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Civilek harca a tekei gőzösért

Belevágtak. Lendíteni próbálnak a turizmuson Teke és Komlód között 

Civil összefogásnak köszön-
hetően a tekei állomás vágá-
nyán marad az a gőzmozdony, 
amelyet a Román Vasúttársaság 
a marosvásárhelyi állomás elé 
szeretett volna kiállítani. Ugyan-
akkor az illetékesek továbbra 
sem ismerik fel a keskeny 
nyomtávú kisvasutakban rejlő 
idegenforgalmi lehetőségeket.

 » SZUCHER ERVIN

A mezőségi keskeny nyomtávú 
vasút megmentéséért küzdő 
civilek kérésére, illetve a Besz-

terce-Naszód megyei önkormányzat 
közbenjárására Tekében maradhat 
az a gőzmozdony, amely hosszú év-
tizedeken keresztül szolgált a Maros-
vásárhely–Szászlekence-vonalon. A 
Román Vasúttársaság (CFR) brassói 
regionális igazgatósága, valamint a 
turisztikai vasúttársaság (SFT) erede-
tileg a vásárhelyi állomás főépülete 
elé szerette volna kiállítani a muzeá-
lis darabot, és a parkolóban már le is 
fektette a 76 centiméteres nyomtávú 
sínpárt. Azonban a Mocăniţa Transil-
vaniei nevű egyesületbe törmörülő 
civileknek sikerült meggyőzniük az 
illetékeseket, hogy a mozdony Teké-
ben is jó helyen van, a vasúttárság-
nak pedig még lenne mit kiállítania, 
hiszen korábban már amúgy is el-
szállította a gőzös másik két társát.

Vakvágányon a kétvagonos 
turistavonat
Az egyesület néhány évvel ezelőtt 
vette ügykezelésbe a Marosvásár-
hely és a Beszterce-Naszód megyei 
Szászlekence közötti, eredeti ren-
deltetése szerint több mint húsz éve 
nem használt vasutat, pontosabban 
azt, ami még maradt belőle. Mert-
hogy az előző bérlő, a számos kétes 
üzleti ügyeiről elhíresült Cristian Mi-
hail Răspopa ténykedése a sínpárok 
felszámolására korlátozódott. Azzal 
az ürüggyel, hogy „ne lopják el a ci-
gányok”, az ő cége szedte fel és szállí-
totta el a vágányokat Marosvásárhely 
és Rücs, illetve Teke és Szászlekence 
között. A Mocăniţa Transilvaniei a 
megmaradt kis szakasz festőibb ré-
szén, Teke és Komlód között próbál 
lendíteni a turizmuson, azonban 
csaknem ezerötszáz talpfát kellene 
kicserélnie a biztonságos közlekedés 
érdekében a mintegy 13 kilométeren. 
„Önerőből megtisztítottuk a vágá-
nyokat a növényzettől, rögzítettük a 
síneket, egy jó pár helyen kicseréltük 
az elkorhadt talpfákat, de az ezeröt-
száz darab rengeteg. A kétvagonos 
turistavonatot nem tudjuk működ-
tetni, csak a jóval könnyebb, motoros 
hajtányunkat” – vázolta a helyzetet 
Cristian Moldovan.

Az egyesületi elnök a Krónikának 
elmesélte, hogy évekkel ezelőtt, ami-
kor utoljára vonatoztak kirándulók 
a Mezőség festői tájain, a vagonok 
néhányszor letértek a sínekről. „Ér-
dekes kaland az utasoknak, amikor 
öten a vagon egyik oldalát, öten a 
másikat emelik, és így visszakerül 

a sínpárra. De amikor ezt egy kirán-
dulás alkalmával ötször-hatszor is 
meg kell ismételni, már nem is olyan 
vicces” – látta be Moldovan, aki nem 
szeretné, ha a mezőségi kisvonat is 
arról híresülne el, mint a márama-
rosi vagy a mócvidéki, amely az idén 
többször is kisiklott. Ezért inkább a 
három széksoros, saját barkácsolá-
sú drezinájukra összpontosítanak, 
amelynek nemrég közadakozások-
ból egy mozdonyraktárat építettek.

A motoros hajtányozáson kívül 
ugyanakkor különböző rendezvé-
nyekkel próbálják népszerűsíteni a 
valamikor a szőlőjéről híres vidéket. 
Legutóbb kisebb borfesztivált szer-
veztek, melynek stílusosan az állo-
más udvara és a vagonok szolgáltak 
helyszínként. Tervben van egy vas-
úttörténeti múzeum berendezése 
is az időközben magánosított tekei 
állomásépület alsó szintjén. Remé-
lik, hogy a tulajdonosban, Vékony 
Sándor bácsiban – Teke egykori for-
galmistájában és egyben a kisvasút 
egyik szerelmesében – partnerre 
találnak. Mint mondják, ha az öreg 
nem vásárolta volna meg az állo-
más épületét, az már rég romokban 
heverne. Az egyesületi tagok egy 
második motoros hajtányt is össze-
raknának, és a Tekén tartott moz-
dony megvásárlásától sem zárkóz-
nak el. Abban reménykednek, hogy 
a csőd szélére sodródott SFT előbb-
utóbb áruba bocsátja a 764.053-as 
számú, némi javításra szoruló gőz-
mozdonyát, és akkor végérvényesen 
megmenthetik a hetvenéves ipari 
csodát.

