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GyenGén jövedelmező foGlalkozás lett a taxizás

Panaszkodnak, de kitartanak 
a szakma mellett

a benzinárak folyamatosan 
emelkednek, az utazóközönség 
pedig egyre fogy. ilyen körül-
mények között nehéz hely-
zetbe kerültek a csíkszeredai 
taxitársaságok. Bár a sofőrök 
jó része a szakmaváltást fon-
tolgatja, egyelőre kitartanak a 
már biztos, de alig jövedelmező 
munkahely mellett.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro„Hét évvel ezelőtt 

még megérte taxiz-
ni Csík szeredában, 

az utóbbi egy-két évben viszont 
egyre rosszabb a helyzet, sokat 
kell az utcán rostokolni ahhoz, 
hogy egy normális, legalább havi 
ezer lej körüli jövedelemre szert 

tegyünk” – panaszkodott lapunk 
kérdéseire válaszolva Horváth 
Ernő, a Millennium Taxi mun-
katársa.

Véleménye szerint a pangás 
oka többek között az is, hogy a 
Csíkszeredai Polgármesteri Hiva-
tal több taxiengedélyt bocsátott 
ki, mint amennyi indokolt lenne a 
város nagyságához viszonyítva.

– A jelenleg dolgozó 170 kol-
léga helyett bőven elegendő lenne 
nyolcvan – mondta Horváth. 

díjemelésre esély sincs
Bár a benzin literenkénti 

ára októberben országos átlag-
ban hat, a gázolajé pedig tizen-
két banival emelkedett, a taxi-
társaságok nem emelték a szállí-
tási díjakat.

–  A törvény ugyan megen-
gedi, hogy az üzemanyag árának 
felén szállítsuk utasainkat, mi 
nem merünk drágítani, mara-
dunk a nappali 2,19 és az éjsza-
kai 2,39 lejes kilométerenkénti 
áron, hiszen az utóbbi időszak-
ban így is csökkent utasaink 
száma – panaszkodott Gyenge 
Attila, a Csíki Taxi társaság kép-
viselője. 

Mint mondja, ma már a hi-
deg évszakokban sem növekedik 
Csíkszeredában az utasok száma, 
az előző években legalább ősszel 
és télen, a reggeli hidegek miatt, 
többen választották a taxisok 
szolgáltatásait. Idén a novemberi 
többletkiadások miatt ez a hónap 
a többinél is keserűbb szájízt ha-
gyott maga után.

– Harminc százalékkal drá-
gultak a téli gumik, emiatt nagy 
volt a jövedelemkiesés – mondta 
Gyenge. 

vannak, akik feladják
A taxisok éjjel-nappal, még 

ünnepnapokon is szolgálatot 
vállalnak annak érdekében, hogy 
magasabb havi bevételre tegye-
nek szert.

– Sokan megunták a foglal-
kozásunkkal járó nehézségeket, 
az utóbbi hónapban három taxi-
sunk lépett ki a társaságtól, azok-
nak éri meg, akik nyugdíjasként 
vagy másodállásként űzik a szak-
mát – vázolta az év végi helyzetet 
a Csíki Taxi képviselője –, ilyen-
ből pedig egyre több akad a csík-
szeredai piacon. 

Taxiállomás Csíkszeredában. Sorban állnak az utasért fotó: csíki zsolt

Csutakos. Tarolnak a tolvajok fotó: hompoth loránd/archív

karácsonykor 
rászoruló Gyerekeket lepnének meG a postások

Használt játékokat 
gyűjtenek

ellenőrzik a szállítmányokat

Visszaszorítanák a falopást

az otthon megunt játékokat bár-
melyik postahivatalhoz be lehet 
vinni, és a postások gondoskod-
nak arról, hogy azok karácsony-
kor örömet szerezzenek egy-egy 
rászoruló gyereknek. az előző 
évek gyakorlatához hasonlóan, 
idén is megszervezte a Hargita 
megyei postahivatal karácsonyi 
játékgyűjtési akcióját.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Megunt mackók, babák, 
autók, vonatok, de akár 
már nem használt társas-

játékok is mind új gazdára lelhet-
nek, ha nem dobják a szemétbe tu-
lajdonosaik, hanem összegyűjtik és 
beviszik valamelyik postahivatalba. 
Ily módon örömet lehet szerezni ka-
rácsonyra egy-egy rászoruló gyerek-
nek. A megyei postahivatal ugyanis 

idén, akárcsak tavaly, megszervezi a 
játékgyűjtési akciót Hargita megye 
egész területén. 

