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Gondolatok krónikás 
születésnapra

Hát ezt is megértük: húszéves lett a Krónika! 
Napra pontosan két évtizeddel ezelőtt látott 
napvilágot először az erdélyi magyar közéleti 
napilap, és Ön, tisztelt Olvasó, a Krónika szü-
letésnapi különszámát, 21. évfolyamának 5344. 
lapszámát tartja a kezében.

Húsz esztendő már egy újság életében is olyan 
időtávlat, amire méltán lehet büszke egy szer-
kesztőség valamennyi – egykori és jelenlegi – 
munkatársa. Élen természetesen az alapításban 
közreműködő szerkesztőtanács illusztris tagjai-
val, mindenekelőtt a grémiumot elnöklő Kántor 
Lajossal, aki az „alapító atyák” közül Kányádi 
Sándorhoz, Sütő Andráshoz, Toró Tiborhoz ha-
sonlóan sajnos már nincs közöttünk, de emlékü-
ket ezúton is őrizzük. Tisztelettel és köszönettel 
gondolunk valamennyi egykori főszerkesztőre, 
vezető szerkesztőre, nélkülük nem lett volna 
a Krónika az, ami. Éppen ezért kértük fel őket, 
hogy e jeles évforduló alkalmából osszák meg 
gondolataikat velünk, Önökkel, és ha másként 
nem is, legalább lélekben ünnepeljünk kicsit 
együtt ezen a születésnapon. Örömmel tölt el 
bennünket, hogy ma is ugyanolyan kedves szá-
mukra a Krónika, mint egykor, amikor az ő szak-
mai irányításuk alatt készült a lap nap mint nap.

És természetesen nem feledkezhetünk meg 
lapunk egyetlen volt munkatársáról sem: új-
ságírókról, szerkesztőkről, terjesztőkről, az 
adminisztratív személyzet egykori dolgozóiról, 
köszönet jár mindenkinek, aki az idők folyamán 
tevőlegesen hozzájárult a több mint ötezer lap-
szám előállításához. Sokan közülük itt kezdték 
vagy éppenséggel teljesítették ki a pályájukat, 
és váltak mindörökké krónikássá.

Húsz év alatt rengeteget változott a világ, és 
természetesen kicsit vele változtunk mi is. A la-
punk indulása óta eltelt évtizedek alatt csatlako-
zott Románia előbb a világ legnagyobb katonai 
szövetségéhez, majd az Európai Unióhoz, ez idő 
alatt vált plurálissá az erdélyi magyar politika, 
és úgyszintén ebben az időszakban teljesedett 
ki a Krónika indulása előtt nem sokkal meghir-
detett budapesti nemzetpolitika. És persze hosz-
szan sorolhatnánk, mi minden történt még ez 
alatt a húsz év alatt, de mindaz, ami lényeges, 
fellelhető lapunk archívumában.

Ennyi évvel, a nyomdagépről legurult sok ezer 
lapszámmal a hátunk mögött számtalan formá-
ban megfogalmazhatnánk, mi teszi a Krónikát 
egyedivé, a krónikást összetéveszthetetlenné. 
Viszont a legtalálóbb minden bizonnyal a fele-
lősség és az alázat – mégpedig a szakma, az 
erdélyi magyar közösség, végül, de nem utol-
sósorban pedig az olvasók iránt. A legnagyobb 
köszönettel éppen nekik tartozunk, akik jó-
ban-rosszban, lapáremelés és terjesztési ren-
dellenességek közepette is kitartottak mellet-
tünk. A mi ünnepünk az övék is.

Hitvallásunk pedig ennyi idő elteltével is 
ugyanaz, mint amit a világszerte Joseph Pulitz-
erként ismert egykori újságíró, lapkiadó, Pulitz-
er József úgy fogalmazott meg: „A sajtó legfőbb 
küldetése nem csupán a hírközlés, hanem a köz-
szolgálat!”

Isten éltesse a Krónikát!

