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220 felett MSTS-ben



Elérkeztünk az idei év utolsó számához.
Következik a 201 4-es év, és az újévre mi
is készülünk néhány újítással, de erről
majd a januári számban.

Idén még utol jára megvitatjuk az OMSI-
hoz készült magyaros hangulatú Bör-
zsöny-Fiktív nevezetű pályát, amit az
MSTS Highspeed vonatai követnek, és
megnézzük, hogy aki száguldozni szeret-
ne legálisan, annak milyen lehetőségei
vannak.

Ezeket a témákat követi az Eurostar-t
bemutató kétrészes írásunk, amit szoro-
san követ a 201 3-as árvíz kötöttpályás
kárait felsoroltató összeállításunk.

Végül pedig a Budapest trol itörténetét
taglaló írásunk befejező részét közöljük
le, itt a Magazinban.
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HÍREINK

Végre megjelent az OMSI 2!
A második részben kibővítették Berl int, i l letve
több időben tudunk vezetni (1 986-1 994), de
persze nem ez a legnagyobb durranása az
egésznek, hanem bizony a csuklós Man NG
272. Részletes (8 oldalas) nyúzópróbánkat a
februári számunkban olvashattjátok.

I l letve az első add-on csuklós is megjelent rá
néhány napra a program megjelenése után.
Nevén nevezve a Mercedes Citaro G530 -at
vezethetjük egyenlőre Berl in utcáin.

A kamionozás szerelmesei pedig egy újabb
path-el gazdagodhattak, így már az ETS 2 az
1 .7.2.1 -es verziónál tart. A javításban most a
Volvo kamionokra koncentráltak a srácok, új
belső, személyre szabható Volvo logó háttérvi-
lágítással, és finomabban váltó sebességváltó
került bele a csomagba.
(blog.scssoft.com)

November végén megrendezésre került a I I .
Vi l lamosvezető Európa bajnokság, amit lévén,
hogy tavaly a BKV nyert, idén ők rendezhették
meg.
Sajnos, idén nem mi nyertünk, hanem Párizs,
de ez sem adhat aggodalomra okot, mert most
"csak" a második helyezést érték el a magyar
kolegák.

TS201 4-hez pedig 2 új pályával számolhatunk
be: London - Peterborough; és a Three Country
Corner Route. Előbbi Brit, utóbbi Német pálya,
és mindegyikre érdemes beruházni, mert
felejthetetlen utazásban lesz részünk!
(vonatmagazin.hu; store.steampowered.com)
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Amióta Marcellék előjöttek

az OMSI-val nem született

még egy darab rendes, iga-

zi magyar hangulatú pálya

a magyar fronton. Sokáig

kellett rá várni, de azt gon-

dolom, teljesen megérte.

Bemutatjuk a Börzsön-

Fiktív pályát!

Előzmény

A pálya építése 2011 -ben
kezdődött, ám az első verzió
korántsem nyerte el építője,
Routeres tetszését,

így hamar a kukában landolt.
Az ahhoz a pályához hasz-
nált objektumok ugyanis leh-
jet, hogy jók, meg szépek
voltak, de nem voltak magya-
ros jel legűek.

A probléma megoldásában
G.Gabe segített, aki nagyon
sokat tett a mostani pálya el-
készüléséért. Ő elsősorban
utakat és épületeket modelle-
zett, de segített még munká-
jával LMG-1 23, meXxm
JXBELL, és padarmartin.
A pálya mellett segítettek
még sokan mások is a me-
netrend kialakításában, a
busz átfestésekben, és az
ehhez hasonló dolgokban is.
És ennek a csapatmunkának
lett a végeredménye egy va-
lódi (annak ellenére, hogy fik-
tív) magyaros hangulatú
pálya.

