
Erdélyi tudósítások2019. augusztus 13.
kedd4

EGY HÉT LEFORGÁSA ALATT MÁRAMAROS ÉS KOVÁSZNA MEGYÉBEN IS TURISTÁK SÉRÜLTEK MEG

Menetrendszerűen kisikló turistavonatok

Veszélyessé vált az idegenforgalmi látványosságként szolgáló máramarosi nosztalgiavonat

Két turistavonat kisiklása miatt 
vizsgálódik a Máramaros, illetve 
a Kovászna megyei rendőrség. 
A balesetek egymást követően, 
egyetlen hét leforgása alatt 
történtek. A tévéhíradók csak 
a szombati Vasér-völgyi vonat-
kisiklásról szóltak, holott nem 
sokkal azelőtt megvolt a „főpró-
ba”. Az utóbbi hónapokban Ro-
mániában több személy-, illetve 
teherszállító szerelvény siklott 
ki, a rendkívül lassan közlekedő 
turistavonatokkal azonban ed-
dig nem volt különösebb gond.

 » SZUCHER ERVIN

S tabil az állapota a 12 turistá-
nak, akik a hétvégén a Vasér 
völgyében kisiklott kiránduló-

vonaton ültek. A Máramaros festői 
tájait 21 kilométeren átszelő gőzös 
menet közben felborult, és az első 
vagonját magával rántotta. A kirán-
dulók többsége inkább megijedt, 
mint megsérült, a szerelvény ugyan-
is nagyon lassan kanyarog a hegyek 
és dombok közt. A kiindulóponttól 
mintegy 10 kilométerre, a Puru-patak 
és a Vasér torkolatánál történt bal-
eset helyszínére kiérkezett mentősök 
helyben ellátták, vagy a felsővisói 
kórházba szállították azokat, akik 
komolyabb ütést vagy zúzódást szen-
vedtek.

„Adtak egy-egy 
Nurofent, és annyi”
Az érintettek közt egy csecsemő és 
egy hároméves kisgyerek is volt. 
A vonaton ült a Németországban élő 
Ivana Martinyuk és 12 esztendős fi a 
is. Mindketten a fejüket ütötték meg, 
és kába állapotban kerültek kórház-
ba. „Adtak egy-egy Nurofent, és any-
nyi. Senki nem mondott semmit, ke-
zünkbe nyomták a jegy árát, és kész. 
Életemben nem ülök többé erre a tu-
ristavonatra!” – jelentette ki a haza-
látogató vendég. A szombati baleset 

nem a véletlen műve. Călin Dorgo 
marosvásárhelyi sportorvos a hétvé-
gi incidenst megelőző napokban pró-
bálta ki az addig agyondicsért kes-
keny nyomtávú nosztalgiavonatot. 
Mint kifejtette, már az első pillanat-
tól arra lett fi gyelmes, hogy a sínek 
recsegnek-ropognak, a gőzmozdony 
meg alig vontatja a hét vagont. Ka-
nyarban az egyik vagon leszökött a 
sínekről, helyreállítása miatt a sze-
relvény több mint egy órát állt. Nem 
sokkal azután az utolsó három vagon 
menet közben lekapcsolódott.

Azontúl, hogy a máramarosi nosz-
talgiavonatozás kezd veszélyessé vál-
ni, nem sorolható az olcsó mulatsá-
gok közé. Egy „fapados” menettérti 
jegy ára 74 lej felnőttek számára és 47 
lej gyerekeknek. Aki a célállomáson 
piknikezni is szeretne, annak 113, 
illetve 74 lejt kell befi zetnie. Az ide-
genforgalmi látványosságként szol-
gáló nosztalgiavonat működtetését 
tulajdonosa, az Erdészeti Vasúti Tár-
saság (CFF) meghatározatlan időre 
felfüggesztette. A CFF vezetői belső 
vizsgálat keretében próbálják kide-
ríteni, ki vagy mi okozta a több mint 
háromszáz kirándulót szállító vonat 
kisiklását. Ugyanakkor a Máramaros 
megyei rendőrség is bűnügyi vizsgá-
latot indított.

Felborult 
a kommandói kisvonat is
Pontosan egy héttel korábban a 
kommandói kisvasút szerelvé-
nyének egyik vagonja szaladt le a 
sínekről, és borult fel a benne ülő 
turistákkal. A baleset nyomán 
szerencsére mindössze egyetlen 
személy sérült meg, akit a sepsi-
szentgyörgyi kórházban láttak el. 
A többi utas enyhébb sérülések-
kel, horzsolásokkal megúszta. 
Ezt megelőzően, nem sokkal a 
kommandói állomás elhagyása 
után, egyszer már leszökött a sín-
párról a két vagon közül az egyik. 
A Kovászna Megyei Rendőr-főka-
pitányság gondatlanságból elkö-
vetett testi sértés vádjával folytat 
nyomozást a turistavonatot mű-
ködtető Hunyad megyei cég ellen.

Erdélyben Szováta környékén, 
a fürdőváros és Vármező között, 
Háromszéken a Kovászna–Kom-
mandó útvonalon, a Bánságban 
Oravicabánya és Aninabánya 
közt, a Mócvidéken Brád és 
Kristyor között, az Aranyos völ-
gyében Újfalu és Szolcsva közt, 
valamint alkalomszerűen a Me-
zőségen, Rücs és Teke között 
közlekedik keskeny nyomtávú 
turistavonat.

 » A Márama-
ros festői tájait 
21 kilométeren 
átszelő gőzös 
menet közben 
felborult, és az 
első vagonját 
magával rántot-
ta. A kirándulók 
többsége inkább 
megĳ edt, mint 
megsérült, a sze-
relvény ugyanis 
nagyon lassan 
kanyarog a he-
gyek és dombok 
közt. 

