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400185 – Ko lozs vár,  
Onisifor Ghibu (volt Eper jes) utca 14. szám  
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Elő fi zet ni a szer kesz tő ség ben,  
a ma gán lap ter jesz tő cé gek nél  

és a he lyi pos ta hi va tal ok nál le het.  
Pos tai re gi o ná lis ka ta ló gus szá mok:  
Bu ka rest – 14201, Bras só – 15007,  

Kolozs – 14009, Temes – 13107.  
Elő fi ze té si díj 25 lej/hó nap.
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hoz zá já ru lá sa nél kül.  
A lap ból ér te sü lé se ket át ven ni csak  
a Kró ni ká ra va ló hi vat ko zás sal le het.
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orSzágoS MAgyAr KözéLeTi  nAPiLAP

Orbán Viktorhoz és a MÁV vezetőségéhez fordultak a székelyföldi megyei tanácselnökök

Több ülőhelyet kérnek a vonatokon

Kedvezőtlenül érintik a Bras-
só–Székelyföld–Budapest-vo-
nalon közlekedő utazóközön-

séget a Magyar Államvasutak Zrt. 
(MÁV) 2017-es menetrend-változ-
tatásai – hívták fel a magyaror-
szági illetékesek figyelmét a szé-
kelyföldi elöljárók. Borboly Csaba 
Hargita, Tamás Sándor Kovászna 
és Péter Ferenc Maros megyei ta-
nácselnök közös felkéréssel for-
dult Orbán Viktor miniszterelnök-
höz és Dávid Ilonához, a MÁV elnö-
kéhez. A megyei elöljárók az ille-
tékesek figyelmét a lakosság által 
jelzett problémákra hívják fel, mi-
szerint túlzsúfoltak a vonatok, mi-
óta az utazókocsik számát három-
ra csökkentették. A Hargita me-
gyei önkormányzat sajtóosztályá-
nak közleménye szerint a felkérés 
szerzői rámutattak, hogy a Korona 
naponta alig két ülőkocsival köz-
lekedik, hiányzik róla a hálókocsi 
és az étkezőkocsi, ezeket ráadá-
sul a napokban a napközben köz-
lekedő Hargita járatról is lekap-
csolták. A kihasználtság már janu-
árban bőven meghaladta a rendel-
kezésre álló kocsik számát: az éj-
szakai járatokon rengetegen állva 
utaznak, az Erdélyen belül utazók 
ugyanis csak az ülőhelyes kocsikat 
vehetik igénybe, a hálókocsit nem. 
A tanácselnököknek meggyőződé-
sük, hogy kizárólag minőség ré-
vén lehet egy szolgáltatást gazda-
ságossá tenni. Meglátásuk szerint 
a május 18. és szeptember 28. kö-
zött a járatokhoz csatolt hálókocsi 
nem elegendő az igények kiszolgá-
lására, ugyanakkor a bővítés nem 
veszi figyelembe a nemzeti és ke-

resztény ünnepek alkalmával nö-
vekvő utasszámot, és figyelmen kí-
vül hagyja a székelyföldi egyetemi 
hallgatók utazási igényeit.

A Korona és a Hargita élő kap-
csolatot teremt Sepsiszentgyörgy 
és Budapest, Csíkszereda és Bu-
dapest, illetve Marosvásárhely és 
Budapest között, hívja fel a figyel-
met Borboly Csaba Hargita megyei 
tanácselnök. „Kihasználtságuk az 
elmúlt években jelentős volt, ké-
nyelmes, biztonságos és kiszámít-
ható közlekedési lehetőséget biz-
tosítottak a diákoknak, egyetemis-
tának, üzletembereknek és az uta-
zóközönségnek. Tamás Sándorral 
és Péter Ferenccel közösen – Ke-
lemen Hunorral, az RMDSZ elnö-
kével is egyeztetve – kérjük a ma-

gyar kormányt és a magyar állami 
vasutat, hogy bírálják felül a meg-
vonásokra vonatkozó döntést” – fo-
galmazott az RMDSZ politikusa. 
Tamás Sándor eközben arra muta-
tott rá: „látjuk, hogy jelenleg a Ko-
rona nem tudja kiszolgálni az uta-
zóközönséget, sokszor már Sepsi-
szentgyörgyön nem lehet ülőhelyet 
találni. Szükség van további utazó-
fülkékre, és szükség van a hálóko-
csis szolgáltatásra, biztosítani kell 
az utazás megfelelő kényelmét” – 
hangsúlyozta. Péter Ferenc szerint 
Székelyföld és Maros megye szá-
mára is nagyon fontos, hogy köz-
vetlen összeköttetés legyen Buda-
pest és az ottani települések kö-
zött, hogy minél könnyebben és 
gyorsabban el lehessen jutni egyik 

országból a másikba. „Ahhoz azon-
ban, hogy a szolgáltatás továbbra is 
vonzó maradjon, biztosítani kell az 
utasok számára a kényelmet és az 
eddigi szolgáltatásokat” – szögezte 
le. Hangsúlyozta: a közvetlen ösz-
szeköttetés fenntartása nemcsak 
gazdasági szempontból fontos, ha-
nem nemzeti érdek is.

