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Drága a reptértranszfer
Keresik a megoldást az önkormányzati támogatásra
• A három székely-
földi megyéből gyűjti
össze utasait az egyik
székelyudvarhelyi
vállalkozás, amely
transzferjáratokat
biztosít a marosvá-
sárhelyi, valamint a
kolozsvári repülőtérre.
A szolgáltatás azon-
ban meglehetősen
drága, ugyanakkor
nehéz közpénzt for-
dítani ilyen célra, a
Hargita megyei önkor-
mányzatnál is keresik
a törvényes módját
annak, hogy támogat-
ni tudják.

B A R A B Á S  H A J N A L

T öbb olvasónk kereste lapun-
kat azzal a kérdéssel, hogy 
elindult-e már a rendszeres 

reptéri transzferjárat Csíkszeredá-
ból a marosvásárhelyi repülőtérre, 

amelyre egy tavaly decem-
beri cikkünkben utaltunk. 
A repülőtér igazgatója, Peti 
András  egy székelyudvar-
helyi vállalkozáshoz irányí-
tott, hiszen tavaly tartottak 

egy közös megbeszélést a 
székelyföldi önkormányzatok kép-
viselőivel és a cég tulajdonosával 
a szolgáltatás biztosítását, illetve 
annak lehetséges támogatási mó-
dozatai taglalva.

Lefedi Székelyföldet

A székelyudvarhelyi vállalkozás 
vezetője érdeklődésünkre elmond-
ta, valóban most már mindhárom 
székelyföldi megyéből gyűjti össze 
az utasokat, akiket a kolozsvári, 

illetve a marosvásárhelyi repülő-
térre szállít. Nyolc darab nyolcsze-
mélyes autóbuszt működtetnek, és 
a marosvásárhelyi repülőjáratokat 
teljesen, a kolozsváriakat nagy rész-
ben le tudják fedni. Egyelőre Csík-
szeredából és Székelyudvarhelyről 
indulnak járataik, de felvesznek 
utasokat más településekről is, 
akár Székelykeresztúrról vagy Szo-
vátáról, ugyanakkor igény esetén a 
háromszéki és gyergyószéki utasok 
szállítását is megoldják. A cégvezető 
hozzátette, a közeljövőben szeretné 
megvalósítani, hogy Gyergyószent-
miklósról is induljon közvetlen kis-
busz az erdélyi repterekre. Azt is 
elmondta, hogy nagyobb buszokat 
nem érdemes indítani, mert sokan 
saját autóval oldják meg az utazást, 
így a kihasználtság szempontjából 
a nyolcszemélyes buszok a legide-
álisabbak. Az árakról érdeklődve 
megtudtuk, hogy Csíkszeredából 
Marosvásárhelyig 110 lej az út, 
azonban csoportoknak tudnak ked-
vezményt is biztosítani. Egy másik, 
ugyancsak reptéri transzferjárato-
kat biztosító cég honlapján hasonló 
árakkal találkoztunk, náluk a Csík-
szereda és Kolozsvár közötti fuvar 

140 lejbe, a Székelyudvarhely és Ko-
lozsvár közötti pedig 120 lejbe kerül. 
A szolgáltatás viszonylag drága, 
ezért volt múlt év végén egyeztetés 
a székelyföldi megyei tanácsok kép-
viselőivel, azonban nehéz törvényes 
módot találni arra, hogy közintéz-
mény magáncéget támogasson az 
olcsóbb utaztatás érdekében.

Javaslatokat is elfogadnak

Borboly Csaba, Hargita Megye Ta-
nácsának elnöke megkeresésünk-
re megerősítette, hogy egyeztettek 
tavaly  ősszel a reptéri transzfert 
biztosító székelyudvarhelyi cég ve-
zetőjével, keresve azt a törvényes 
keretet, amelyben a megyei tanács 
is támogathatná ezt a szolgálta-
tást. „Jelenleg ezen dolgozunk, és 
minden jó szándékú javaslatot szí-
vesen fogadunk a témában. A tör-
vények azonban merevek, szigorú 
keretek között van megszabva, 
hogy az önkormányzatok miként 
működhetnek együtt magáncé-
gekkel” – magyarázta. A megyei 
önkormányzat pedig nem indíthat 
olyan járatokat, amelyek elhagy-
ják a megye területét, ugyanis a 

menetrend szerinti távolsági jára-
tok a Román Közúti Hatóság (ARR) 
hatáskörébe tartoznak. „Mind-
azonáltal a megyei tanácsnál fon-
tosnak tartjuk, hogy a lakosoknak 
biztosítva legyen egy alternatíva, 
amivel eljuthatnak a repterekre, 
hiszen egyre többet utazunk. Az 
is fontos, hogy minél többen ve-
gyék igénybe a járatokat, hiszen 
így a jegyárak is olcsóbbak lehet-
nek, és nem utolsósorban környe-
zetkímélőbb is ez a megoldás. A 
turizmus szempontjából szintén 
előnyös lehet, hiszen a repülővel 
érkező turisták közül is többen el-
látogatnának megyénkbe, ha vol-
na közvetlen járat elérhető áron” 
–ré szletezte a megyei tanácsel-
nök. Hozzáfűzte, hogy a Visit Har-
ghita applikációba is beépítenék a
transzferjáratokat, hogy a turisták
könnyebben juthassanak hozzá
ehhez az információhoz.

