KÖZLEMÉNY
A TAROM módosítaná a Marosvásárhely-Bukarest közötti járatok
menetrendjét

Maros megyei üzletemberekkel és a TAROM képviselőivel szervezett tegnap
találkozót a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Prefektusi Hivatal a marosvásárhelyi
Transilvania repülőtérrel együttműködve.
A találkozó célja az volt, hogy párbeszédre adjunk lehetőséget az üzleti szféra
képviselőinek a TAROM vezetőségével, hogy közvetlenül elmondhassák igényeiket a
Marosvásárhely és Bukarest közötti járatok működtetésére vonatkozóan.
A repülőtér megnyitását követően a Maros Megyei Tanács és a repülőtér
vezetősége mindent megtett azért, hogy a megyéből ismét lehessen Bukarestbe repülni,
így a TAROM 2018. november 22-étől elindította a jelenleg is működő MarosvásárhelyBukarest közötti járatát. Mivel nem volt megfelelő érdeklődés a járat iránt, a TAROM
többször is felfüggesztette ideiglenesen a járatot. Jelenleg hetente kétszer, hétfőn és
csütörtökön lehet Marosvásárhelyről Bukarestbe repülni.
A tegnapi találkozón a megyei tanács elnöke és Maros megye prefektusa is jelen
volt, és mindketten azt hangsúlyozták, hogy milyen fontos hogy a megyeközpont össze
legyen kötve a fővárossal, hiszen ez egyrészt az üzleti szféra számára jelent nagy előnyt,
másrészt minden utazó számára lehetőséget teremt arra, hogy bukaresti átszállással
elérjen más célállomásokat is.

„Azt szerettük volna, hogy ez a megbeszélés a TAROM vezérigazgatójának
jelenlétében történjen, mert szeretnénk, ha a TAROM továbbra is működtetné
Marosvásárhelyről belföldi járatát a főváros felé, hiszen ez a belföldi járat fontos a Maros
megyei lakosok, s főként az üzletemberek számára a működő külföldi járatok mellett
(melyekről tárgyalni továbbra is a repülőtér menedzsmentjének feladata). Erre a
megbeszélésre meghívtuk a közintézmények vezetőit, de a legfontosabb az volt
számunkra, hogy az üzleti szféra vegyen részt, azok, akiknek szükségük van erre a
belföldi vonalra, hogy ne kelljen 100 kilométert oda-vissza utazni Kolozsvárra, hogy
elérhessék a fővárost, hiszen itt van a reptér, mely fontos forrása a megye fejlődésének”
- mondta Mircea Dușa prefektus.

„Ajándékot kaptam a mandátumom elején: egy bezárt repülőteret, így hát a repülőtér
megnyitása és modernizálása prioritás volt számomra. A repülőteret megnyitottuk, most
az a célunk, hogy fejlődjön. Úgy hiszem minden beruházás akkor éri el célját, ha
hasznosítják, használják. Akárcsak egy iskola, mely akkor éri el a célját, ha minél több
gyerek látogatja, ugyanúgy egy reptérnek is akkor van létjogosultsága, ha minél több

utas fordul meg rajta. Azért szerettem volna, hogy sor kerüljön erre a beszélgetésre,
mert szükségünk van több járatra Bukarest felé, hiszen ügyintézés céljából sok
személynek kell utaznia rendszeresen a fővárosba, úgy az intézmények, mint a
magánszektor részéről. Ez a kapcsolat fontos viszont egy más szempontból is: akkor,
amikor távolabbi úti célunk van fontossá válik a kapcsolat a fővárossal, ahonnan
átszállhatunk más járatokra. Határozott meggyőződésem, hogy Marosvásárhelynek
szüksége van a repülőtérre, már csak azért is, mert Maros megyének rendkívül jó
földrajzi elhelyezkedése van. Nem hiszem, hogy van még egy repülőtér az országban
amely 200 méterre lenne az autópálya felhajtójától, de a repülőtér jövője rajtunk is
múlik. Rajtunk, jövendőbeli utasokon, akik meg kell szokjuk, hogy minél gyakrabban
használjuk a légikikötőt, mert csak így lesz nyereséges, és lesz esélye arra, hogy
fejlődjön” – jelentette ki Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke.
A nyilatkozatokat követően Peti András, a Transilvania repülőtér vezetőtanácsának
elnöke bemutatta a marosvásárhelyi repülőtér fejlesztési tervét, a jelenleg elérhető
célállomásokat, illetve az idén induló járatokról is szó esett.
A találkozón jelenlévő vállalkozók és intézményvezetők hangsúlyozták, igény van a
Marosvásárhely - Bukarest közötti repülőjáratra, de azt szeretnék, hogy gyakrabban
lehessen elérni repülővel a fővárost, illetve konkrét javaslatokat is tettek a menetrend
módosítására vonatkozóan.
A Maros Megyei Tanács, a prefektusi hivatal, valamint a magánszféra képviselőivel
folytatott beszélgetés nyomán Wolff Werner-Wilhelm, a TAROM vezérigazgatója azt
mondta, folytatják az együttműködést a marosvásárhelyi repülőtérrel, és a
marosvásárhelyi találkozót követően, a TAROM elemezni fogja és lehetőség szerint
módosítja a marosvásárhelyi járatok menetrendjét.
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