kétségeim vannak a 
vádlott érzelmei, megnyilvánulásai kap-
csán, nem fehér vagy fekete, hogy ő meg-
bánást tanúsított-e” – közölte az ügyvéd.

Lapunk értesülései szerint a tegnapi 
tárgyaláson a kolozsvári férfi  volt felesé-
gét igyekezett kedvezőtlen színben, rossz 
anyaként feltüntetni, mintha csak váló-
peres tárgyaláson lett volna. Miközben a 
nyomozati szakaszban azt állította: „fi a 
kérésére” követte el a gyilkosságot, ez-
úttal nem tudott magyarázattal szolgálni 
tettére, és arra sem adott konkrét választ, 
hogy a volt feleségén akart-e bosszút áll-
ni a válásuk miatt. Úgy tudjuk, amikor a 
bírónő azt tudakolta a vádlottól, miként 
tud aludni éjszaka a történtek nyomán, 
a férfi  elsírta magát. A szörnyű tragédiát 
ismerő pszichiáter egyébként úgy véli, 
hogy a férfi  eszközként használta fel a 
gyermekét, és mivel válása után elvesz-
tette az ellenőrzést addigi családi élete 
fölött, bosszúvágy hajtotta, hogy meg-
fossza volt élettársát a számára legdrá-
gább kincstől. Takácsnak egyébként nem 
volt ellenvetése a vádiratba foglaltakkal 
kapcsolatban (ebben szerepel többek kö-
zött, hogy nem spontán követte el a bűn-
cselekményt, hanem előre kitervelte), ez 
ellen nem emeltek kifogást az ügyvédek 
és az ügyész sem, így megtörténhet, hogy 
áprilisban már ítéletet hirdetnek.

 » Miközben a nyomozati sza-
kaszban a vádlott azt állította: 
„fi a kérésére” követte el a gyil-
kosságot, ezúttal nem tudott 
magyarázattal szolgálni tettére. 
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