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Januárban játsszák le a Horváth Anna elleni vádelemés alapjául szolgáló hangfelvételt

Tizennégy tanú van hátra

Csak januárban játsszák le a 
Kolozs megyei táblabírósá-
gon Horváth Anna volt ko-

lozsvári alpolgármester perében 
a Román Hírszerző Szolgálatnak 
(SRI) vádemelés alapjául szolgáló 
hangfelvételét, miután a decem-
ber 7-én sorra kerülő tárgyalá-
son befejezik a tanúk kihallgatá-
sát – derült ki a tegnapi tárgyalá-
son, amelyen, akárcsak október-
ben, egyik tanú sem tett terhe-
lő vallomást a vádlott ellen. Anca 
Neag, Horváth Anna jogi képvise-
lője a tárgyalást követően a Kró-
nikának elmondta: még 14 tanú 
meghallgatása van hátra, ebből 
kilenc a vád tanúja, azután követ-
keznek a védelem tanúi. Horváth 
Anna négy, a szintén vádlott Fo-
dor Zsolt kolozsvári üzletember 
pedig egy tanút nevezett meg. A 
tárgyalás végén a bíróság felol-
dotta azt a tilalmat, amely alap-
ján Horváth Anna nem találkoz-
hatott Antal Annamáriával, a vá-
rosháza munkatársával és Antal 
Gézával, az RMDSZ Kolozs me-
gyei szervezetének ügyvezető el-
nökével, mivel tegnap mindket-
ten vallomást tettek.

Kilenc tanút hallgattak meg

A tárgyaláson kilenc tanút hall-
gattak meg – mindannyian a vád 

tanúi –, közülük sem tett sen-
ki terhelő vallomást Horváth An-
na ellen. Az ügy szempontjából 
talán a legrelevánsabb Ramona 
Ruşescu nyilatkozata, hiszen a 
városháza urbanisztikai osztá-
lya építkezési engedélyeket kibo-
csátó részlegének vezetőjeként 
alá is támaszthatta volna a váda-
kat. Monica Rodina bírónő kérdé-
sére viszont azt válaszolta: Hor-
váth Anna soha nem sürgetett 
meg egyetlen ügyet sem, legfel-
jebb érdeklődött egy-két esetben, 
hogy teljes-e a dokumentáció, 
nem hiányzik-e valami az irat-
csomóból. Hozzátette: nemcsak 
a volt alpolgármester, hanem a 
hivatal szinte valamennyi mun-
katársa érdeklődött nála ilyen 
ügyben, hiszen szinte mindenki-
nek van olyan ismerőse, aki épít-
kezési engedélyre vár. Leszögez-
te: az ilyen típusú érdeklődést ki-
zárólag információkérésként és 
nem nyomásgyakorlásként értel-
mezte. A bírónő fogást keresve a 
tanún, arra kérdezett rá, hogy az 
ilyen információnyújtással nem 

töltenek-e el indokolatlanul sok 
időt a közpénzből fizetett alkal-
mazottak. Ramona Ruşescu le-
szögezte: az efféle érdeklődés 
azért is hasznos, mert amennyi-
ben egy dokumentáció hiányos, a 
polgármesteri hivatalnak postán 
kellene értesítenie a kérvényező-
ket, ez pedig még több idő és köz-
pénz elpocsékolásával járna.

Antal Géza ragaszkodott 
anyanyelv-használati jogához

A tárgyalás legérdekesebb szín-
foltja minden kétséget kizáró-
an Antal Géza volt, aki ragasz-
kodott anyanyelv-használati jo-
gához, és tolmácsot kért. Ezzel 
együtt többnyire románul vála-
szolt a bírónő kérdéseire, csak 
egy-két esetben kérte a fordító se-
gítségét. A bírónő hangján egyéb-
ként egyértelműen érezhető volt, 
irritálja a tény, hogy Antal él alap-
vető jogával. Nem is bírta ki, hogy 
diszkréten szóvá ne tegye: „na 
ugye, hogy mégiscsak tud romá-
nul” – jegyezte meg, amikor An-

tal bővített mondatban helyes ro-
mánsággal válaszolt egyik kér-
désére. Az is kiderült, hogy a bí-
rók is meglehetősen rosszul vi-
selik a politikusi körmondatokat, 
egy alkalommal ugyanis a bírónő 
kissé ingerülten vágott bele An-
tal szavába azzal, hogy „az iga-
zat mondja”. Az ügyvezető alel-
nök egyébként többek között ar-
ról értekezett, hogyan verbuvál-
ják az önkénteseket, akik nem 
csak az RMDSZ-es politikusok 
kampányaiban vesznek részt, 
hanem a Kolozsvári Magyar Di-
ákszövetség (KMDSZ) rendezvé-
nyein is közreműködnek.

Akárcsak az októberi tár-
gyaláson, ezúttal is kihallgattak 
kolozsvári üzletembereket, az 
ügyészségnek azonban sikerült 
elkövetnie azt a „bravúrt”, hogy 
a Horváth Anna 2016-os önkor-
mányzati választási kampányát 
ezer lejjel támogató egyik üz-
letember helyett annak testvér-
ét idézték be. A puszta szeren-
csének tudható be, legalábbis 
nem az ügyészségen múlt, hogy 
végül a „jó” testvér is megjelent. 
Elmondta: támogatása kizáró-
lag Horváth Annának szólt, akit 
személyesen ismer, az RMDSZ 
meg a politika úgy általában hi-
degen hagyja.

