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Tavaly december 10-től, az-
az az új vasúti menetrend 
életbe lépésétől kezdődő-

en a korábbinál kevesebb, alig 
három vagonnal jár a Brassó-
ból Budapestre, illetve fordí-
tott irányba éjszaka közlekedő 
Corona Intercity, nincs első osz-
tály, de hiányzik a háló-, illetve 
étkezőkocsi is. Az azóta történ-
tek azt mutatják, a szállítási 
kapacitás csökkentése több kel-
lemetlenséget is okozott az uta-
soknak. Karácsony környékén 
például előfordult, hogy nem le-
hetett már jegyet vásárolni Bu-
dapestig, de Csíkszeredában a 
legnagyobb torlódás az új év el-
ső hétvégéjén következett be, 
amikor nemcsak a magyar fő-
városba indultak sokan, ha-
nem Kolozsvárra is nagyszámú 
egyetemi hallgató szeretett vol-
na visszautazni. Nem minden-
kinek sikerült, mert a jegyek 
nagy részét már korábban el-
adták. Egy jegyet vásárló utas-

tól tudjuk, abban az időpontban 
már azelőtt eladták az ülő- és 
fekvőhelyek túlnyomó részét, 
mielőtt a visszautazó egyete-
misták megjelentek volna.

Veszteséges volt

Érdeklődésünkre a nemzet-
közi vonatot üzemeltető Magyar 
Államvasutak (MÁV) Kommuni-
kációs Igazgatósága azt közölte, 
a Corona nemzetközi InterCi-
ty a menetrendváltástól kezdő-
dően nem továbbít első osztályú 
ülő- és étkezőkocsikat. „A jelen-

legi vonat-összeállítás: naponta 
két ülőkocsi és fekvőhelyes ko-
csi” – írja válaszában az üze-
meltető. A „karcsúsításról”, 
amely több nemzetközi vonatot 
is érint, a MÁV-Start korábban a 
veszteséges Utasellátó szerve-
zeti egység gazdaságos működ-
tetése érdekében döntött, több 
szerelvény – így a Corona IC 
esetében is – csökkentve, illet-
ve megszüntetve az étkező- és 
hálókocsi szolgáltatást az em-
lített időponttól. A nappal köz-
lekedő Hargita IC sem maradt 
ki, amely étkezőkocsi, illetve a 

Marosvásárhelyről indított sze-
mélykocsik 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 háló-
kocsi is közlekedik. Fentieken 
túl a különböző ünnepkörök-
höz kapcsolódóan a vonat eseté-
ben – a vasútvállalatok előzetes 
egyeztetése alapján – úgyneve-
zett fakultatív fekvőhelyes és 
ülőkocsik közlekedtetésére is 
van lehetőség, növelve ezzel a 
kényelmesebb és biztonságo-
sabb éjszakai utazási kínála-
tot” – tájékoztatott a szolgáltató.

Visszafejlődéstől tartanak

Noha nem tekinthető általá-
nosnak az év eleji zsúfoltság, de 
a kevesebb vasúti kocsi értelem-
szerűen nagyobb tömörülést je-
lent a szerelvényen. Kedden este 
is azt tapasztaltuk, hogy sok volt 
a Coronára felszálló utas a csík-
szeredai vasútállomáson. Mint 
meggyőződtünk róla, menetje-
gyet elővételben lehet vásárolni 
a vasútállomás jegypénztárá-
ban, de ezt nem ajánlott utolsó 
napokra hagyni, mivel az igény-
lés folyamatos. A vagonok szá-
mának csökkentése már tavaly 
augusztusban felmerült, de csak 
a menetrendváltástól követke-
zett be. Több, a témában koráb-
ban elhangzott vélemény szerint 
sokan tartanak attól, hogy a vár-
ható zsúfoltság, valamint a há-
ló- és étkezőkocsik nyújtotta 
többletszolgáltatás megvonása a 
Corona IC visszafejlődését, táv-
latilag esetleges megszűnését 
vonhatja maga után. A peticiok.
com oldalon még egy online kez-
deményezés is indult „Mentsük 
meg a Corona és a Hargita Inter-
city 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

Az új vasúti menetrend 

életbe lépése óta ke-

vesebb vasúti kocsival 

közlekedik a Brassó 

és Budapest közötti 

éjszakai utasszállítást 

végző Corona InterCity 

vonat. Sok az utas, volt 

eset, hogy minden je-

gyet eladtak, ezért nem 

ajánlott utolsó napra 

hagyni a jegyvásárlást.

