
Új vasúti menetrend lép érvény-
be december 11-től, amely 2012. 
december 8-ával bezárólag lesz 
hatályos. Jövő vasárnaptól más 
változások is bekövetkeznek a 
hazai vasúti személyszállítás-
ban: régió és interrégió néven 
közlekednek a vonatok, illetve 
módosul a menetjegyekre vo-
natkozó díjszabás is.
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Megváltoznak december 
11-től a vonatok meg ne-
ve zései, személy-, illetve 

sebes- és gyorsvonatok helyett ezen-
túl régió (R) és interrégió (IR) néven 
fognak közlekedni a személyszállító 
vonatok. Ez az új megnevezési rend-
szer igazodik az uniós szabványok-
hoz. Az intercity-járatok továbbra 
is e néven közlekednek, viszont az 
új „felállásban” ezentúl megyénken 
nem halad át intercity. 

Változik a díjszabás
Megváltoznak a menetjegyek 

díjszabásai is: a vasúti személyszál-
lítás díjszabási elveire vonatkozó 
2011/56-os sürgősségi kormányren-
delet előírásaival összhangban jelent 
meg a Hivatalos Közlöny november 
29-i számában a 2011/944-es mi-
niszteri rendelet, amellyel jóváhagy-
ták a régió- és az interrégió-vonatok 
díjszabásait. Az eddigiekhez képest 
bekövetkezett némi módosulás. Így 
például a Brassó – Csíkszereda távra 
szóló menetjegy a régióvonatok ese-
tében másodosztályon 12,40 lej, első 
osztályon pedig 20,20 lej, interrégió-
vonat esetében pedig 25,40, illetve 
38,10 lej. A helyjegy, függetlenül a 

távolságtól, a vonat kategóriájától 
és attól, hogy első vagy másodosz-
tályról van-e szó, egyaránt 3,30 lejbe 
kerül. Ha a jegyek megvásárlására 
elővételben kerül sor, az utazás idő-
pontját megelőzően 21–30 nappal, 
akkor 13 százalékos kedvezmény 
nyújtandó, ha 11–20 nappal, akkor 
10 százalékos, ha pedig 6–10 nappal, 
akkor 5 százalékos. A miniszteri ren-
delet nem rendelkezik az intercity-
vonatok menetjegyáráról, ugyanis 
azt nem a szaktárca hagyja jóvá, 
hanem az Országos Vasúti Társaság 
Rt. Értesüléseink szerint egyébként 
pillanatnyilag az intercity-vonatok 
menetjegyeinek díjszabása nem mó-
dosult.

Módosítások a Tusnádfürdő–
Maroshévíz szakaszon
Ami a menetrendet illeti, a 

megyénket átszelő fővonalon 
(Tusnádfürdő–Maroshévíz) szá-
mos és esetenként lényeges módo-
sulás következett be, s éppen ezért 
ajánlatos az utazás időpontja előtt 
tájékozódni, illetve idejekorán ki-
érni az állomásra. 

Jelentős változás, hogy ezen-
túl nem üzemeltet járatokat Bras-
só és Csíkszereda között a Regio 
Trans Kft. Ez hátrányosan érint-
heti a Sepsiszentgyörgyről, illetve 
Tusnádfürdőről Csíkszereda irányá-
ba utazókat, annál is inkább, mert a 
kora délutáni órákban régióvonatok 

sem közlekednek a szóban forgó 
távon. Csak késő délután lesz hasz-
nálható a 4517-es régióvonat, amely 
Brassóból 16.15-kor, Sepsiszent-
györgyről 16.53-kor indul, Csíksze-
redába pedig 18.31-kor érkezik. Az 
eddig Brassóból induló, Felcsík felé 
tartó vonat helyét a 4515-ös régió-
vonat veszi át, amely Csíkszeredából 
16.10-kor indul (az eddig Brassó fe-
lől közlekedő személyvonat Csíksze-
redából 15.28-kor indult). A Buka-
rest – Marosvásárhely között eddig 
közlekedő Petru Maior-intercity 
helyét az 1645-ös interrégió veszi 
át, de az jóval korábban közlekedik, 
mint elődje, Brassóból 14.07-kor 
indul, Csíkszeredába 15.49-kor 