A marosvásárhelyi repülő térre 
továbbra is kisbuszokkal biztosítják 
a szállítást Csíkszeredából és 
Székelyudvarhelyről
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Közvitára hívják a marosvásárhelyieket 
Közvitát szervez a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal a Pok-
los-patak partján tervezett kerékpárúttal kapcsolatban. A vitára ma 10 
órától kerül sor a városháza nagy gyűléstermében. A marosvásárhelyi 
városháza közterületrendezési osztálya a mobilitási terv részeként 4,3 
kilométernyi kerékpárutat építtetne a Jeddi és a Budai Nagy Antal utca 
között, a Poklos-patak partján. A január 29-ei tanácsülésen az önkor-
mányzati képviselők kérték, hogy a polgármesteri hivatal szervezzen 
közvitát ezzel kapcsolatban, ezért akkor elhalasztották a határozat 
megszavazását. A tanácsosok arra kérik a marosvásárhelyieket, 
hogy akiket érdekel a bicikliút sorsa, vegyenek részt ezen, mert ezért 
halasztották el az erre vonatkozó határozattervezetet. Az időpontot a 
polgármesteri hivatal tűzte ki, nem a helyi tanács. (Hajnal Csilla)

• RÖVIDEN

Székelyföld 
lapszámbemutató
Február 12-én, szerdán 17 
órakor tartja februári lapszám-
bemutatóját Csíkszeredában, a 
Székelyföld Galériában (T. Vla-
dimirescu utca 5.) a Székely-
föld folyóirat szerkesztősége. 
A rendezvény meghívottja a 
lapszám egyik szerzője, Gagyi 
József szociográfus, a maros-
vásárhelyi Sapientia EMTE 
tanára, akivel Molnár Vilmos 
szerkesztő beszélget.

Vetítések 
a Csíki Moziban
 A Csíki Moziban február 12-én, 
szerdán 17 órától a Jetikölyök 
(3D) című filmet vetítik magyar 
szinkronnal, 19.15-től pedig a 
Jumanji: A következő szint (3D) 
című film látható. Február 14-én, 
pénteken három filmet tűztek 
műsorra: 17 órától a Lengeme-
sék 2. – Tél a nádtengeren című 
magyar animációs film, 18.30-tól 
az 1917 (román felirattal), 21 órá-
tól pedig a Tőrbe ejtve (Knives 
Out) című krimi-vígjáték tekint-
hető meg, magyar szinkronnal. 
Ugyanakkor már vásárolhatók 
jegyek a jövő heti vetítésekre is: 
Dolittle 3D, magyar szinkronnal 
(február 19., 17 óra), Tőrbe ejtve 
(február 19., 19.15 óra), Jumanji: 
A következő szint 3D (február 
21., 16.30), Valan – Az angyalok 
völgye (február 21., 19 óra), 1917 
(február 21., 21 óra), magyar 
szinkronnal.

Festészeti kiállítás
Február 12-én, szerdán 18 óra-
kor a csíkszeredai Új Kriterion 
Galériában nyitják meg Emilia 
Persu képzőművész festészeti 
kiállítását.

Ingyenes jogi 
tanácsadás
Az RMDSZ Csíkszeredai 
Városi Szervezete ingyenes 
jogi tanácsadást tart minden 
csütörtökön 14 és 15 óra között 
a Petőfi Sándor utca 8. szám 
alatt (Kelemen Hunor képvi-
selői irodájában). Előzetes 
bejelentkezés szükséges 
telefonon a 0266-311836-os, 
0743663590-es telefonszámo-
kon, illetve személyesen.
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Múlt héten megbuktatott kormá-
nya számára kért ismét bizal-

mat a bukaresti parlamenttől Ludo-
vic Orban miniszterelnök-jelölt, akit 
Klaus Johannis államfő bízott meg 
kormányalakítással. A kormányfői te-
endőket ügyvivőként ellátó és a tiszt-
ségre ismét pályázó Orban a Nemzeti 
Liberális Párt (PNL) végrehajtó bi-
zottságának tegnapi ülését követően 
bejelentette, hogy nem változtatott a 
miniszterek névsorán. Mint mondta, 
elégedett a novemberben hivatalba 

lépett kormány tagjainak munká-
jával, ezzel magyarázta, hogy az új 
kormánynévsor megegyezik az előző 
kabinet összetételével, amelyet a múlt 
héten bizalmatlansági indítvánnyal 
megbuktatott a parlament. Mint isme-
retes, Klaus Johannis államfő az év 
végén esedékes parlamenti választá-
sok előrehozatalát akarja kiprovokál-
ni azzal, hogy ismét Orbannak adott 
újabb kormányalakítási megbízást. 
Az elnök akkor oszlathatja fel a par-
lamentet, ha a törvényhozás két egy-

mást követő miniszterelnök-jelöltjét 
is elutasítja. Ennek érdekében a PNL 
vezetősége tegnap azt is eldöntötte, 
hogy – a parlamenti határozatképes-
ség érdekében – törvényhozói jelen 
lesznek ugyan a bizalmi voksoláson, 
de nem szavazzák meg a második 
Orban-kormány beiktatását. Az idei 
helyhatósági választásokat várható-
an június 14-én vagy 21-én rendezik, 
ugyanakkor az előrehozott parlamen-
ti megmérettetés időpontját június kö-
zepére tűzhetik ki.

Bukottakkal menetel előre a PNL




