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A városháza udvarán tüntettek 
tegnap a kolozsvári taxisok, 
követleve a jelenlegi viteldíj 
drágítását. A városvezetés 
szerint lesz emelés, csak nem 
olyan mértékű, mint amilyent a 
hivatásos fuvarozók akarnak.

 » PAP MELINDA

A polgármesteri hivatal udva-
rán tüntettek tegnap a kolozs-
vári taxisok, így tiltakozva az 

ellen, hogy a városvezetés többszö-
ri kérésük ellenére sem hajlandó 
drágítani a viteldíjat. A városháza 
udvarára összegyűlt több tucat taxis 
azt vetette a városvezetők szemére, 
hogy hiába kérik, hat éve nem emel-
ték a tarifákat, és emiatt már nem éri 
meg bérfuvarozással foglalkozni a 
kincses városban. A hivatásos fuva-
rozók azt állítják, hogy a városveze-
tők semmibe veszik több éve ismételt 
kérésüket, és azzal fenyegetőznek, 
hogy tiltakozásuk jeléül a következő 
időszakban elfoglalják járműveikkel 
a városháza melletti, a polgármeste-
ri hivatal alkalmazottjai által is hasz-
nált parkolóházat, így emlékeztetve 
az illetékeseket a problémára.

Az egyik taxis, Ioan Pugna a Me-
diafax hírügynökségnek elmond-
ta: a taxisok a jelenlegi 2,25 lej/
kilométer viteldíj helyett 3,39 lej/
kilométeres tarifát szeretnének. Be 
is nyújtották az ehhez szükséges 
dokumentációt a városházára, és 
azt szerették volna, ha a kezdemé-

nyezés a helyi tanács tegnapi ülé-
sén napirendre kerül, viszont Dan 
Tarcea alpolgármester azt mondta 
nekik, hogy a drágításra vonatko-
zó határozattervezet december 20. 
környékén kerülhet a testület elé.

Dan Tarcea a Citynews hírportál-
nak ezt azzal indokolta, hogy nem 
megfelelő a taxisok által összeállított 

dokumentáció, és szerinte az általuk 
előirányzott drágítás sem indokolt. 
Az alpolgármester hangsúlyozta: 
emelni fogják a tarifákat, csak nem 
a bérfuvarozók által kért mértékben, 
azt ugyanis túlzottnak tartják. „2020-
tól másik viteldíj lesz, de egyelőre 
még nem tudjuk, hogy mennyivel 
drágítjuk a jelenlegit” – fogalmazott 

A VITELDÍJ DRASZTIKUS EMELÉSÉT KÉRIK A KINCSES VÁROSI ÖNKORMÁNYZATTÓL A HIVATÁSOS FUVAROZÓK

Drágítást követelnek a kolozsvári taxisok

A „legjobb tarifát” szeretnék megkapni a kolozsvári bérfuvarozók, akik tegnap a polgármesteri hivatal előtt tüntettek
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az alpolgármester. Tarcea szerint 
a taxisok érvelése több ponton 
is sántít, megalapozatlan. „Azt 
mondták, hogy három akkumu-
látort cserélnek két év alatt, de ez 
nem lehetséges” – jelentette ki Tar-
cea. Lesz drágítás, mondta, de az, 
hogy milyen mértékű, az illetéke-
sek számításai alapján fog eldőlni.

 » Emelni fogják 
a tarifákat, csak 
nem a bérfuva-
rozók által kért 
mértékben.

 » BÍRÓ BLANKA

A háromszéki Ozsdola közbirtokos-
ság pártját fogja a 2900 hektáros 

erdővagyon visszaállamosításáért 
zajló perben a helyi ortodox egyház. 
A kézdivásárhelyi bíróságon tegnap 
zajló második tárgyalási forduló-
ban nem történt érdemi előrelépés, 
viszont a bíró elfogadta, hogy mind 
a két oldalon többen belépjenek a 
perbe. Az októberi tárgyaláson az 
ügyvédek jelezték, a felperes pénz-
ügyminisztériumhoz csatlakozna 
a Romsilva állami erdészet, míg az 
ozsdolai Láros Erdő- és Legelőtulaj-
donosok Egyesülete mellett a római 
katolikus egyház és hét magánsze-
mély lépne be a perbe. Időközben az 
ozsdolai Kun Kocsárd Általános Isko-
la, az ortodox egyház és további 12 
közbirtokossági tag is bejelentkezett 
az erdőtulajdon védelmében. Lukács 
Attila, a közbirtokosság erdőjével 
gazdálkodó cég vezetője lapunknak 
elmondta, nem akarták feszíteni a 
húrt, mert a bíró már ingerült volt 
a rengeteg belépési szándék miatt, 
ezért végül az utólagosan jelentke-
zők közül csak az iskolát és az orto-
dox egyházat jegyeztették be. A 12 
magánszemély tartalékban maradt, 
de a per folyamán még ők is csatla-
kozhatnak. Az ortodox egyháznak 
hat hektár erdeje van a közbirtokos-

