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A közutakról a múzeumba
Tavaly még utasokat szállítottak a több mint 30 éves buszok
• Két olyan autóbusz
került nemrég a Buda-
pesti Közlekedési Mú-
zeumba, amelyek hó-
napokkal ezelőtt még
utasokat szállítottak
Csíkszereda környékén.
Kevés van már forga-
lomban a több évtizede
gyártott járművekből,
amelyek hosszú ide-
ig szolgáltak, de már
lejárt az idejük.

KOVÁCS ATTILA

N emcsak a használt személy-
gépkocsik, hanem a hasz-
nált autóbuszok számára is 

jó felvevőpiacot jelentett Románia, 
ahol a távolsági személyszállítás-
ban ezelőtt húsz évvel még ritka-
ságszámba ment az új autóbusz. 
Annál több futott viszont a tíz-ti-
zenöt évesekből, Hargita megyében 
például a Magyarországról hozott 

Ikarus volt a sláger, amely az 
1990-es évek vége felé kezd-
te felváltani a kommunista 
rendszerből örökölt, Roman 
és Rocar gyártmányúakat. 

Akkor ezek is előrelépést 
jelentettek a bűzös, hideg, kényel-
metlen buszokhoz szokott utasok-
nak, és a személyszállítási piacra 
belépett cégek közül sokan ezeket 
használták. Mára viszont már kiöre-
gedtek, annyira, hogy kettő közülük 
szinte az utakról került a Budapesti 

Közlekedési Múzeumba. Egy Ikarus 
és egy Csepel autóbuszról van szó, 
amelyek tavaly nyáron még Csík-
szereda környékén menetrend sze-
rint szállították az utasokat.

Évtizedek az utakon

Kérdésünkre Veres Sz. János, a csík-
szeredai távolsági autóbusz-állomást 
üzemeltető Csíki Trans Kft . igazga-
tója azt mondta, még használatban 
van néhány Ikarus autóbusz a távol-
sági személyszállításban, de nagy 
részüket már leselejtezték a cégek. A 
múzeum gyűjteményébe került Ika-
rust 1983-ban gyártották, 1999-ben 
került Csíkszeredába, ahol még 20 
évet szolgált. A Csepel autóbusz 1987-

ben készült, 1994-ben adták el Csík-
szeredába, ahol így 25 évig üzemelt, 
azaz mindkét jármű hosszabb ideig 
közlekedett Hargita megyében, mint 
Magyarországon. Veres Sz. János, aki 
korábban a muzeális értékű buszokat 
még tavaly is használó cégnél is dol-
gozott, azt is elmondta, az Ikarust 
nem a klasszikus Rába motorral sze-
relték fel, hanem D 10-essel, amely 
már Euro 1-es besorolású volt. A Cse-
pelből összesen csak néhány darab 
készült, a csepeli gyár által gyártott 
alvázra szerelték rá a karosszéri-
át, ezért is Csepel néven futottak. 
,,1994-ben hozták be, személyesen 
én jártam el az útját. Motorhibás volt, 

amerikai motor volt benne, kétszer is 
meghibásodott, nem tudták működ-
tetni, és akkor hozták ide. Itt egy 
Rába motort szereltek bele, amelyet 
hitelesítettek, és még tavaly is mű-
ködött” – mesélte. Tőle tudjuk, hogy 
az Ikarus volt a legjobb állapotban, 
amely tavaly is még Csíkszereda és 
Szépvíz között közlekedett. ,,Belül 
rendben volt, de több mint 30 éves 
buszokról van szó, amelyek kar-
bantartása is költséges. Hasonló 
volt a helyzet ahhoz, mint amikor a 
csíkszeredai városi közlekedésben 
üzemeltek a Svájcból hozott, 1965-
ben gyártott buszok, egy időszakot 
áthidaltak velük. Most is használt 
buszokat hoznak be, csak fi atalabba-
kat” – jellemezte a helyzetet.

