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H I R D E T É S

» BÁLINT ESZTER

Négy személyt vett őrizetbe 
a korrupcióellenes ügyész-

ség (DNA) hamis Covid-igazol-
ványok kibocsátásával kap-
csolatos bűncselekmények 
gyanújával. Az ügy a petei ro-
mán–magyar határátkelőnél 
működő oltóközponthoz kap-
csolódik. A DNA tegnapi köz-
leménye szerint az ügyészek 
Bihar és Szatmár megyében 
tizenhárom helyen tartottak 
házkutatást kedden, az egyiket 
egy közintézménynél, a többit 
magánlakásokban, majd elren-
delték négy személy 24 órás 
őrizetbe vételét. Három személy 
ezek közül a petei oltásközpont-
ban dolgozik: Daniela-Ioana 
Hoblea egészségügyi asszisz-
tensként, Marc Ilieş és Horea 
Buriceanu orvosírnokként. 
Mindhármukat csúszópénz el-
fogadásával, folytatólagosan el-
követett közokirat-hamisítással 
és informatikai csalással gya-
núsítják. A negyedik személy, 

Voichiţa-Camelia Sim, a Bihar 
megyei egészségügyi igazgató-
ság egészségügyi asszisztense 
ellen csúszópénz elfogadásá-
ban, közokirat-hamisításban 
és informatikai csalásban való 
bűnrészesség miatt indult eljá-
rás. A korrupcióellenes ügyé-
szek szerint Daniela Hoblea, 
Marc Ilieş és Horea Buriceanu 
az év folyamán több alkalom-
mal kértek és kaptak 250 és 
300 euró közötti pénzösszege-
ket olyan személyektől, akik 
oltásigazolványt vagy digitális 
Covid-igazolványt akartak sze-
rezni a koronavírus elleni vak-
cina beadása nélkül. Ez utóbbi 
személyek a gyanúsítottak bizo-
nyos ismerősein, összekötőkön 
keresztül igényelték és fi zették ki 
a hamis igazolványokat. A DNA 
szerint a hamis oltásigazolványt 
igénylők többsége meg sem jelent 
az oltóközpontban, hanem elekt-
ronikus úton küldte el személyes 
adatait a közvetítő személyek-
nek, és tőlük vette át a dokumen-
tumokat is a csúszópénz kifi ze-

tésekor. A közvetítő személyek 
is kaptak bizonyos összegeket 
a „szolgáltatásaikért” – állítják 
még a korrupcióellenes ügyé-
szek. A kedden tartott házkuta-
tások nyomán összesen 127 000 
eurót, 75 ezer lejt és 1000 angol 
fontot találtak a nyomozók. Az 
ügyben több személy ellen is 
zajlik még a vizsgálat. Az ügy-
ben több személy ellen is zajlik 
még a vizsgálat. Amúgy a ház-
kutatások során az egyik gyanú-
sítottnál biankó igazolásokat is 
találtak, amelyeket bármikor ki 
lehetett volna tölteni azok nevé-
re, akik még befi zetnek. A nyo-
mozás azt követően indult, hogy 
a hatóságok arra lettek fi gyelme-
sek, a petei oltóponton kapott 
oltási igazolvánnyal rendelkezők 
közül sokan elka pták a koro-
navírus-fertőzést, és kórházba 
kerültek. Utólag többen is elis-
merték, hogy immunizálás nél-
kül jutottak oltásbizonylathoz. 
Az ügyészek 2021-ben elkövetett 
korrupció és okirat-hamisítás 
ügyében vizsgálódnak.

Több ezer Covid-igazolványt hamisítottak

MÁRIS AKADNAK ELLENDRUKKEREI A TERVEK SZERINT 2023 TAVASZÁN BEFEJEZŐDŐ NAGYSZABÁSÚ MUNKÁLATOKNAK

Elkezdődött a Szamos-part rendezése Kolozsváron 
Másfél év alatt újulna meg 
Kolozsvár legkedveltebb 
zöldövezete, a Kis-Szamos 
partja. A nagyszabású pro-
jekt keretében új kerékpáru-
tat és sétányokat hoznak 
létre, felújítják a régi sport-
csarnok előtti platót, és a 
lakosokat „közelebb viszik a 
folyóhoz”, lejtősítve, teraszo-
sítva a partokat.

» PAP MELINDA

E lkezdődtek a Kis-Szamos 
két partjának a rendezési 
munkálatai Kolozsváron, a 

Donát út és a Nagy (Horea) utcai 
híd között. A nagyszabású, 2023 
áprilisáig tartó munkálatok so-
rán a folyó mindkét partja a „21. 
századi elvárásoknak megfelelő-
en” fog kinézni – ígérte a lako-
soknak Emil Boc polgármester.

