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Buszozás, félgőzzel
A karanténkötelezettség mindent felülír

GERGELY IMRE

Nem állt le teljesen, az el-
múlt időszakban is közle-
kedtek a járatok Gyergyó-

szentmiklós és Budapest között, 
de lényegesen lecsökkent a Favo-
rit Trans társaság forgalma. He-
tente mindössze egyszer indul 
Budapestre és onnan vissza egy 
autóbusz. Várják a híreket, az 
utazási korlátozások feloldását. 
Addig nem tervezik újabb buszok 
szolgálatba indítását. „Sajnos 
egy ilyen könnyítésre nem igazán 
lehet alapozni, minden a megbe-
tegedések számától függ. Ha to-
vábbra is alacsonyak az esetszá-
mok, akkor meghosszabbíthatják 
a karanténkötelezettség eltörlé-
sét, de ha nő a szám, ismét köte-
lező lesz a karantén. Így egyelőre 
nem lehet erre alapozni. A hosszú 
távú kiszámíthatóság továbbra is 
hiányzik. Számunkra az lenne a 
nagyon fontos, ha Románia is zöld 
zóna lenne, vagyis innen is karan-
tén nélkül lehetne utazni Magyar-
országra” – magyarázta Portik 
Imre, a Favorit Trans vezetője.

Meglátása szerint az, hogy Ma-
gyarországról szabadon lehet Er-
délybe utazni, nem befolyásolja az 
utasok számát. Aki decemberben 
nem jött haza, az most ebben az 
időszakban nem is fog, tudván, 
hogy amikor visszatér Magyar-
országra, karantén vár rá. Portik 
hozzátette, reménykednek abban, 
hogy ez már akár e hét végére meg 
is történhet, de igazából azzal szá-
molnak, hogy májusban áll vissza 
az élet ebből a szempontból is a régi 
kerékvágásba.

Ugyanakkor kisebb módosu-
láshoz vezetett a kijárási tilalom 
is. Gyergyószentmiklósról újabban 
este 9-kor indulnak, mivel hajnali 5 
óra előtt nem lehet átlépni a határt, 
és visszafelé is két órával hama-
rabb indulnak, hogy legkésőbb es-
te 8-kor, a kijárási tilalom kezdete 
előtt már a határon legyenek.

A csíkszeredai Open World il-
letékese sem számol azzal, hogy a 
közeljövőben újra elindulhatnak a 
két ország közt közlekedő autóbu-
szok. Tavaly márciusban leálltak, 
a nyáron másfél hónapig közleked-
tek még, azóta pedig ismét nincse-
nek útjaik. Amíg Magyarországon 
még érvényben van a karantén-

kötelezettság, addig nem is lehet 
elegendő számú utasuk. 2–3 sze-
méllyel nem lehet elküldeni egy 
40 személyes buszt – jelentette ki 
a cég illetékese.

Orbán Viktorban bíznak

Az udvarhelyszéki, farkaslaki szék-
helyű Scorpion Trans Facebook-ol-
dalán az utolsó meghirdetett járat 
2020. december 10-ére szól. „Igen, 
volt egy ilyen út. 16 személy je-
lentkezett, 9-en utaztak. Volt egy 
korábbi eset, amikor egy Budapes-
ten rekedt buszt hoztam haza, és 
utasokat kerestem rá. Mindössze 
két utasom lett volna, s az indulás-
nál mindketten visszaléptek. Így 
egyedül jöttem. Október végére, 
halottak napjára máskor nagyon 
sokan jönnek haza, volt, hogy 
egy járatra 3 buszt is be kellett te-
gyünk, most két buszt küldtünk ki; 
az egyik 11, a másik 13 utassal jött 
vissza” – meséli az elmúlt hónapok 
tapasztalatait a Scorpion Trans ve-
zetője, Sándor Tamás. Tíz hónapja 
várják, hogy újraindulhassanak – 
tette hozzá. Elmondta még, nagyon 
bíznak abban, hogy február 1-jétől 
felszabadul a határ és Erdélyből is 
karanténkötelezettség nélkül lehet 
majd utazni. Erre számítanak a 
magyar miniszterelnök, Orbán Vik-
tor újabb nyilatkozataiból. Addig 
azonban nem terveznek elindulni.  

