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• A bírósághoz kény-
telen fordulni két 
csíki közbirtokosság, 
hogy érvénytelenít-
sék azokat a dormán-
falviak által végzett 
telekkönyvezéseket, 
amelyek az úzvölgyi 
katonatemető környé-
kén fekvő területeiket 
érintik. Dormánfalva 
polgármestere hallgat 
a területfoglalás okai-
ról, kérdéseinkre nem 
válaszolt.

KOVÁCS ATTILA

 

M últ év decemberében 
vált nyilvánossá, hogy 
a dormánfalvi önkor-

mányzat további területszerzé-
sekben érdekelt az úzvölgyi ka-
tonatemető környékén. Így saját 
tulajdonába vette és telekköny-
veztette a csíkszentmártoni Aklos 
közbirtokosság és a csíkcsekefalvi 

közbirtokosság három, ösz-
szesen közel 16 hektáros 
területét. Ez annak ellené-
re történt, hogy az említett 
földrészleteket a közbir-
tokosságok már 2004-ben 

saját nevükre telekköny-
veztették Csíkszeredában, miután 
visszaszolgáltatták nekik. Ezek az 
út északi oldalán helyezkednek 
el, ahol a temető és a volt honvéd-
kaszárnyák is találhatók. Az ügy 
további furcsasága, hogy bár a 
Hargita megyei telekkönyvezések 
nem szerepeltek a 2009-ben meg-
jelent E-terra integrált kataszteri 

és telekkönyvi rendszerben, 2019-
ben a Hargita Megyei Kataszteri 
és Ingatlan-nyilvántartási Hiva-
tal illetékese felhívta a Bákó me-
gyeiek figyelmét, hogy abban az 
övezetben korábban öt területre 
helyrajzi számokat adott ki a Har-
gita megyei hivatal, és azokat te-
lekkönyvezték.

Elutasított kérések

A három, közel 16 hektárnyi terület 
legnagyobb része, 11 hektár a csík-
csekefalvi közbirtokosság tulajdo-
na. Ennek elnöke, Mátyás László és 
a csíkszentmártoni Aklos közbirto-
kosságot vezető, Gondos Imre is át-
iratot küldtek tavaly decemberben 
az illetékes mojnesti telekkönyvi 
hivatalhoz, kérve a dormánfalviak 
által kezdeményezett telekkönyve-
zések felülvizsgálatát. Mint Mátyás 
László megkeresésünkre elmondta, 
a mojnesti telekkönyvi hivatal arról 

tájékoztatta őket, hogy az érintett 
területek telekkönyveztetésének fe-
lülvizsgálata nem indokolt, ugyan-
akkor jelezték azt is, hogy egy ne-
gyedik, szintén csekefalvi terület 
esetében elutasították a dormánfal-
viak kérését – ez már egyébként ta-
valy kiderült. Hasonló választ kap-
tak a csíkszentmártoniak is, ezért a 
két közbirtokosság már benyújtotta 
a bírósági keresetet a dormánfalvi 
területfoglalás és telekkönyvezés 
érvénytelenítése érdekében – tud-
tuk meg Mátyás Lászlótól. Hallgat 
a területfoglalás okairól Dormán-

falva polgármestere, Constantin To-
ma is, akit tavaly több alkalommal 
is próbáltunk megszólaltatni, de 
a polgármesteri hivatal titkárnője 
ugyanazt a választ adta telefonhí-
vásainkra: „A polgármester úr gyű-
lésben van, próbálkozzon később”. 
Tavaly decemberben írásban kértük 
a városvezetőt: magyarázza meg, 
miért vették tulajdonukba a terüle-
teket annak ellenére, hogy tudtak a 
közbirtokosságok telekkönyveiről, 
illetve van-e szándékuk lemondani 
ezekről. Kérdéseinkre azóta sem ér-
kezett válasz.