Nyolc, az erdélyi vasúti közleke-
dés szempontjából kulcsfontos-
ságú vasúti pályaudvar felújítási 
folyamata kezdődhet el azzal, 
hogy akadt cég, amely elkészítse 
az ehhez szükséges megvalósít-
hatósági tanulmányt.
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K is lépéssel ugyan, de közelebb 
került a megvalósításhoz a jelen-
tősebb erdélyi vasúti pályaudva-

rok felújítási terve, miután a Román 
Vasúttársaságnak (CFR) sikerült céget 
találni a megvalósíthatósági tanulmá-
nyok elkészítéséhez – közölte a Kró-
nika kérdésére a CFR sajtóosztálya. 
Lapunk azt követően kereste meg az 
állami vasúttársaság kommunikációs 
osztályát, hogy úgy értesültünk: több 
helyen is döcög a nagy állomásfelújí-
tási projekt, melynek keretében 47 
vasúti pályaudvart korszerűsítenének. 
A cég korábbi közleményéből ugyanis 
az derült ki, hogy több helyen nem je-
lentkezett senki a különböző licitekre, 
így meg kell ismételni ezeket.

Kolozsváron is nekilendültek
A CFR két hete elküldött kérdéseink-
re közölte: azóta aláírták a szerződést 
nyolc, a kolozsvári területi igazgató-
sághoz tartozó vasútállomás megva-
lósíthatósági tanulmányának elké-
szítésére. A 3D Arhigrup céggel kötött 
szerződés értéke 3,09 millió lej, ennek 
keretében Szatmárnémeti, Nagybá-
nya, Zsibó, Dés, Bethlen, Érmihály-
falva, Nagykároly és Nagyszalonta 
vasútállomásának felújításához kell 

elkészülnie a megvalósíthatósági ta-
nulmánynak 16 hónap alatt.

A bejelentés már amiatt is örvende-
tes, mivel Észak-Erdély legfontosabb 
vasúti csomópontjairól van szó: Dé-
sen például Kolozsvár, Nagybánya és 
Zsibó irányába ágazik szét a vasúti 
közlekedés, míg Bethlenből Beszterce 
és Naszód felé, illetve Máramarosba és 
Moldvába lehet vonattal utazni a kin-
cses városból. Nagybánya és Szatmár-
németi állomásának felújítása a parti-
umi utazóközönség számára jelent jó 
hírt, és elsősorban a határ közelsége 
miatt örvendetes, legyen szó a magyar 
vagy az ukrán határról. Magyarország 
irányába Nagyszalontáról, illetve Ér-
mihályfalváról is van összeköttetés, 
így egyáltalán nem mindegy, milyen 
állapotok uralkodnak a két Bihar me-
gyei kisváros vasúti pályaudvarán.

Brassó élen jár
Mint arról beszámoltunk, a CFR nyolc 
területi kirendeltsége összesen 47 ál-
lomásépület felújításához fogna hoz-
zá. Az ehhez szükséges pénzkeretet el 
is különítette az állami vasúttársaság, 
egyelőre a 44 indóház felújításához 
szükséges megvalósíthatósági tanul-
mányok elkészítéséhez keresnek je-
lentkezőket. Az állami vasúttársaság 
szeptember végén arról számolt be, 
hogy az áfa nélkül összességében 16,5 
millió lejes beruházásra kiírt tendere-
ken összesen hét román cég jelentke-
zett.

A munkával a brassói területi igaz-
gatóság jár az élen: még szeptember-
ben aláírta a szerződést a bukaresti 
Consis Proiect céggel 8 állomásépület 
megvalósíthatósági tanulmányának 
az elkészítésére 2,67 millió értékben. 

A Hargita, Brassó, Fehér és Maros me-
gyében található pályaudvarok közül 
több vasúti csomópontként is szolgál. 
Például a székelyföldvári (Războieni), 
melyet magyarul csak kocsárdi állo-
másként emlegetnek a közeli Székely-
kocsárd miatt. Innen ágaznak el a vas-
úti sínek Kolozsvár, Marosvásárhely 
és Bukarest irányába. Fehér megyéből 
egy másik vasúti csomópont, Tövis 
állomásépülete is új külsőt nyerhet, 
de Szászsebes és a kollégiumáról hí-
res Nagyenyed vasúti pályaudvara is 
megújulhat. Csíkszereda állomásának 
rég várt felújítása ügyében is elindult 
a procedúra, de Gyergyószentmiklós, 
Fogaras és Szászrégen állomásainak 
korszerűsítéséhez is készül a megvaló-
síthatósági tanulmány.

