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Dupa aproape douazeci de ani, pe un tronson din linia ferata care leaga Lechinta (Bistrita-Nas
aud ) de Tar
gu Mures
, a circulat din nou trenul. Un tren cu abur a carui locomotiva a fost fabricata in Polonia, in 1949,
si care urmeaza sa transporte in curand turisti pe ruta 
Teaca 
- Raciu.

  

Un om de afaceri din judetul Mures, Mihail Raspopa, este cel care a preluat, anul trecut, in
concesiune linia ferata care face legatura intre Targu Mures si Lechinta si care se intinde pe 90
de kilometri. Din luna mai a anului 2011 si pana in prezent, barbatul a reusit sa reabiliteze doar
35 de kilometri din aceasta linie ferata, intre localitatile 
Teaca
(
Bistrita-Nasaud
) si Raciu (Mures), informeaza 
Mediafax
.

  

"A fost o investitie de peste cinci milioane de euro fiindca linia era extrem de degradata, s-a
furat foarte mult si a fost nevoie sa refacem tot ce lipsea, dar de acum urmeaza greul. Sincer sa
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fiu, nu stiu ce m-a determinat sa ma apuc de aceasta afacere. Nu-mi placeau trenurile inainte.
Au inceput sa-mi placa pe parcurs, deja sunt obsedat de ele. Deocamdata facem calatorii de
proba fiindca vrem sa testam siguranta liniei. Acum (duminica - n.r.) vrem sa ajungem la Milas
(la o distanta de circa 20 de kilometri de Teaca - n.r.) si sambata viitoare pana la Raciu (35 de
kilometri). Atat am reusit sa reabilitam pentru inceput. Mai avem nevoie de un an-doi ca sa
poata circula trenul in siguranta intre Targu
Mures  si
Lechinta", a declarat Raspopa.

  

Munca este cu atat mai ingreunata cu cat, de fiecare data cand se inlocuiesc piese lipsa,
acestea sunt furate din nou, motiv pentru care concesionarul liniei a decis sa achizitioneze un
aparat de zbor fara pilot, dar cu camere de supraveghere, care va filma orice miscare si il va
ajuta sa gaseasca hotii.

  

Pentru a citi despre o alta mocanita din tara noastra, accesati aceasta sectiune  a site-ului
nostru.

  

Citeste mai mult...

  

Sursa: www.incont.ro
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