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Az új vasúti menetrend 

életbe lépése óta ke-

vesebb vasúti kocsival 

közlekedik a Brassó és 

Budapest közötti éjsza-

kai utasszállítást végző 

Corona InterCity vonat. 

Sok az utas, volt eset, 

hogy minden jegyet el-

adtak, ezért nem aján-

lott utolsó napra hagy-

ni a jegyvásárlást.

Tavaly december 10-től, 
azaz az új vasúti menet-
rend életbe lépésétől kez-

dődően a korábbinál kevesebb, 
alig három vagonnal jár a Bras-
sóból Budapestre, illetve fordí-
tott irányba éjszaka közleke-
dő Corona Intercity, nincs első 
osztály, de hiányzik a háló-, il-
letve étkezőkocsi is. Az azóta 
történtek azt mutatják, a szál-
lítási kapacitás csökkentése 
több kellemetlenséget is oko-
zott az utasoknak. Karácsony 
környékén például előfordult, 
hogy nem lehetett már jegyet 
vásárolni Budapestig, de Csík-
szeredában a legnagyobb tor-
lódás az új év első hétvégéjén 
következett be, amikor nem-
csak a magyar fővárosba in-
dultak sokan, hanem Kolozs-
várra is nagyszámú egyetemi 
hallgató szeretett volna visz-
szautazni. Nem mindenkinek 
sikerült, mert a jegyek nagy 
részét már korábban eladták. 
Egy jegyet vásárló utastól tud-
juk, abban az időpontban már 
azelőtt eladták az ülő- és fek-
vőhelyek túlnyomó részét, mi-
előtt a visszautazó egyetemis-
ták megjelentek volna.

A gazdaságos működtetés 
indokolja

Érdeklődésünkre a nem-
zetközi vonatot üzemeltető 
Magyar Államvasutak (MÁV) 
Kommunikációs Igazgatósá-
ga azt közölte, a Corona nem-
zetközi InterCity a menetrend-
váltástól kezdődően nem to-
vábbít első osztályú ülő- és ét-
kezőkocsikat. „A jelenlegi vo-
nat-összeállítás: naponta két 
ülőkocsi és fekvőhelyes ko-
csi” – írja válaszában az üze-
meltető. A „karcsúsításról”, 

amely több nemzetközi vona-
tot is érint, a MÁV-Start ko-
rábban a veszteséges Utasel-
látó szervezeti egység gazda-
ságos működtetése érdekében 
döntött, több szerelvény – így a 
Corona IC esetében is – csök-
kentve, illetve megszüntetve 
az étkező- és hálókocsi szol-
gáltatást az említett időpont-
tól. A nappal közlekedő Har-
gita IC sem maradt ki, amely 
étkezőkocsi, illetve a Maros-
vásárhelyről indított személy-
kocsik nélkül közlekedik – ez 
utólag azt eredményezte, hogy 
útvonalát megváltoztatva most 
Marosvásárhelyt is útba ejti a 
szerelvény.

Figyelik a kihasználtságot

Azt is megkérdeztük a MÁV-
tól, hogy érkezett-e hozzájuk a 
zsúfoltsággal kapcsolatos ész-
revétel az utasoktól, mint a vá-
laszból kiderül, erre nem volt 
példa, de folyamatosan figye-
lik az érintett járat kocsijainak 
kihasználtságát a komfortos 
utazási szolgáltatás biztosítá-
sa érdekében. „A fekvőhelyes 
kocsi mellett 2018. május 18. 
és szeptember 28. között há-

lókocsi is közlekedik. Fentie-
ken túl a különböző ünnepkö-
rökhöz kapcsolódóan a vonat 
esetében – a vasútvállalatok 
előzetes egyeztetése alapján – 
úgynevezett fakultatív fekvő-
helyes és ülőkocsik közleked-
tetésére is van lehetőség, nö-
velve ezzel a kényelmesebb és 
biztonságosabb éjszakai uta-
zási kínálatot” – tájékoztatott 
a szolgáltató.

Visszafejlődéstől tartanak

Noha nem tekinthető általá-
nosnak az év eleji zsúfoltság, 
de a kevesebb vasúti kocsi ér-
telemszerűen nagyobb tömö-
rülést jelent a szerelvényen. 
Kedden este is azt tapasztal-
tuk, hogy sok volt a Coronára 
felszálló utas a csíkszeredai 
vasútállomáson. Mint meggyő-
ződtünk róla, menetjegyet elő-
vételben lehet vásárolni a vas-
útállomás jegypénztárában, 
de ezt nem ajánlott utolsó na-
pokra hagyni, mivel az igény-
lés folyamatos. A vagonok szá-
mának csökkentése már tavaly 
augusztusban felmerült, de 
csak a menetrendváltástól kö-
vetkezett be. Több, a témában 

korábban elhangzott vélemény 
szerint sokan tartanak attól, 
hogy a várható zsúfoltság, va-
lamint a háló- és étkezőkocsik 
nyújtotta többletszolgáltatás 
megvonása a Corona IC visz-
szafejlődését, távlatilag esetle-

ges megszűnését vonhatja ma-
ga után. A peticiok.com olda-
lon még egy online kezdemé-
nyezés is indult „Mentsük meg 
a Corona és a Hargita Intercity 
vonatokat!” címmel.

