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A kolozsvári

Phoenix
Könyvesbolt

sok szeretettel várja
az olvasáskedvelőket.
Címünk: Deák Ferenc
utca (B-dul Eroilor)

22-es szám,
bent az udvarban.

Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 10–18 óráig

szombat: 10–13 óráig.

Csupán az ünnepek és a nyári 
vakáció idején biztosított az 
átszállás nélküli vasúti köz-
lekedés Marosvásárhely és 
Budapest között.

 » ANTAL ERIKA

K ompromisszumos megoldás 
született a Marosvásárhely és 
Budapest közötti vonatjárat-

ra – tájékoztatott Csép Andrea par-
lamenti képviselő. A Maros megyei 
RMDSZ-es politikus – aki levelet 
is írt a közelekedésügyi miniszter-
nek – érdeklődésünkre elmondta, 
az ünnepeken, illetve az azokat 
megelőző és az azokat követő napo-
kon, valamint a vakációkban lesz 
közvetlen járat Marosvásárhely és 
a magyar főváros között. Ez azt je-
lenti, hogy a november elsejei vilá-
gításkor, a karácsonyi és újévi idő-
szakban, húsvétkor, illetve a nyári 
vakációban vonattal lehet majd 
utazni Vásárhelyről Pestre anélkül, 
hogy át kellene szállni Kolozsvá-
ron. „Marosvásárhelyről indul egy 
szerelvény, amelyet Kolozsváron 
a Hargita nevű, Brassó–Budapest 
útvonalon közlekedő vonathoz 
csatolnak anélkül, hogy le kellene 
szállni” – magyarázta Csép Andrea.
Mint ismeretes, a Déda és Székely-
kocsárd közötti vasútvonalat még 
nem sikerült modernizálni, ezért 
a Marosvásárhelyre tartó, illetve 

CSAK IDŐSZAKOSAN ÁLLÍTJÁK VISSZA A KÖZVETLEN VONATJÁRATOT MAROSVÁSÁRHELY ÉS BUDAPEST KÖZÖTT

„Piros betűs” vasúti összeköttetés

Karácsony előtt befut a közvetlen budapesti járat a marosvásárhelyi állomásra is

 » A november 
elsejei világítás-
kor, a karácsonyi 
és újévi időszak-
ban, húsvétkor, 
illetve a nyári 
vakációban 
vonattal lehet 
majd utazni Vá-
sárhelyről Pestre 
anélkül, hogy át 
kellene szállni 
Kolozsváron.

a Marosvásárhelyről induló vonato-
kat dízelmozdony húzza – ez sokkal 
költségesebb, mint az elektromos 
mozdony. A december 9-én közölt 
új menetrend szerint pedig a Hargi-
ta vonatjárat már nem Marosvásár-
hely felé, hanem Dés és Szamosújvár 
érintésével közlekedik. Az ünnepna-
pokon és a nyári vakáción kívül is 
el lehet jutni vonattal Vásárhelyről 
Budapestre, de úgy, hogy előbb Ko-
lozsvárra kell utazni, és ott átszállni 
a Hargitára. Ez az idősebb szemé-

lyeknek, a gyerekes családoknak ké-
nyelmetlen és megterhelő – fogalma-
zott Csép Andrea, hozzátéve, most az 
utazóközönségen a sor, hogy éljen a 
lehetőséggel, használja a közvetlen 
járatot, amikor lehet.

A Brassó és Budapest között közle-
kedő Hargita útvonalát 2017. decem-
ber elején is megváltoztatták, pár hé-
tig a nemzetközi vonat nem érintette 
Marosvásárhelyt. Akkor a Magyar 
Államvasutak (MÁV) kommuniká-
ciós igazgatósága azzal indokolta 

a változtatást, hogy a CFR Călători 
mozdonygondokkal küzd, miközben 
a Budapest–Marosvásárhely között 
közlekedő kocsikra a MÁV csak olyan 
dízel-vontatójárművet tudna biztosí-
tani, amely nem alkalmas a személy-
szállító kocsik megfelelő energia-
ellátására. Éppen ezért az esedékes 
decemberi menetrendváltozástól 
szintén megszüntették a közvetlen 
vasúti kapcsolatot Budapest és Ma-
rosvásárhely között. Akkor is Csép 
Andrea képviselő vállalta, hogy köz-
benjár, és idén január 11-étől ismét 
volt lehetőségük a marosvásárhelyi-
eknek közvetlenül a nemzetközi já-
ratra szállni.