ságban, ezért érdekelt abban, hogy 
a vagyont ne vegye vissza az állam. 
Lukács Attila elmondta, érdemben 
nem született döntés, a következő 
fordulót február 11-re tűzték ki. A 
pénzügyminisztérium tavaly indított 
visszaállamosítási pert az ozsdolai 
közbirtokosság ellen, arra hivatkoz-
va kérte a birtoklevél érvényteleníté-
sét, hogy az erdőt nem a kommunis-
ták államosították, hanem a román 
állam már korábban kisajátította, és 
kárpótlást is fi zetett érte. Az alapfokú 
tárgyalás áprilisban kezdődött el, de 
azóta érdemben nem történt semmi, 
csak áthelyezték a Kovászna megyei 
törvényszékre, majd végül mégis visz-
sza Kézdivásárhelyre. Az ozsdolaiak 
dokumentumokkal tudják igazolni, 
hogy a kisajátítást elkezdte ugyan az 
állam, de nem fejezte be. Az államo-
sításkor a telekkönyvben a közbirto-
kosság szerepelt tulajdonosként. 
A romániai magyar közösség számá-
ra precedensjellege miatt aggasztó a 
legnagyobb háromszéki közbirtokos-
ság erdővagyonának visszaállamosí-
tására tett kísérlet. Ugyanakkor a per 
idejére az erdőt az állami erdészetre 
bízták, így a 986 tag jelentős bevételi 
forrástól esett el, hiszen tavaly példá-
ul 3400 űrméter (1 űrméter 0,57 köb-
métert jelent) tűzifát, több mint 500 
köbméter gömbfát és 500 ezer lejt 
osztott ki a közbirtokosság.

Ozsdola: ortodox támogatás
 » R. SZ.

Huszonnégy órára őrizetbe vették és 
Bukarestbe szállították tegnapra 

virradóra Cristian Ispravnic Arad me-
gyei tanácsost, a temesvári regionális 
út- és hídügyi igazgatóság vezetőjét, 
illetve hét másik személyt, akiket az 
Országos Korrupcióellenes Ügyészség 
(DNA) hétfőn kihallgatott egy Arad és 
Temes megyei közintézményeket és 
magánszemélyeket érintő korrupciós 
ügyben. Az ügyészek 30 napos letar-
tóztatásukat kezdeményezték a legfel-
sőbb bíróságon korrupció, csúszópénz 
elfogadása és hivatali visszaélés gya-
núja miatt. Az őrizetbe vettek Ispravni-
con kívül az út és hídügyi igazgatóság 
vezető beosztású munkatársai, Elisa-
beta Miuţescu, Mirel Pascu, Cristian 
Dima, Mircea Lucaciu, Alin Băiţan, 
Cristian Horgea és Anca Stoenescu. 
Utóbbi korábban az Arad megyei tan-
felügyelőséget irányította. Hétfőn a 
Szociáldemokrata Párt (PSD) három 
parlamenti képviselőjét is kihallgatta 
az ügyben a DNA, amely Dorel Căprar, 
Ioan Chisăliţă és Florin Tripa ellen hi-
vatali hatalommal való visszaélés és 
befolyással üzérkedés gyanújával indí-
tott eljárást; az ügyben összesen tizen-
öt személy ellen folyik kivizsgálás.

A DNA temesvári fi ókjának ügyészei 
hétfőn házkutatást tartottak öt Temes 
és Arad megyei helyszínen, köztük 

a Szociáldemokrata Párt (PSD) Arad 
megyei szervezetének székházában 
is, ahonnan dokumentumokat vittek 
el. A nyomozó hatóság szerint a 2016 
és 2019 között elkövetett korrupciós 
tettek során a temesvári regionális út- 
és hídügyi igazgatóság tisztségviselői 
csúszópénzt kértek a nagylaki hatá-
rátkelőnél azoktól a kamionosoktól, 
akiknek a járművénél eltérést észleltek 
a helyszíni mérés adatai, illetve a fu-
varlevélben feltüntetett adatok között. 
Az ügyészek szerint szállítmányon-
ként 100 euróig terjedő összeget kértek 
azért, hogy szemet hunyjanak e fölött.

A DNA szerint ezzel párhuzamosan a 
PSD területi politikusai védelmi pénzt 
szedtek a különböző állami intézmé-
nyek dolgozóitól munkahelyük meg-
őrzése céljából. Idén például Ispravnic 
igazgató és Dorel Căprar parlamenti 
képviselő közbenjárására elcsalták a 
regionális út- és hídügyi vállalatnál 
meghirdetett öt állás betöltésére kiírt 
versenyvizsgát, hogy az általuk kijelölt 
személyek nyerjék el a posztokat, akik 
négy- és tízezer euró közötti összege-
ket fi zettek alkalmazásukért cserébe. 
Ezeknek az összegeknek a jelentős 
része a PSD Arad megyei szervezeté-
nek pénztárába folyt be. Anca Patricia 
Stoenescu volt főtanfelügyelőnek azt is 
felrója a DNA, hogy politikai okokból, 
a tanügyi törvényt áthágva menesztett 
egy, a PSD-t bíráló tanfelügyelőt.

Védelmi pénzt szedtek a PSD-sek

 » A politikusok 
közbenjárására 
kinevezett sze-
mélyek nyerték 
el a posztokat, 
akik négy- és tíz-
ezer euró közötti 
összegeket fi zet-
tek alkalmazásu-
kért cserébe.




