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Két olyan autóbusz került 
nemrég a budapesti közlekedési 
múzeumba, melyek hónapokkal 
ezelőtt még utasokat szállítottak 
Csíkszereda környékén. Kevés 
van már forgalomban a több 
évtizede gyártott járművekből, 
amelyek hosszú ideig szolgáltak, 
de már „lejárt az idejük”.
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N emcsak a használt személy-
gépkocsik, hanem a használt 
autóbuszok számára is jó fel-

vevőpiacot jelentett Románia, ahol 
a távolsági személyszállításban ez-
előtt húsz évvel még ritkaságszám-
ba ment az új autóbusz. Annál több 
közlekedett viszont a tíz-tizenöt éve-
sekből, Hargita megyében például a 
Magyarországról hozott Ikarus volt 
a sláger, amely az 1990-es évek vége 
felé kezdte felváltani a kommunista 
rendszerből örökölt, Roman és Rocar 
gyártmányúakat. Akkor ezek is elő-
relépést jelentettek a bűzös, hideg, 
kényelmetlen buszokhoz szokott 

utasoknak, és a személyszállítási 
piacra belépett cégek közül sokan 
ezeket használták. Mára viszont 
már kiöregedtek annyira, hogy ket-
tő közülük szinte az utakról került a 
budapesti közlekedési múzeumba. 
Egy Ikarus és Csepel autóbuszról 
van szó, amelyek tavaly nyáron még 

Csíkszereda környékén menetrend 
szerint szállították az utasokat.

Veres Sz. János, a csíkszeredai 
távolsági autóbusz-állomást üze-
meltető Csíki Trans Kft . igazga-
tója kérdésünkre elmondta, még 
használatban van néhány Ikarus 
autóbusz a távolsági személyszál-
lításban, de nagy részüket már 
kiselejtezték a cégek. A múzeum-
ba került Ikarus 256.50-es típus-
ból 1974 és 2002 között több mint 
23 ezer darab készült a székesfe-
hérvári üzemben. Ezek a buszok 
az évtizedek során négy kontinens 
huszonkét országba jutottak el. Ér-
dekes, hogy a 150 ezredik és a 200 
ezredik legyártott Ikarus is ebből a 
típusból került ki. A gyűjteménybe 
került darabot 1983-ban gyártot-
ták, 1999-ben került Csíkszere-
dába, ahol még 20 évet szolgált. 
A Csepel 258K típusjelű autóbuszt 
1987-ben gyártották, 1994-ben 
adták el Csíkszeredába, ahol 25 
évig üzemelt. Tehát mindkét jár-
mű hosszabb ideig közlekedett 
Hargita megyében, mint Magyar-
országon. A budapesti intézmény 
a buszokat felújítja, és helyreál-
lításuk után bemutatja a nagykö-
zönségnek. Az igazgató arról is 

AZ IKARUS ÉS CSEPEL MÁRKÁJÚ JÁRMŰVEKET HELYREÁLLÍTÁSUK UTÁN BEMUTATJA A NAGYKÖZÖNSÉGNEK A BUDAPESTI INTÉZMÉNY 

Erdélyi közutakról múzeumba kerültek a buszok
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beszámolt, hogy az Ikarust nem 
klasszikus Rába motorral szerel-
ték fel, hanem D 10-essel, amely 
már Euro 1-es besorolású volt. 
A Csepelből összesen csak né-
hány darab készült, a csepeli 
gyár által előállított alvázra sze-
relték rá a karosszériát, ezért is 
Csepel néven futottak. „1994-ben 
hozták be, személyesen én jár-
tam el az útját. Motorhibás volt, 
amerikai motor volt benne, két-
szer is meghibásodott, nem tud-
ták működtetni, és akkor hozták 
ide. Itt egy Rába motort szereltek 
bele, amelyet hitelesítettek, és 
még tavaly is működött” – muta-
tott rá a cégvezető. Hozzátette, az 
Ikarus volt a legjobb állapotban, 
amely tavaly még Csíkszereda és 
Szépvíz között közlekedett. ,,Be-
lül rendben volt, de több mint 30 
éves buszokról van szó, amelyek 
karbantartása is költséges. Ha-
sonló volt a helyzet ahhoz, mint 
amikor a csíkszeredai városi köz-
lekedésben üzemeltek a Svájcból 
hozott, 1965-ben gyártott buszok, 
egy időszakot áthidaltak velük. 
Most is használt buszokat hoznak 
be, csak fi atalabbakat” – jelle-
mezte a helyzetet Veres Sz. János.

Hosszú szolgálat. A Csepel 258K típusjelű autóbuszt 1987-ben gyártották, 1994-ben került Csíkszeredába, ahol 25 évig üzemelt

Az Ikarus 256.50-es típusból 1974 és 2002 között több mint 23 ezer darab készült

Kangoo jumps világrekord 
született Nagyváradon 

Nagyvárad bekerült a Guinness-rekordok könyvébe, 
miután a város főterén 1657-en vettek részt fitnesz-
órán speciális rugózású talppal ellátott sportcipővel 
– nyilatkozta tegnap az Agerpres hírügynökségnek 
Sebestyén Kinga kangoo jumps edző. 

A nagy tömeget megmozgató esemény még tavaly 
októberben volt, viszont a Guinness-bizottság a 
felvételek részletes elemzése után, január 25-én 
erősítette meg a rekordkísérlet sikerességét. Eddig 
Németország 1298 sportolóval jegyezte a legna-
gyobb részvétellel végzett kangoo jumps gyakorla-
tot.

A kangoo jumps egy különleges rugózású talppal 
ellátott sportcipőben, zene ritmusára végzett aerob 
testmozgás, amely egy óra alatt akár 1000 kalóriát 
is eléget, ezért nemcsak szórakoztató, de egészsé-
ges is. Az érdeklődőket a nagyváradi KAPO csapata 
mozgatta meg, a szinte egyórás gyakorlatokat Se-
bestyén Kinga és Olivia Burta edzők, valamint Alin 
Iova és Dorina Puşa Fărcaş orvosok vezették.
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 » A budapes-
ti közlekedési 
múzeum gyűjte-
ményébe került 
Ikarus és Csepel 
márkájú jármű-
vek hosszabb 
ideig szállítottak 
utasokat Hargita 
megyében, mint 
Magyarországon.