A mostani menetrend-módosítás 
kapcsán a Pénzcsinálók.transindex.
ro portál megkereste a MÁV-ot, amely 
azt közölte: a Marosvásárhely kiszol-
gálását érintő változásról nem a MÁV-
START, hanem a CFR Călători döntött, 
erről pedig utóbbi tájékoztatta a ma-
gyar vasúttársaságot. „A MÁV-START 
érdeke, hogy Marosvásárhelyről mi-
nél jobb minőségű, minél vonzóbb 
eljutást biztosítson Magyarországra, a 
román partnerünket erre kérjük” – áll 
még a Pénzcsinálóknak küldött vá-
laszban. Ebben azokat az időszakokat 
is közölték, amikor közvetlen maros-
vásárhelyi kocsikkal, azaz átszállás 
nélkül fogják biztosítani a közlekedést 
Budapest–Marosvásárhely között: de-
cember 21-től január 5-ig, április 18-tól 
22-ig, június 1-jétől szeptember 7-ig, 
október 31-től november 3-ig naponta.
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 » Smaranda 
Enache ember-
jogi aktivista 
úgy fogalmazott: 
„átverés, illúzió” 
a nyelvi jogokra 
vonatkozó ro-
mániai törvényi 
szabályozás.
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A kolozsvári konferencián a Kárpát-medencei magyarság gondjai kerültek terítékre

Tájékoztatták az ENSZ kisebbségügyi illetékesét
 » R. SZ.

Ú j lehetőségek nyílhatnak meg a 
magyar kisebbségi jogérvénye-

sítés terén egy tegnapi kolozsvári 
konferencia szervezői szerint azáltal, 
hogy közvetlenül tájékoztathatják 
az Egyesült Nemzetek Szervezetének 
(ENSZ) illetékesét a külhoni magyar 
közösségek helyzetéről. Az Euró-
pai Nemzetiségek Föderatív Uniója 
(FUEN) és a Magyar Civil Szervezetek 
Erdélyi Szövetsége (MACISZESZ) által 
szervezett eszmecserén határon túli 

politikai és civil jogvédő szervezetek 
képviselői tájékoztatták a kisebbségi 
léttel járó problémákról Fernand de 
Varennes-t, az ENSZ kisebbségügyi 
különmegbízottját. A szakértő kin-
cses városi előadásában elmondta, 
prioritáslistáján az állampolgárság 
nélküli nemzeti kisebbségek, például 
a Baltikumban élő oroszok problé-
mái, a kisebbségi nyelveken történő 
oktatás kérdései, a kisebbségellenes 
gyűlöletbeszéd, valamint a kisebbsé-
gi jogok védelmének konfl iktusmeg-
előző jellege szerepel. A konferencián 

a kárpátaljai magyar közösségre ne-
hezedő fokozódó nyomásról, a vajda-
sági magyarok törvényben előírt, de 
nem mindig érvényesített jogairól, a 
létező, de alkalmazhatatlan szlová-
kiai kisebbségi törvényről, továbbá a 
romániai hatóságoknak a magyarság 
nemzeti szimbólumai elleni fellépésé-
ről értesülhetett az ENSZ képviselője. 
A konferencia második felében meg-
szólaló erdélyi jogvédők példákkal ér-
zékeltették az erdélyi magyarok hát-
rányos helyzetét, Smaranda Enache 
emberjogi aktivista például úgy fo-
galmazott: „átverés, illúzió” a nyelvi 
jogokra vonatkozó romániai törvényi 
szabályozás. Vincze Loránt, a FUEN 
elnöke az MTI-nek úgy nyilatkozott: 
arra számítanak, hogy az itt szerzett 
információkat Fernand de Varennes 
magával viszi, és amikor különböző 
jelentések készülnek az ENSZ emberi 
jogi bizottságában, ezekben azok a 
felvetések is megjelennek, amelyek-
kel a mostani megbeszélések során 
találkozott.

Különben az ENSZ kisebbségügyi 
különmegbízottja tegnap a kincses 
városban egyeztetett a történelmi ma-
gyar egyházak vezetőivel is, akik az 
egyházi ingatlanok visszaszolgáltatá-
sa körüli problémákról tájékoztatták 
a diplomatát. Elhangzott, a több mint 
800 restitúciós kérésnek körülbelül a 
fele esetében született döntés – ked-
vező vagy kedvezőtlen –, de 2010-ben 
teljesen leállt a folyamat, és azóta visz-
szautasítják a kérések 95 százalékát.