A spanyol Practica és a kolozs-
vári Planwerk tervezőiroda által 
közösen megnyert látványtervek 
alapján zajló munkálatok a Gri-
gorescu negyedben kezdődtek, 
a Donát és a Petuniei utcák kö-
zötti szakaszon. Tegnap délben 
már javában dolgoztak a mun-
kagépek, és a folyóparton végig-
haladó sugárúton valamennyi 
gyalogátjárót felszámolták, nem 
is lenne, ahova átmenni, ugyan-
is a folyópart ezen része teljesen 
el van kerítve, az egykori foci- és 
kosárlabda-pályák, játszótér he-
lyén most földkupacok maga-
sodnak, kotrógépek szorgoskod-
nak, ezeket is teljesen felújítják. 
A kerítés a gyalogátkelőnél ér 
véget, innen már bárki számára 

megközelíthető a folyó mindkét 
partja a környékbeli kutyások, 
kocogók számára – tegnap dél-
ben csak a vadkacsák unatkoz-
tak a vélhetően a munkálatok 
miatt is sekély vizű folyó part-
ján. A Donát úti munkálatokkal 

jövő júliusra készülnek el, ígér-
te a polgármester a Napoca FM 
rádióban, majd újabb partsza-
kaszt nyitnak meg a munkagé-
peknek.

Szakaszonként haladnának
A kolozsvári elöljáró szerint a 
nagyszabású munkálatok 14 
kilométeren, mindkét parton 
zajlanak, ezek eredménye-
kén teljesen új arculatot kap 
a Kis-Szamos partja. Többek 
között épül egy kétirányú ke-
rékpárút, de a Rózsák terét je-

lenleg a parttól elzáró kerítést 
is lebontják, így onnan is meg 
lehet majd közelíteni a Szamost. 
A munkálatok után új növény-
zetet is kap a környék, számos 
fát és cserjét ültetnek, illetve 
utcai bútorzatot is kihelyeznek 

a megfáradt járókelőknek. A 
beruházás keretében egy sétá-
lóutcát is kialakítanak, a Gavril 
Muzicescu utcában a Garibaldi 
hídtól kezdődően csak gyalog 
lehet majd közlekedni. Emil Boc 
elmondta, hogy a Rózsák parkja 
felé vezető gyaloghíd korszerű-
sítése több időt igényel, csak a 
jövő nyári határidő után fejező-
dik be. Az elöljáró szerint ösz-
szetett munkálatokról van szó, 
ugyanis a part enyhén lejteni 
fog, hogy közelebb legyen a víz 
szintjéhez, teraszosítják is, hogy 

a kolozsváriak „közelebb kerül-
hessenek” a folyóhoz.

A kivitelezéssel a CI Cluj (li-
der) – SOCOT SA – Simacek 
Facility Services cégcsoport 
van megbízva, a szerződés ér-
téke áfa nélkül 95,6 millió lej. 

A munkálatokat részben euró-
pai uniós alapokból, 7 szakasz-
ban valósítják meg. Első kör-
ben a Grigorescu negyed felőli 
részen dolgoznak, az első sza-
kasz után a Garibaldi hídig ter-
jedő rész következik, illetve a 
régi sportcsarnok elé vonulnak 
a munkagépek, mely tejesen 
átalakul. Onnan ismét a másik 
parton a sor, ahol a Muzicescu 
utca már említett gyalogöve-
zetté való alakítása után a Fel-
legvári (Drăgălina) út mentén 
folytatódik a munka a kereske-

delmi és iparkamara híd mel-
letti székhelyéig. A munkálatok 
eredményeként a kolozsvári 
Szamos-parton 5 kilométernyi 
új kerékpárút létesül a jelen-
legivel átellenben, a Grigorescu 
negyed felőli részen, a mosta-
ni járda helyén. Továbbá több 
mint 12 ezer méteren hoznak 
létre sétányokat, melyeket fák 
szegélyeznek, többek között az 
említett új biciklisáv mellett.

Ebtartói kifogások
A Szamos-part felújítása egyéb-
ként máris szítja a kedélyeket, 
a környéken lakók felróják a 
városvezetésnek, hogy nem ér-
tesítette őket időben a munká-
latokról, illetve azok időtarta-
máról. A legnagyobb ellenzők 
a kutyatulajdonosok köréből 
kerülnek ki, akik online petíci-
ót indítottak a beruházás ellen. 
A környéket leginkább „belakó” 
ebtartók azt kifogásolják, hogy 
a Rózsák parkjának a felújítá-
sával megszűnne az itteni ku-
tyafuttató, akárcsak a mellette 
lévő, ebsétáltatásra alkalmas 
hely, s nem lesz majd hova vin-
ni a házi kedvenceket. Mint rá-
mutatnak, a Szamos-part ezen 
részét mintegy száz kolozsvári 
használta naponta, főleg tavasz-
szal és nyáron volt nagyon nép-
szerű. A kutyapark felszámo-
lása egyébként a projektben is 
szerepel, a petíció aláírói ezért a 
terv módosítását kérik, vagy azt, 
hogy a városháza alakítson ki 
egy másik helyet ezzel a céllal a 
környéken. Az online beadványt 
tegnap délutánig több mint 600-
an látták el kézjegyükkel, a kez-
deményezők 800 aláírás össze-
gyűjtését tervezik.

Tilos a belépés. A Szamos-part Donát út fele eső részéről hónapokra kizárták a környékbelieket
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