KOVÁCS ATTILA

Zsúfoltabb lett a Corona InterCity, érdemes időben jegyet váltani

Kevés vasúti kocsi, több utas

Sokan utaznak az éjszakai vonattal, noha kedvezőtlenebbek a körülmények
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Erdélyi Napló-lapszemle, 2. szám
Napjainkban már nem csak 

a reklámok igyekeznek vásár-
lásra sarkallni, de az áruhá-
zakban a lassú zene és a pol-
cok közti szűk sorok is azt a célt 
szolgálják, hogy minél több időt 
töltsünk ott, és olyan terméket 
is kosarunkba tegyünk, amely-
re valójában nincs szükségünk. 
A legtöbb áruház úgy rendezke-
dik be, hogy vásárolóit saját ké-

nyére, kedvére befolyásolhas-
sa. Fontos tehát, hogy a vásárló 
átlásson a kereskedői cseleken. 
Az Erdélyi Napló e heti száma 
Seer László marketing szakér-
tővel járja körül a leggyakoribb 
kereskedelmi trükköket és a 
legegyszerűbb vásárlói védeke-
zi lehetőségeket. 

A medvepopuláció nagysá-
gától függetlenül az ország 

vadeltartó képessége nem ha-
ladhatja meg a négyezer ötszá-
zat, miközben szakértők sze-
rint nnek duplájára becsülik 
a jelenlegi medveállományt. A 
lap e heti interjújában dr. Kele-
men Attila állatorvos, az Euró-
pai Vadászegyesületek Szövet-
ségének alelnöke többek kö-
zött arról beszél, hogy a jelen-
legi vadásztilalom fenntartása 

felelőtlenség a hatóságok ré-
széről. A szakember az afrikai 
elefántvadászattal von párhu-
zamot, rámutatva, hogy a feke-
te kontinensen a tilalom alatt 
sokkal több vad pusztult el, 
mint azelőtt.

Kalandos utazás a Guten-
berg-galaxisban címmel az 
Erdélyi Napló elemzést közöl 
az erdélyi magyar könyvki-

adásról és könyvpiacról. Mint 
az írásból kiderül, nem csök-
ken a könyvkiadási kedv Er-
délyben, és egyre többen tér-
nek vissza a nyomtatott kiad-
ványok vásárlásához. A papír-
alapú könyv alternatívájaként 
elképzelt elektronikus kiad-
ványok igazából sehol Európá-
ban, így Erdélyben sem nyer-
nek teret.

Marosvásárhely felé megy a Hargita vonat

Megváltozott a Brassó és Budapest között közlekedő Hargi-
ta Intercity vonat útvonala és menetrendje – a változás a Bras-
sóból Budapestre reggel induló, illetve a Budapestről este indu-
ló, Brassóba tartó szerelvényeket érinti, amelyek természetesen 
Gyergyószentmiklóson is megállnak.
A módosítás következtében a Hargita IC Marosvásárhelyt is útba ej-
ti, annak érdekében, hogy a marosvásárhelyiek is közvetlen vonat-
járattal utazhassanak a magyar fővárosba és vissza. Korábban volt 
egy Marosvásárhelyről induló vasúti kocsi, amelyet a szerelvényhez 
csatlakoztattak, de ez tavaly december 10-től már nem közlekedik. 
A változtatás értelmében a Hargita IC egy szakaszon más útvona-
lon halad, azaz Budapest felé a Déda – Szeretfalva – Bethlen – Dés 
– Szamosújvár – Kolozsvár vonal helyett a Déda – Marosvásárhely 
– Székelykocsárd – Aranyosgyéres – Kolozsvár szakaszon, vissza-
felé is ugyanott jön. Az útvonal módosítása a menetrendben is vál-
tozást jelent, a reggeli órákban közlekedő, 366-1-es számú szerel-
vény 6.40 órakor indul Brassóból, és a mostani 9.33 helyett közel 
fél órával korábban, 9.05-kor érkezik Gyergyószentmiklósra. Párja, 
a 367-2-es számú, amely reggel Budapestről indul, az eddigi 21.00 
óra helyett majdnem háromnegyed órával később, 21.43-kor fut 
be Gyergyószentmiklós vasútállomására.  A változások kedvezően 
érintik a marosvásárhelyieket, de a gyergyóiaknak is egy újabb le-
hetőség a Marosvásárhelyre utazásra.