Nincs pályázási lehetőség
Kérdésünkre, hogy civil szervezet-
ként van-e pályázási lehetőségük 
a talpfák kicserélésére, Moldo-
van nemmel válaszolt. Elmond-
ta, egyelőre egyetlen kiírást sem 
találtak, azonban a leköszönt tu-
risztikai miniszterrel való legutób-
bi találkozásuk némi reménnyel 
kecsegtet. A tárcavezető az ország 
valamennyi, idegenforgalmi cél-
lal üzemelő kisvasút-tulajdonos-
nak pályafelújítási támogatást 
ígért. A miniszter az önkormány-
zatok részvételéhez kötötte az 
anyagi segítséget: annyit kért, 
hogy a polgármesteri hivatalok 
telekeltessék a saját nevükre a te-
lepülésükön áthaladó vasút alatti 
földsávot. A Mocăniţa elnöke sze-
rint ez egyszerű követelménynek 
tűnik, azonban korántsem az, 
jelentős bürokráciával jár. Ugyan-
akkor sem a telekkönyvezés, sem 
az anyagi támogatás nem oldaná 
meg a mezőségi kisvasút kérdését. 
„Máramarosban, Bukovinában, 
Szováta környékén, az Erdélyi-érc-
hegységben ideiglenes engedély-
lyel működnek a turistavonatok. 
Ám ilyet már nem adnak, így ne-
künk az országos személy-, illetve 
teherszállítási feltételeknek kelle-
ne eleget tennünk, ami lehetetlen” 
– mondta Cristian Moldovan. Sze-
rinte ideje lenne, hogy az illetékes 
szervek is ráébredjenek, mekkora 
idegenforgalmi lehetőséget rejte-
nek magukban a 90-es évek má-
sodik felében felszámolt keskeny 
nyomtávú vasutak.

 »  Abban 
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Szervezkedik az MPP 
belső ellenzéke
Erdélyi Polgári Mozgalom néven új 
szervezet megalakítását jelentette 
be tegnap Sepsiszentgyörgyön a 
Magyar Polgári Párt belső ellenzé-
ke, amelynek tagjai első lépésben 
a párton belül szeretnék helyreállí-
tani a törvényességet, majd keretet 
biztosítanának azok számára, akik 
eltávolodtak az erdélyi magyar 
politikai alakulatoktól. A kezde-
ményező testület tagjai aláírták 
a belépő nyilatkozatot, és arra 
számítanak, hogy a jövőben még 
többen csatlakoznak a mozgalom-
hoz. A kezdeményező testületben 
Kulcsár-Terza József és Biró Zsolt 
parlamenti képviselők, Csomortáni 
Gál László, az MPP leváltott Hargita 
megyei elnökségi tagja, Nagy Gá-
bor Levente, a párt sepsiszentgyör-
gyi elnöke, Pethő István leváltott 
választmányi elnök, Salamon 
Zoltán, az MPP egykori ügyvezető 
elnöke, Rákossy Botond leváltott 
és a pártból kizárt egykori Harg-
ita megyei elnök, Csáki Attila, az 
MPP Kovászna megyei elnöke vesz 
részt. Hangsúlyozták, az MPP háza 
táján szeretnének rendet tenni, 
hiszen az „szabálytalanságspirál-
ba” került Mezei János elnöksége 
alatt. Tisztázták: nem a jobboldal 
összefogása, az Erdélyi Magyar 
Néppárttal való együttműködés 
ellen van kifogásuk, mint ahogy ez-
zel meggyanúsították őket, hanem 
a törvénytelenségek ellen. A kez-
deményezők nem értenek egyet a 
kizárásokkal, amelyekről tulajdon-
képpen még írásos értesítést sem 
kaptak, ez pedig megnehezíti, hogy 
a bíróságon szerezzenek érvényt az 
igazuknak. A mozgalom nem kíván 
párttá átalakulni, nem indulnak 
a választásokon, viszont bárme-
lyik politikai párt, civil szervezet, 
egyház tagja csatlakozhat: nem a 
kirekesztés, hanem a nyitás a cél – 
fejtette ki Biró Zsolt.

Macsetével ugrott ki az ablakon      
A pszichiátriára szállítottak tegnap 
egy 35 éves aradi férfi t, miután a 
hajnali órákban autókat rongált 
meg, majd amikor megérkeztek a 
rendőrök, machetével a kezében ki-
ugrott az első emeletről. A rendőrö-
ket a 112-es hívószámon értesítet-
ték, hogy a Banu Mărăcine utcában 
egy férfi  két súlyzóval beverte 
egy autó szélvédőjét. „Amikor a 
rendőrök megérkeztek, a feltétele-
zett elkövető macsetével a kezében 
kiugrott az első emeletről. Ameddig 
sikerült mozgásképtelenné tenni, a 
férfi  megrongált hét autót, köztük 
a sajátját, kövekkel dobálta meg 
a járműveket” – közölte az Arad 
Megyei Rendőr-főkapitányság. 
Mint rámutattak, kommandósok 
beavatkozására volt szükség, nekik 
sikerült lefogniuk a férfi t. A férfi -
nak már voltak korábban krízisei, 
azonban nem szerepel a nyilván-
tartásokban. Rongálás miatt indult 
ellene eljárás. Tegnap délig három 
személy nyújtott be panaszt, a 
rendőrök azonosítják a megron-
gált autók tulajdonosait.