A csíkszeredai távolsági 
autóbusz-állomás 2014-ben. 
Akkor még sok Ikarus 
közlekedett
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Ma tovább folytatódik a tiltakozás: a 
törvényszéki írnokok ugyancsak 

a sürgős esetek és a letartóztatottak 
tárgyalásán vesznek részt, mindenfajta 
más munkát szüneteltetnek. A hallga-
tóság ezúttal is csak 5 perccel a tárgya-
lások előtt léphet a terembe. Annak 
jegyében, hogy hogyan döntenek a tör-
vényhozók, mit határoz a parlament, il-
letve a miniszterelnök, a törvényszéki ír-

nokok szakszervezete eldönti, mit tesz a 
továbbiakban, hogyan folytatja tovább 
a tiltakozó akciót. Mint beszámoltunk 
róla, a több mint hatezer tagot számláló 
törvényszéki alkalmazottak – írnokok, 
archiválók, dokumentaristák, statiszti-
kusok, programozók – szakszervezete 
január 20-án nyílt levélben fordult a 
parlamenti képviselőkhöz, kormányhi-
vatalnokokhoz, törvényhozókhoz, hét 

pontba szedve mindazt, amely miatt 
nem értenek egyet a törvénymódosí-
tással, miszerint megvonnák tőlük a 
hivatali nyugdíjhoz való jogosultságot. 
A törvényszéki írnokok munkája nélkü-
lözhetetlen a bíróságokon, törvényszé-
keken, tevékenységük nem merül ki a 
napi nyolc órában, folyamatos készen-
létben kell lenniük, sőt a hétvégeken és 

hivatalos ünnepnapokon is dolgozniuk 
kell, ha a helyzet úgy hozza. „A bűnö-
zők nem várják meg a reggel hét órát, 
vagy nincsenek tekintettel a vallási 
ünnepekre” – fogalmaznak a nyílt le-
vél aláírói, hozzátéve, hogy lebénítják 
a teljes törvényszéki és bírósági tevé-
kenységet, amennyiben nem kapnak 
jogorvoslatot problémáikra. 

Kitartanak a törvényszéki írnokok
• Ígéretükhöz híven beszüntették a munkát hétfőtől a
törvényszéki írnokok. Csak a sürgős esetek és a letar-
tóztatottak tárgyalásán vesznek részt, a hallgatósá-
got pedig csak a tárgyalások megkezdése előtt 5 perc-
cel engedik be a terembe. Továbbá délelőtt 10 és déli 12
óra között megszakítanak mindenféle tevékenységet.

Tiltakozás a Maros Megyei Törvényszéken
▸ FOTÓ: HAÁZ VINCE

Székelyföld-
lapszámbemutató
A Székelyföld folyóirat szer-
kesztősége szerdán délután 
5 órától mutatja be idei első 
lapszámát. A csíkszeredai Tu-
dor Vladimirescu utca 5. szám 
alatt, a Székelyföld Galériá-
ban sorra kerülő rendezvény 
meghívottja a januári lapszám 
egyik szerzője, Halász Péter 
néprajzkutató, akit A párvá-
lasztás örömei és nehézségei 
a moldvai magyaroknál című 
tanulmánya kapcsán Mirk 
Szidónia-Kata, a folyóirat szer-
kesztője kérdez.

Népi építkezésről 
néprajzos szemmel
Kisné Portik Irén néprajzkutató 
Napmadár című előadására 
kerül sor szerdán este 7 órától 
a gyergyószentmiklósi Szent 
István plébánia termében. Az 
előadás témája a székely ember 
lelkületének tükröződése népi 
építkezés formavilágában. Az 
eseményt az Arbor szövetség 
és a Szent István plébánia a 
Jó ha tudunk róla című isme-
retterjesztő előadássorozata 
részeként rendezik meg.

Nyílt nap 
a Waldorf iskolában
Csütörtök reggel 8 és 9.50 kö-
zött nyílt napra várják azokat 
a marosvásárhelyi szülőket, 
akiknek gyerekei szeptember-
ben kezdik az iskolát, és akik 
a Waldorf iskola iránt érdek-
lődnek. Az iskolalátogatás 
programja: érkezés 8.05-ig;  

érkezés sorrendjében dönt-
hetik el az érdeklődők, hogy 
melyik osztályba szeretnének 
bemenni. Óra közben nem le-
het termet váltani. Jelentkezni 
annál a személynél lehet, aki 
a decemberi szülői találkozó-
ról értesítette az érintetteket, 
vagy Kacsó Etelkánál, a 0745-
061406-os telefonszámon, 
sms-ben, ugyanis a helyek 
száma korlátozott. Helyszín: 
Marosvásárhely, Szabadság 
utca 36. szám.
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