A mag alapú 
táplálkozásról
Január 13-án, szombaton 14 
órától Csíkszeredában, a Har-
gita Vendégváróban egész-
ségnapot tart dr. Ketskés 
Norbert orvos, alternatív 
rákterapeuta, táplálkozási 
szakértő, a Magyar Olimpi-
ai Bizottság orvos-szakmai 
partnere. Az orvos a gyógyí-
tásban ötvözi a hagyományos 
orvoslás ismeretanyagát a 
természetes alapú terápiás 
és prevenciós lehetőségekkel. 
Az előadás során téma lesz a 
mag alapú táplálkozás életta-
ni hatása, ezen belül kiemel-
kedően az ízületek táplálásá-
ra szolgáló tápanyagok.

Előadás 
a városházán
A honfoglalás előttől az Eu-
rópai Unió utánig előadásso-
rozat keretében ma 18 órától 
Sógor Csaba európai parla-
menti képviselő A kisebbségi 
érdekérvényesítés új útjai az 
Európai Unióban címmel tart 
előadást Csíkszeredában, a 
városháza gyűléstermében. 
Az előadásra minden érdek-
lődőt várnak.

Egyre több lehetőség kínálko-
zik azoknak, akik autóbusszal 
szeretnének Csíkszeredából 
Budapestre utazni, de egyene-
sen Bécsbe, az átszállás ké-
nyelmetlensége nélkül csak egy 
busztársasággal lehet eljutni – 
legalábbis egyelőre.

Több mint egy éve jelen-
tek meg a romániai utakon a 
Flixbus zöld-narancssárga autó-
buszai, amelyek néhány hónap-
ja Csíkszeredából is kínálnak 
nemzetközi járatokat, ráadásul 
átszállással akár Skandinávia is 
elérhető. A Flixbust 2011-ben né-
met start-up cégként alapította 
három fiatalember, és 2013-ban 
indította útjára az utazási szol-
gáltatást. Ezután folyamatosan 
bővítették a kínálatot, előbb Né-
metországban, majd következett 
Franciaország, Olaszország és 
Hollandia, aztán 2016 közepétől 
Közép-Kelet Európa, 2016 végé-
től pedig Dánia és Svédország. A 
magát környezetkímélő és intel-
ligens mobilitást kínáló cégként 
meghatározó vállalkozás egye-
di módon ötvözi a technológiai 
start-up, az online szolgáltató 
és a klasszikus személyszál-
lító cég tulajdonságait, jelenleg 
pedig Európában a legnagyobb 

buszhálózattal rendelkezik a 
hosszú távú utazás piacán. Ta-
valy novemberben nyitottak 
irodát Bukarestben, ahonnan 
több romániai várost érint-
ve közvetlen járatok indulnak 
Nyugat-Európába.

Csíkszeredából Budapestre, 
onnan pedig átszállás nélkül 

Bécsbe lehet eljutni, illetve igény 
esetén további nyugat-európai 
úticélokat elérni. További tudni-
valók, illetve a pontos menetrend, 
valamint az átszállási lehetősé-
gek és az árak a www.flixbus.ro 
honlapon tekinthetők meg. 

A járatokra online is foglal-
hatók jegyek, aki azonban ha-

gyományosan vásárolna, ezt 
indulás előtt a buszsofőrnél is 
megteheti. A buszokon wifit, 
kényelmes üléseket, klímát 
biztosítanak az utasoknak, 
ugyanakkor a foglalások akár 
15 perccel indulás előtt inter-
neten lemondhatók vagy mó-
dosíthatók. 

DÓSA ILDIKÓ, GÁSPÁR BOTOND 

Könnyebbé vált csatlakozni a nemzetközi buszhálózathoz

A fotel kényelméből foglalható jegy, ami ugyanúgy le is mondható

Volt hasonló járat

Évekig nagyon jó árakat és 
kiemelkedő szolgáltatásokat 
kínált modern autóbuszaival 
a magyarországi székhelyű 
Orangeways nemzetközi bu-
szoztatással foglalkozó cég. 
A társaság Erdélyt átszelő já-
rata Csíkszeredából indult, és 
Debrecenen keresztül ért el 
Budapestre, a magyar fővá-
rosban pedig rengeteg kelet-, 
közép-, illetve nyugat-európai 
desztinációjú járatra lehetett 
átszállni. A vállalkozásnak 
azonban gazdasági nehézsé-
gei adódtak, és néhány éve 
teljesen kivonult Romániából.
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