A székelyföldi elöljárók felaján-
lották együttműködésüket a vasúti 
kapcsolat fejlesztésére is. Az uta-
zóközönség igényének megerősíté-
sére ugyanakkor támogató aláírá-
sokat gyűjtenek a lakosság köré-
ben, az ívek napokon belül minden 
székelyföldi önkormányzatnál elér-
hetőek lesznek. 

PaP Melinda

1 hónap                  25 lej

3 hónap                    70 lej

6 hónap                  140 lej

12 hónap                280 lej
Orbán Viktor miniszterel-

nöktől és a MÁV vezető-

ségétől kérik a Brassó és 

Budapest közötti nemzet-

közi vonatjáratokra vonat-

kozó lakossági panaszok 

orvoslását a székelyföldi 

elöljárók, akik aláírásgyűj-

tést is indítanak.

Alig férnek fel. Sokan kénytelenek állva utazni a Brassó és Budapest között közlekedő Koronán és Hargitán

Japánsztrájkba léptek a kolozsvári és a temesvári egyetemisták
Japánsztrájkba léptek a kolozsvá-
ri Babeş–Bolyai Tudományegyetem 
(BBTE) és a Temesvári Nyugati Tu-
dományegyetem hallgatói, akik az 
órák alatt viselt fehér karszalaggal 
tiltakoznak az ellen, hogy az oktatá-
si miniszter tandíjmentes helyeket 
akar megvonni a 2018/2019-es tan-
évben. Tegnap reggel többtucatnyi 
diák gyűlt össze a BBTE Farkas ut-
cai főépülete előtt, ahol kiosztották 
a fehér karszalagokat. Andrei Tecsi, 
a hallgatók képviselője a Mediafax 
hírügynökségnek azt nyilatkozta: 
aggályosnak tartják a módszert, 
ahogyan a szaktárca a követke-
ző tanévtől újraosztotta az állami-
lag támogatott helyeket a felsőok-
tatási intézményekben. „A mód-
szernek átláthatónak, kiszámítha-
tónak és koherensnek kellene len-
nie” – mutatott rá Tecsi. Hozzátette: 
a diákok szerint az eljárás diszkri-
minatív, és követelik a minisztéri-

umtól, hogy hozza nyilvánosságra 
a statisztikákat és az algoritmust, 
ami alapján végrehajtotta az intéz-
kedést. A hallgatók bírálatot fogal-
maztak meg Valentin Popa oktatá-
si miniszterrel szemben is, aki sze-
rintük egyáltalán nem járt el tisz-
tességesen, és nem hajlandó meg-
hallgatni követeléseiket. Andrei 
Tecsi elmondása szerint a japán-
sztrájk egyelőre ma és holnap foly-
tatódik. A tiltakozás nemcsak a 
román diákokat érinti: kedd este 
Facebook-oldalán a Kolozsvári Ma-
gyar Diákszövetség (KMDSZ) ar-
ra kérte a magyar hallgatókat, hogy 
csatlakozzanak a japánsztrájkhoz, 
amely tájékoztatásuk szerint egy 
hétig tart. „Nem szeretnénk, hogy 
az oktatásra fordított kiadások sé-
rüljenek, és egy olyan rendszer vég-
zős diákjai legyünk, amely nem tisz-
tel egy olyan elismert egyetemet, 
mint a Babeş–Bolyai Tudomány-

egyetem” – fogalmaz felhívásában 
a KMDSZ. A temesvári diákszerve-
zete eközben közleményben jelez-
te, hogy a szimbolikus tüntetéssel 
kívánják kifejezni csalódottságukat. 
A bánsági hallgatók ugyancsak kifo-
gásolták, hogy Valentin Popa semmi-
be veszi követeléseiket, és nem haj-
landó tárgyalni velük.

A tandíjmentes helyek megvoná-
sára vonatkozó bejelentés után a 
hallgatók nyílt levelet küldtek Va-
lentin Popának, akitől magyaráza-
tot kértek a drasztikus lefaragások-
ra. A levelet a BBTE és a Temesvá-
ri Nyugati Tudományegyetem mel-
lett a Bukaresti Egyetem, a fővárosi 
Közgazdasági Akadémia és a jász-
vásári Alexandru Ioan Cuza Tu-
dományegyetem hallgatói is aláír-
ták, ez volt az első alkalom, hogy 
az öt felsőoktatási intézmény diák-
jai közös állásfoglalást fogalmaztak 
meg. Az oktatási miniszter azon-

ban válaszra sem méltatta az egye-
temistákat, ehelyett sajtótájékoz-
tatón igyekezett magyarázkodni. 
Popa azt állította: a 2018/2019-es 
beiskolázási tervre vonatkozó ada-
tok csak előzetes számok, ame-
lyeket még „jelentős mértékben” 
módosítani fognak. A tárcaveze-
tő ugyanakkor kitartott amellett, 
hogy az intézkedést teljesen átlát-
hatóan hajtották végre, sőt szerinte 
ilyen szintű átláthatóságra a 2011-
es tanügyi törvény hatályba lépé-
se óta nem volt példa. Korábban a 
BBTE rektorhelyettesei is japán-
sztrájk megszervezését helyezték 
kilátásba, Soós Anna, a magyar ta-
gozat vezetője viszont néhány nap-
ja arról tájékoztatta lapunkat, hogy 
egyelőre várják az ő nyílt levelükre 
a miniszter válaszát, és majd annak 
függvényében lépnek. 

Kőrössy andrea

Fotó: gecse noéMi