Temesváron ismét próbálkoznak
A CFR sajtóosztálya azt is megerősí-
tette lapunknak, hogy a temesvári 
igazgatóság területén lévő állomások 
ügye elakadt, miután első alkalommal 
senki nem jelentkezett a licitre, így a 
Petrozsény, Orsova és Herkulesfürdő 
állomásépületének megvalósíthatósá-
gi tanulmányára kiírt licitet szeptem-
ber 12-én ismét meg kellett hirdetni. 
Az Osztrák–Magyar Monarchia idején 
kiépült fürdőváros, Herkulesfürdő in-
dóháza egyébként az egyik legszebb 
romániai állomásépület.

Lapunknak küldött válaszában az 
állami cég sajtóosztálya nyomatéko-
sította, hogy a megvalósíthatósági ta-
nulmányok készítőinek modern meg-
oldásokat kell alkalmazniuk. Ezeknek 
a felújítás mellett az akadálymentesí-
tésre is ki kell térniük, hogy a mozgás-
képtelen utasok is használni tudják az 
épületeket.

NYOLC ERDÉLYI VASÚTI CSOMÓPONTNAK KÉSZÜL A MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYA

Megújulhatnak a pályaudvarok

Erdélyi tudósítások 2019. október 30.
szerda
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Aláírták a szerződést a szatmárnémeti vasútállomás megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére is

 » P. M.

Ú j villamosokat vásárol és újabb 
szomszédos községekre is kiter-

jeszti a tömegközlekedést a nagyvá-
radi közszállítási vállalat (OTL), az 
újabb projektekről tegnap számoltak 
be a sajtónak. Mircea Mălan alpol-
gármester szerint több mint 40 millió 
euróból szereznek be új villamosokat, 
a beruházás uniós alapokból valósul 
meg a Regionális Operatív Program 
keretében, írta az Agerpres. Az alpol-

gármester emlékeztetett, hogy 20 villl-
lamos beszerzése már folyamatban 
van az Astra Vagoane Arad cégtől, az 
első négy járműnek jövő márciusban, 
a többinek 2021 májusáig kell megér-
keznie. A modern kocsikon 160 sze-
mély utazhat, klímaberendezéssel, 
elektronikus kijelzőkkel és e-ticketing 
rendszerrel is rendelkeznek majd. Mir-
cea Mălan egy másik, 49 millió lejes 
projektről is beszámolt, melynek ke-
retében meghosszabbítják a villamos-
vonalat az Aradi út és a Csillagváros 

(Cantemir negyed) között. De a villa-
mosok mellé hibrid autóbuszokat is 
beszerez a vállalat, 4,8 millió euróért 
vesznek 15 autóbuszt, illetve 7 másik 
járművet. A fejlesztési projektek között 
az is szerepel, hogy Váradszentmárton 
és Bors után a megyeszékhellyel szom-
szédos Hegyközpályiba és Hegyköz-
csatárba is rendszeres járatokat indíta-
nak. A távlati tervek között elhangzott: 
egy határ menti villamosvonal ötlete 
is felmerült, melyen Magyarországra 
szállítanák az utasokat.

Több fronton fejlesztik a nagyváradi tömegközlekedést
 » RÖVIDEN

Lehűlés, majd felmelegedés várható
Hűvös lesz október vége, ám november 4-e után 
felmelegedik és visszatér az esős idő – derül ki az Or-
szágos Meteorológiai Szolgálat (ANM) október 28-a és 
november 10-e közötti időszakra vonatkozó előrejelzé-
séből. Erdélyben lehűlés várható, a hőmérsékleti érté-
kek nagyjából megfelelnek majd az ilyenkor szokásos-
nak: október 30-a és november 2- között legtöbb 8–12 
Celsius-fokot mutatnak majd a hőmérők. Ezt követően 
enyhül az idő, napközben akár 16 Celsius-fok is lehet. 
A Bánságban és a Partiumban hasonló idő várható, de 
néhány fokkal melegebb lesz.