Tavaly több mint 2000 játék gyűlt 
össze, ezeket a Felsőboldogfalván 
működő, autista gyerekekkel foglal-
kozó központba, Székelykeresztúrra, 
a súlyosan sérül gyerekek központjá-
ba, illetve Galócásra, a római katoli-
kus egyházhoz szállították. 

– A posta a tanfelügyelőséggel 
egyeztetve dönti el, hogy az össze-
gyűlt játékokat hová viszik, hol van 
ezekre a legnagyobb szükség – tud-
tuk meg Barti Tihamértól, a megyei 
postahivatal igazgatójától.

Az idei játékgyűjtési akció most 
indul. Akinek gyerekei tehát lemon-
danak megunt játékaikról, beviheti 
azokat a megyében bármelyik pos-
tahivatalba, a téli ünnepek idején 
pedig ezzel boldoggá tehet más gye-
rekeket.

a fatolvajok és az illegális szál-
lítmányok kiszűrésére indult el 
Hargita megyében az erdők paj-
zsa nevű program, a rendőrség 
és az erdészeti felügyelőség kö-
zös projektje. 

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Erdők Pajzsa néven műkö-
dik az a program, amely a 
rendőrség és az erdészeti fel-

ügyelőség együttműködésével zajlik 
Hargita megyében is. A program 
keretén belül, a terepen tartózkodó 
hatóságok képviselői ellenőrzik a 
fát és fűrészárut szállító járműveket, 
kiszűrve azokat, amiket nem törvé-
nyesen szállítanak az utakon.

– Tulajdonképpen a fatolvajok 
kiszűréséről van itt szó – tájékoztat-
ta a Hargita Népét Gheorghe Filip 
rendőrségi szóvivő –, a tél beállta 
előtt jelentősen megnő a tűzifát be-
szerzők száma, a szállítmányok egy 
része pedig illegális. Mint mondta, 
amikor alkalmuk van rá, kiszállnak 

a terepre, összehangolva az akciót az 
erdészettel.

– Közúti ellenőrzéseket végzünk 
velük együtt, megvizsgáljuk, hogy 
vannak-e árukísérő okmányok, és an-
nak is próbálunk utánanézni, hogy 
honnan származik az adott szállít-
mány – fejtette ki a szóvivő. – Emel-
lett az ünnepek előtt figyelnünk kell 
a karácsonyfának való fenyőfával 
kereskedő tolvajokra is, ezért egysé-
geink kimennek az erdők alá. 

Ilyen gócpont Szentegyháza 
környéke, emellett Gyergyó vidéke, 
beleértve Gyergyótölgyest, ahol ille-
gális szállítmányokat lehet elkapni.

– Azokra a területekre összpon-
tosítunk inkább, amelyeken tudjuk, 
hogy nagyobb az erdőkitermelés, 
adott esetben falopás is zajlik – 
mondta el Szikszai Béla erdészmér-
nök, a Hargita Megyei Erdészeti 
Felügyelőség vezetője.

A rendőrségi szóvivő megjegyez-
te azt is, hogy emellett a fűrésztele-
pek működését is figyelik, a lehető-
ségekhez mérten.

A gyergyószentmiklósi Zoli Taxi 2,59 lejért szállítja nappal, 2,65-
ért éjszaka kilométerenként utasait. Az alkalmazottak nem tudnak 
a cégvezető esetleges áremelési terveiről. A Bitz Taxinál 2,50, illet-
ve 2,70 a kilométerenkénti ár, a többletkiadást a nyereségből von-
ják le, hisz az utasok ilyen áron is egyre fogynak, emelésre gondolni 
sem mernek. A város legidősebb taxisa, Udvari József elmondta: az 
általa képviselt társaság 2,30 lejért szállít nappal, 2,50-ért éjszaka, 
s ez egyhamar nem változik, annak ellenére, hogy a kiadások egyre 
nőnek.

– Írja le bátran: az egész megyében Székely udvarhelyen le-
het a legolcsóbban taxizni – mondja Istvánfi Csaba, a Taxi 24 
társaság cégtulajdonosa. Mindhárom udvarhelyi taxisvállalat 
(a Taxi 24 mellett az Amazonas és a Non-Stop Taxi furikázik 
még a Küküllő-parti Athénban, illetve néhány egyéni vállal-
kozó, összesen 75 autó) egységes, város között kilométeren-
kénti 2 lejes díjat állapított meg – az éjszakai tarifa mindössze 
tíz banival magasabb. Istvánfi hangsúlyozza, egyelőre nem 
terveznek áremelést.