Pert indítanak a közbirtokosságok
Dormánfalva úzvölgyi telekkönyveztetésén nem változtattak

További perek kezdődnek 
az úzvölgyi területek miatt
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Óriási különbségek a nyugdíjak között
A 4,9 millió romániai nyugdíjas átlagosan 1500 lejt kap havonta, miköz-
ben a 9500 különleges nyugdíj átlaga 9600 lej – vont mérleget Raluca 
Turcan munkaügyi miniszter. „A tavaly szeptemberi nyugdíjemelés 
nagyjából 8 milliárd lejes erőfeszítést jelentett a költségvetés számá-
ra. A koronavírus-világjárvány elleni küzdelemre nagyjából 16 milliárd 
lej ment. Ami a nyugdíjakat illeti, a teljes költségvetési képet kell néz-
ni, hogy lássuk, mennyivel tudnak nőni a nyugdíjak, és rá kell tennünk 
az ujjunkat a különleges nyugdíjakra is” – jelentette ki a munkaügyi 
tárca vezetője a Realitatea Plus hétfő esti műsorában. Mint részletezte, 
jelenleg 9500 személy részesül különleges nyugdíjban, körükben a 
havi átlagnyugdíj 9600 lej. Ezzel párhuzamosan az állami nyugdíjrend-
szerben 4,9 millió nyugdíjast tartanak nyilván, akik átlagosan 1500 lejt 
kapnak havonta. „Mindenki érzi, hogy méltánytalanság történt a kü-
lönleges nyugdíjakra vonatkozó törvények révén” – fogalmazott Raluca 
Turcan. Közben egy nappal azt követően, hogy a kormánykoalíció 
bejelentette, szerdán eltörlik a honatyák különleges nyugdíját, tegnap 
eljárásjogi akadályok miatt kénytelenek voltak halasztani a képviselők 
és szenátorok jogállását szabályozó törvény módosítását.

• RÖVIDEN 

KORPOS ATTILA

M egkeresésünkre Bors Béla, 
Csíkszereda alpolgármestere 

elmondta, február 16-án lejárt az egy 
pozitív koronavírusos eset miatt elő-
írt hatósági karantén az Erőss Zsolt 
Arénában. „Mivel még mindig nem 
tudjuk pontosan, hogy a Bukarest-
ből igényelt, ideiglenes lakhatásra 
alkalmas konténereket hova tud-
nánk elhelyezni, továbbra is fenn-

tartjuk az álláspontot, miszerint ne 
szállítsák le a hivatalos szervek azo-
kat. Ezt jeleztük nekik is” – egyér-
telműsítette, hozzátéve, továbbra is 
keresik a a megfelelő megoldásokat 
az elhelyezés kapcsán. Jelezte, a 
Hargita Megyei Közegészségügyi 
Igazgatósággal (DSP) történt egyez-
tetés nyomán járványtanilag nem 
indokolt a sportlétesítményben el-
szállásolt személyek újratesztelése 
a karantén után közvetlenül, hiszen 
két hétig nem hagyhatták el a kijelölt 
területet. A január 7-én este egy túl-

hevült kályha miatt keletkezett tűz-
vészben a csíksomlyói romatelepen 
húsz ház vált a lángok martalékává. 
Akkor az ott lakók közül 
252 személyt ideiglenesen 
az Erőss Zsolt Arénában 
helyeztek el a helyi hatósá-
gok. Azóta 138-an vissza-
költöztek a telepre az épen 
maradt házakba vagy befo-
gadókhoz; több mint 120 személy 
maradt az Erőss Zsolt Arénában, 
az ő elhelyezésükről a helyi önkor-
mányzatnak kell gondoskodnia.

Véget ért a karantén, más előrelépés nincs
• Továbbra is kérdéses annak a 126 személynek az elhelyezése, akik a január eleji 
csíksomlyói tűzvészben vesztették el otthonaikat. Ami biztos, hogy továbbra is az 
Erőss Zsolt Arénában fogják tölteni mindennapjaikat a károsultak.