érkezik (elődje 18.25 órakor ér-
kezett), Marosvásárhelyre pedig 
20.08-kor érkezik. Megváltozott a 
Korona (interrégió 406, illetve 407) 
menetrendje is: december 11-től 
20.35-kor érkezik Csíkszeredába, 
Gyergyószentmiklósra 21.31-kor, 
Budapestre pedig 8.20-kor. Vissza-
fele Csíkszeredába az eddigieknél 
korábban érkezik, 7.10-kor, Bu-
dapestről pedig 17.40-kor indul. 
Módosult a másik nemzetközi, Bu-
dapestre tartó Hargita (interrégió 
366, illetve 367) járat is, amely 
Csíkszeredából ezentúl 4.38-kor 
indul, és Budapestre 16.20 órakor 
érkezik, onnan 6.40-kor indul és 
20.15-kor érkezik Csíkszeredá-
ba. A Bukarestből induló 1647-es 
interrégió, amely „végállomása” 
Beszterce, áthalad Csíkszeredán 
is, ahova hajnali 3 órakor érkezik. 
Annak „segítségével”, azaz dédai 
átszállással, 7.22-kor lehet Maros-
vásárhelyre érkezni. Az egykori 
reggeli személyvonat, a mostani 
régió 4504-es Maroshévízről 6.22-
kor érkezik Csíkszeredába, onnan 
pedig 6.30-kor indul Brassóba, 
ahová 8.38-kor érkezik. Ugyanezen 
a vonalon a délelőtt folyamán nem 
közlekedik más vonat, azaz csak 
hétvégén a régió 4012-es, amely 
Marosvásárhelyről indul 7.26-kor, 
Csíkszeredából 12.08-kor, Brassóba 
pedig 14.04-kor érkezik. Az Alcsík 
felé induló, jobbára ingázókat szál-
lító régió 4508-as Csíkszeredába 
14.05-kor érkezik, 14.07-kor indul 
tovább Brassó felé, ahova 16.01-kor 
érkezik. A nyári idényben, június 
24-e és szeptember 10-e között a 
tengerpartra biztosított lesz a vonat-
közlekedés.
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Körkép
csík

Hans bácsi már alig kel fel az ágyból, 93 éves. Csíkból 
jöttem, válaszoltam kérdésére, meglepetésemre azt mondta: 
a mieinkből vagy. Nem igazán értettem, mit akar az öreg 
homoródi száz, hogy érti, hogy az övéiből vagyok? Volt nekünk 
egy szép országunk, folytatta, ahol béke volt, fegyelem, rend és 
munka. Jó barátok voltunk mi a magyarokkal, de szörnyen 
becsaptak minket, könnyesedett el a szeme. Most már mind-
egy, ezek mindent tönkretesznek, mindenünkből kiforgattak, 
veletek is azt csinálják, amit velünk, álnok módon, észre sem 
veszitek, sóhajtott fel. 

Feleségével elballagtunk az erődtemplomhoz. Tizenkét 
szász él a faluban, nyolcan járnak az istentiszteletre, a többiek 
nem tudnak már kimozdulni a házból. A lelkésznek 13 kö-
zösséget kell kiszolgálnia, ők havonta egyszer kerülnek sorra. 
Amíg hétszázan voltak, addig a templomban sem volt hideg, 
jegyezte meg, amikor fázósan összehúztam a kabátomat, be-
lépve az öreg evangélikus templomba. Most már a papilakban 
gyűlnek össze áldani az Urat. Az arcát lestem, amíg körbe-
jártunk, csendben elmosolyodott. Mutatta, ott fent ültek a 
legények, odébb a férfiak, itt lent a lányok és az asszonyok. A 
legények onnan figyelték a kiválasztottat. Látszott rajta, egy 
pillanatig szeme előtt van, ahogy az erős közösség tagjai meg-
töltik a sorokat, susognak az emberek, amíg belép a lelkész. 