Indulásra készen. A székelyföldi 
busztársaságok a karantén-
kötelezettség kétoldali 
feloldására várnak
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Véleményét elküldheti: 

Már nagyon régen találkoz-
tam a mindig vidám hangu-

latban lévő Boda Jenő barátommal, 
aki általában úgy szokott köszön-
teni, hogy: Szipa fiam, a karalábé 
fás volt! Valamikor az ötvenes évek 
közepe felé ő is jelen volt az akkori 
gyorskorcsolyapálya közepén lévő 
zöldséges parcellánkon, amikor 
Zoli bácsi egyhuzamban megevett 
három nagy karalábét, és mérge-
sen hozzám szólt: Szipa fiam, a 
karalábé fás volt! Komolyabbra 
fogva a dolgot, megelégedéssel 
olvastam Boda Jenő kutatómunká-
jának eredményét, de megjegyzen-
dő, hogy a felsorolt, doktori címet 

szerzett hokisok nagy többsége 
1989 előtt szerezte egyetemi 
diplomáját. A rendszerváltásig erős 
valutának számított a jégkorong 
sporttudományának ismerete, biz-
tos bejutási lehetőséget jelentett a 
kolozsvári, bukaresti egyetemekre, 
főiskolákra. Ezt nagyon is jól tudták 
a hokizó fiatalok. Egy diploma 
biztos megélhetési lehetőséget 
jelentett, a nyugdíjazásig. Azt is 
el kell mondani, hogy nem minden 
egyetemre bekerült hokis volt 
képes ütni a minimálisan megköve-
telt színvonalat, és az első év végén 
hazament. A nagy többség viszont 
uralta a román jégkorongcsapato-
kat. 1959-ben, amikor Sprencz Pali 
bácsi edző vezetésével a harmadi-
kok lettünk (mert a bukaresti CCA 
odaadta a mérkőzést a kolozsvári 

Tudománynak) nem hiába mondta 
Zoli bácsi, hogy: Szipa fiam, ne 
keseregj! Mind a három első helyen 
mi végeztünk: első helyen a buka-
resti szeredaiak, második helyen 
a kolozsvári szeredaiak, harmadik 
helyen a csíkszeredaiak. Nyolc-
vankilenc után lassan, de biztosan 
leépült a kolozsvári és bukaresti 
hokiélet. De érezhetően megtor-
pant a csíkszeredai jeges sport is. 
Az országba beözönlő, Szlovákiá-
ban és Ukrajnában kiöregedett jég-
korongozók meghatározó szerepet 
kezdtek betölteni a romániai jégko-
rongcsapatok versengésében. Igaz, 
hogy ezzel a húzással sokat nőtt a 
játék színvonala és gyorsasága, de 
visszaesett a közönség székelyföl-
di érzelmi hangulata. Sokan úgy 
mentek egy hokimeccsre, hogy 
hát lesz valahogy, hisz a szeredai 
szlovákok supákolják a bukaresti 
ukránokat. Ez a jelenség vissza-
szorulónak tűnik, de örvendenék, 
ha Boda Jenő barátom kielemezné, 
bemutatná a csíki jégkorong jelen-
legi, semmi jóval nem kecsegtető 
helyzetének okait. Egy dolog előt-
tem is világos: a mai professzionis-
ta sportvilágban nagyon kevesen 
képesek olyan szintre emelkedni, 
amely öt-tíz éves karrier lefutása 
után biztosítékot nyújt a következő 
időszakra. Vidékünk fiataljai ezt 
nagyon is jól tudják, és éppen ezért 
nincs az a hatalmas korcsolyázó 
tömeg a jégpályákon, mint nyolc-
vankilenc előtt. De nem csupán ez a 
meghatározó ok! Várom Boda Jenő 
véleményét. Még van egy kérésem 
a csíkszeredai öreg jégkorongo-
zókhoz: akinek birtokában van a 
Kovács Zsiga bácsi edző-játékos 
vezette Haladás csapatának 
1955–1956 évébén készült fényké-
pe, valamint a Gimnázium Hargita 
nevezetű csapatának fényképe, szí-
veskedjék közzétenni a Székelyhon 
napilapban. Tisztelettel,

Iszlai József

A Csíkszeredai Lendület csapata 
1960-ban
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• Jó hír, hogy a koronavírus-járvány enyhülése követ-
keztében e héttől Magyarországról már karanténköte-
lezettség nélkül be lehet jönni Romániába, de ez még 
nem elegendő ahhoz, hogy a Székelyföld és Budapest 
között vagy más anyaországi városokba tartó rendsze-
res buszforgalom újrainduljon. Majd ha Magyarország 
felé is szabad lesz a határátkelés – érvelnek elfogad-
ható módon a busztársaságok.

Egy dolog előttem is 
világos: a mai profesz-
szionista sportvilág-
ban nagyon kevesen 
képesek olyan szintre 
emelkedni, amely öt-tíz 
éves karrier lefutása 
után biztosítékot nyújt a 
következő időszakra. 

Hargita megye