FO
RR

ÁS
: 

FA
CE

BO
O

K/
M

O
CĂ

NI
ŢA

 S
TE

AM
 T

RA
IN

FO
TÓ

: 
HA

ÁZ
 V

IN
CE

Kezdődhet a váradi 
városháza felújítása

Augusztus 20-a után elkezdőd-
het a nagyváradi városháza 

felújítása – közölte tegnap a város 
önkormányzata. A felújításról szóló 
szerződést még pénteken írták alá 
a szatmárnémeti Euras Kft .-vel, és 
Ilie Bolojan polgármester elmondta: 
a tervek szerint augusztus 20-án 
átadják az épületet a kivitelezőnek, 
hogy az a hónap vége előtt már el is 
kezdhesse a munkálatokat. 
A 14 842 000 lejbe kerülő projektet 
18 hónap alatt kell befejezni. A felújí-
tásoka a toronnyal és a Körös (Tudor 
Vladimirescu) utcai homlokzattal 
kezdik, ezt követően térnek át a Szent 
László (Egyesülés) térre néző főhom-
lokzatra és a többi épületrészre.

Mint arról beszámoltunk, a város 
főterén álló, Nagyvárad egyik jel-
képének számító impozáns város-
háza felújításának szándékát még 
tavaly júniusban jelentették be, 
Pafka Ernő építész akkor a felújí-
tási terveket ismertetve elmondta: 
az épület homlokzata mellett a te-
tőzet is megújul, a díszterem pedig 
visszakapja régi arculatát: a városi 
közgyűlés tagjainak ülőhelyeit az 
eredeti tervek szerint amfiteát-
rumszerűen, félköríves formában 
építik vissza. 

A díszteremben látható két nagy 
méretű festmény – amelyek közül 
az egyik a Luxemburgi Zsigmond 
magyar és Jagelló Ulászó lengyel ki-
rály nagyváradi találkozóját, a má-
sik a várost megszálló román had-
sereg 1919-es bevonulását ábrázolja 
– a várban kialakítandó városmú-
zeumba kerül majd, helyükre pedig 
ugyanezen festmények kerülnek, de 
az eredeti, a jelenleginél nagyobb 
méretben. A tervekből az is kivilág-
lik, hogy a díszes városháza kívül-
ről is visszanyeri eredeti arculatát: 
a főhomlokzat fölé visszaépül az a 
kis torony, amely 1944-ben égett le, 
és amelyet a tetőzet újjáépítésekor 
nem állítottak helyre.

A megújult városháza nem csupán 
a helyi közigazgatás ügyeit szol-
gálja majd: a díszes előcsarnokot 
és a dísztermet a turisták előtt is 
megnyitják majd. Ennek nyomán 
magának a polgármesternek is ki 
kell költöznie jelenlegi irodájából.

A Sebes-Körös partján álló város-
házát 1904 januárjában adták át, ter-
vezője ifj . Rimanóczy Kálmán. (B. L.)

 » ANTAL ERIKA

Kézhez kapták a Vásárhelyi For-
gatag szervezői az aláírt jóvá-

hagyást a marosvásárhelyi pol-
gármesteri hivataltól, amelyben 
leszögezik, hogy idén – akárcsak 
az utóbbi három évben – a Liget 
ad otthont a fesztivál rendezvé-
nyeinek. Korábban a szervezők 
megpróbálták a városközponthoz 
„közelebb” hozni a Forgatagot: ar-
ról tárgyaltak a városvezetéssel, 
hogy a vár és a Vársétány legyen 
az új helyszín, ám nem jártak si-
kerrel. Portik Vilmos főszervező a 
döntés ismeretében lapcsaládunk-
nak elmondta, a július 2-án ikta-
tott kérvényre az elmúlt héten már 
választ várt, hiszen a válaszadásra 
szánt törvényes harminc nap akkor 

járt le. „Múlt héten minden reggel a 
polgármesteri hivatalban kezdtem 
a napomat, vagy volt, hogy ott is 

fejeztem be” – ecsetelte a szerve-
ző, aki tegnap reggel kapta kézhez 
az írásos dokumentumot Makkai 

Gergely alpolgármester szignójá-
val. Ebben leszögezik, hogy a Vá-
sárhelyi Forgatag idei helyszíne a 
Liget lesz.

Egyébként a Forgatag helyszíné-
vel kapcsolatban minden évben az 
utolsó száz méteren dőlt el, hogy 
sikerül-e együttműködési szerző-
dést kötni a polgármesteri hivatal-
lal – ezt szerették volna most jóval 
a rendezvény előtt megtudni és 
papírra vetni a szervezők. Az idei, 
augusztus 24. és szeptember 1. kö-
zötti Forgatagon arculatváltásra is 
számíthatnak az érdeklődők: kissé 
bohémabb, vidámabb, élénkebb 
üzenetet szeretnének közvetíteni 
a szervezők, akik arra törekednek, 
hogy trendibb és vidámabb rendez-
vényt kínáljanak a vásárhelyiek-
nek.

Ismét a Ligetben rendezik a Vásárhelyi Forgatagot

 » A szervezők 
megpróbálták a 
városközponthoz 
„közelebb” hozni 
a Forgatagot: 
arról tárgyaltak a 
városvezetéssel, 
hogy a vár és a 
Vársétány legyen 
az új helyszín, 
ám nem jártak 
sikerrel.

Portik Vilmos főszervező hosszas várakozás után tudta meg a helyszínt