Kimegyünk, beszélgetünk a történelem igazságtalansá-
gáról. Mi lesz ebből az országból, kérdi, és nem Romániára 
gondol. Mi köze neki Romániához, érzem ki a szavaiból a 
keserű felvetést. Erdélyre gondol, arra a helyre, ahol velünk 
egyetértésben éltek.

Mindent elfújt a történelem szele. Ahogy a költő mondta, 
elrepült felettünk a vörös szamovár. Az erős közösségből tizen-
ketten maradtak, öregemberek, akik bánatosan emlékeznek, 
vagy éppen azért aggódnak, hogy ki vigyáz majd rájuk, ha 
ágyhoz szegezi őket a kor. Ők is elmehetnének, de öreg fát nem 
lehet átültetni – vallják.

Maradnak egyelőre a házak, a templom, az erőd. Egyko-
ron a rendezettség, a mintaszerű összetartás, a munka erkölcse 
tiszteletének szimbólumai. Most a pusztulás, a romlás, a nem-
törődömség jelképei. Az emberek, akik belakják a szászok által 
hagyott teret, nem alkotnak közösséget. Értékek nélkül élnek, 
teljesítik be a romlást, amit Erdélyre álmodtak idegenek.

Amikor mindenkit arra biztatnak, hogy önmagában ta-
lálja meg Európát, hogy szorosabban együvé tartozzanak az 
európaiak, akkor itt mindent megtettek, és megtesznek, hogy 
lerombolják azt, ami egyedül bizonyítja: ez itt Európa. Nem 
az üveg épületek, nem a felhőkarcolók, nem az autópályák 

tesznek egy országot európaivá. Hanem az öreg templomok, 
várak, régi házak, a közösségek ósdinak is tekinthető értéke-
ikkel. Ezek jelentik Európát, a többit bárhol meg lehet csinál-
ni. Lehet gyorsvasutat építeni, autópályát, bármit. Ezeket az 
öreg szász templomokat, az udvarházakat, a kis székely falvak 
kacskaringós utcáit nem lehet. De ezek egyedül bizonyítják, 
hogy ez a része a világnak Európa. Érdekes módon ezek a je-
lek dühítik leginkább azokat, akik egyébről sem szónokolnak, 
csak arról, hogy itt Európa van. Akik integrálásról beszélnek, 
azok valójában elismerik, hogy nem európaiak. Akiknek ilyen 
templomaik vannak, azok nem kell integrálódjanak. Ők Eu-
rópa. Európa és Erdély szelleme egy. 

De Erdély szelleme már csak kísértet ezeken a tájakon. 
Ósdi épületekbe, romok közé szorult, öreg falak védik meg azt 
a néhány négyzetmétert, ahol még zavartalanul maradhat. 
Igaz, hogy csöndben és elfelejtve, kevés látogatóval, olyannal, 
aki meg is érzi, hogy van ott Valami. 

A szászok sorsa megpecsételődött, azt lehet mondani, hogy 
nemzeti öngyilkosságot követtek el, amikor tömegesen elmentek 
úgy, hogy vissza se néztek. Velünk is ez fog történni, jósolta meg 
az öreg Hans bácsi. Pedig mi vagyunk az utolsó erődítmény, mi 
még kiszabadíthatjuk Erdély szellemét toronyfogságából. Ki-
szabadíthatjuk, ha felnövünk a feladathoz, ha lesz elég bölcses-
ségünk és életerőnk. Addig is, kísért az öreg szász jóslata.

Hans bácsi,
Európa, Románia
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Változások a VasÚtI szeMélyszállításban

Új menetrend lép érvénybe 

Vonatra várók a csíkszeredai vasútállomáson. Érdemes tanulmányozniuk az új menetrendet, mérvadó változásokra számíthatnak