Kolozsvár volt alpolgármeste-
re ellen tavaly októberben indult 
bűnvádi eljárás. Miután a hatósá-
gi felügyeletre vonatkozó kény-
szerintézkedést kétszer is meg-
hosszabbították, az RMDSZ po-
litikusa márciusban lemondott 
alpolgármesteri tisztségről, he-
lyére Oláh Emese önkormányza-
ti képviselő került. Horváth Anna 
közösségi oldalán korábban kö-
zölte: nem feljelentés, hanem a 
tavaly februárban kezdődött „tel-
jes körű nemzetbiztonsági megfi-
gyelése” alapján, a „lehallgatások 
értelmezéseinek ürügyén” indult 
ellene ügyészségi eljárás. 

KISS ELŐD GERGELY
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Földcsuszamlástól tartanak Feljelentés hanyagság miatt
Földcsuszamlástól tartanak 
a Brassó Bolgárszeg negye-
dében élők, elmondásuk sze-
rint ugyanis egy beruházó több 
tömbház építését tervezi a kör-
nyéken, emiatt pedig ki fogják 
vágni a Cenken elterülő erdő 
egy részét – írja a Mediafax hír-
ügynökség. A helyszínen a na-
pokban függesztettek ki több 
táblát, amelyeken a hamarosan 
elkezdődő befektetésről értesí-
tik a lakókat. Az egyik helybé-
li arról számolt be, hogy a táb-
lákat valamikor október vé-
gén helyezhették ki jellemző-
en olyan területeken, ahol ke-
vesen járnak. Az értesítés sze-
rint a lakók november 26-áig fo-
galmazhatnak meg észrevéte-
leket a projekt kapcsán, amely-
nek keretében kilenc – alagsor-
ral, földszinttel, két-két eme-
lettel és manzárddal rendel-
kező – társasházat építenek. 
A helyiek egyrészt elképzelni 
sem tudják, hogy a meglehető-
sen szűk utcákon hogyan jut-
nak el az építőtelepre a munka-
gépek, ugyanakkor attól tarta-
nak, hogy a szükséges fakivá-

gások miatt földcsuszamlás-ve-
szélyes lesz a terület.

A polgármesteri hivatal arról 
tájékoztatta a Mediafaxot, hogy 
a beruházó városrendezési bi-
zonylatokat igényelt a hivatal-
tól, mivel azonban speciális, „sé-
rülékeny” helyszínről van szó, 
a brassói főépítész elrendelte, 
hogy előbb szervezzenek közvi-
tát a beruházásról. Ezt követően 
állíthatja ki a befektető az úgy-
nevezett területi városrendezési 
tervet (Planul Urbanistic Zonal 
– PUZ), majd a városháza újabb 
közvitát tart. Ezt a tervet a me-
gyei önkormányzatnak is el kell 
fogadnia, a tulajdonképpeni be-
ruházásra pedig csak ezt köve-
tően bólinthat rá a helyi tanács. 
Sorin Toarcea városházi szóvi-
vő rámutatott: hosszadalmas el-
járásról van szó, a beruházó rá-
adásul még nem is nyújtotta be 
az összes kért dokumentumot, 
így nem tudják elindítani a köz-
vitát. A beruházó képviselői egy-
előre nem kívántak nyilatkozni 
az ügyben a Mediafaxnak.

KŐRÖSSY ANDREA

A rendőrségen tesz feljelentést 
a Kovászna megyei művelődési 
igazgatóság egy sepsiszentgyör-
gyi műemlék elhanyagolása mi-
att. Kelemen Antónia, az intéz-
mény nemrég kinevezett igaz-
gatója sajtótájékoztatón számolt 
be arról, hogy a Debren-patak 
partján levő egykori városi vágó-
hídról van szó, amely 1905-ben 
épült, B kategóriás műemlék, je-
lenleg pedig a Román Autóklub 
(ACR) vagyonkezelésében van. 
Elmondása szerint az épületet 
nem tartják karban, annyira el-
hanyagolt, hogy már az össze-
omlás veszélye fenyegeti. Az au-
tóklubot felszólították, hogy in-
tézkedjen, ám a 90 napos határ-
idő lejárta után sem tettek sem-
mit, ezért a rendőrséghez for-
dulnak, bűnvádi eljárás elindí-
tását kezdeményezik. A műem-
lék épületben gyakorlatilag már 
semmilyen tevékenység nem 
zajlik, az udvarán ugyanakkor 
különböző, törvénytelenül felhú-
zott melléképületek állnak, ott 
zajlanak különféle munkák.

Gică Agrigoroaie, a Román 
Autóklub Kovászna megyei ki-

rendeltségének vezetője az 
Agerpres hírügynökségnek el-
mondta, az épület renoválá-
sához rengeteg engedélyre és 
pénzre van szükség, ennek el-
lenére igyekeznek betartani a 
törvényes előírásokat. Szeptem-
berben különben a sepsiszent-
györgyi önkormányzat is a mű-
emlékre kivetett adó jelentős 
emeléséről döntött. Így jövő év-
től négyszeres ingatlanadót kell 
fizetnie a tulajdonosnak amiatt, 
hogy elhanyagolták az épüle-
tet. Amint az ügykezelő kiváltja 
az építkezési engedélyt a felújí-
tásra, megszüntetik a felüladó-
zást. A sepsiszentgyörgyi önkor-
mányzat tavaly döntötte el, hogy 
alkalmazza a Romániai Megyei 
Rangú Városok Szövetsége ál-
tal javasolt, illetve a kormány ál-
tal lehetővé tett módszert, mi-
szerint az elhanyagolt épületek 
és beltelkek tulajdonosai 300-
400 vagy akár 500 százalékkal 
megemelt adót fizethetnek an-
nak függvényében, hogy milyen 
az ingatlan állapota. 

BÍRÓ BLANKA

Horváth Anna négy tanút nevezett meg, őket decemberre idézték be
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