Pálya

A kiegészítő méretére egy
szó van csupán: hatalmas.
És ebben semmi túlzás
nincs, a 600 MB-os tömörített
fáj ltól kezdve a benne sze-
replő viszonylatokig bezáró-
lag. Persze annak a pár
tonna speciál isan erre a pá-
lyára szánt objektumnak va-
lahol mégis csak el kel l

férnie, nem igaz?
Viccet félretéve, 11 viszonylat
van, amik behálózzák a ma-
pot, ebből csupán 1 városi, a
többi mind távol-
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-sági. Ez úgy gondolom ért-
hető is, hisz a pályának el-
sősorban a távolsági
buszvezetés a fő profi l ja, vá-
rosban már kismil l ió térké-
pen tudunk vezetni.
A menetrendek nagyjából 20
perc körül alakulnak, van
ami több, és van ami keve-
sebb, ez nagyban függ a for-
galomtól. De erről kicsit
később.

A pálya vizslatását kezd-
jük a pozitívumokkal. A ren-
geteg objektum hatalmasat
dob a pályán, a vonalveze-
tések szenzációsak, a me-
netrendek épp annyira
hosszúak, amennyit jól esik
levezetni. Van ilyen kanyar,
olyan kanyar, olyan emelke-
dő, amin az Ikarus az életé-
ért küzd, de ennek
ellenkezője is megvan, és
pont ezért nem is szabad
félvál lról venni a pályát, mert
habár minden részlete figye-
lemreméltó, szemünk az
úton kell , hogy legyen ha
kell meg tudjunk állni , lehe-
tőleg kicsúszás vagy baleset
nélkül. Nagy pozitívum az AI

park is, ugyanis nagyon sok
hazánkban látható autó jele-
nik meg a pályában. Sőt,
konkrétan csak az, ezt azért
jelentsük ki. Nyoma sincs
egyetlen egy darab alap AI
járműnek se. A mentő, és
rendőr autó szirénázása is
nagyon eltalált, az már saj-
nos nem, hogy a program
korlátoltsága miatt ezt is épp-
olyan autóként kezeli , mint a
többit, vagyis nem térnek ki
az útjából az előtte haladók.
Mondjuk ennyi rendőr és
mentő jelenléte nálam felve-
tette azt a kérdést, hogy ak-

kor milyen lehet itt a
közbiztonság. : ) Végül a
buszmegállók. Azokba külön
élvezet beállni , mert valóban
nem beesni kel l oda, hanem
lassan megérkezni, és a táb-
lánál megállni .

A pozitívumok után jöj je-



Börzsöny-volán

6 SD. EJC. MAGAZIN ◦ 201 3/1 2

nek a negatívumok. Ugyanis
kétségtelen, hogy a pálya ki-
váló, de nem tökéletes.
A pálya betöltésénél van,
hogy olyan hibát dob ki, mi-
szerint nem tudja azt betölte-
ni. A forgalom olyan balga,
hogy mindig egyazon sebes-
séggel jönnek a járművek, a
követési távjuk is egymáshoz
képest ugyanakkora, ezáltal
az összes kereszteződésnél

torlódások fordulnak elő.
Mert ugye az összes AI rop-
pant türelmes, csak a játékos
nem, akit esetleg 1 0 perce
tartanak fel, mert nem tud ki-
fordulni. Véleményem szerint
ezt a hibát sokkal több jelző-
lámpa beiktatásával át lehet-
ne hidalni. A másik
negatívum az, hogy az au-
tóknak nem tanították meg,
hogy ahol busszal be- vagy
kifordulni szoktak ott ne jöj je-
nek tel jesen ki a keresztező-
désbe, hanem maradjon
hátul, vagy odaérve lehúzód-
ni az út szélére. Sajnos nem
lehet a busszal fordulni se
jobbra, se balra, hogy az em-
ber fia ne kanyarodjon át a
szembe sávba.

A mentő/rendőr kombó szi-
rénája nyerő ötlet, addig
amíg épp nem állunk a du-
góban, és előttünk, vagy
mögöttünk nem épp egy
ilyen AI van. Hosszútávon
ez idegörlő tud lenni. Továb-
bá megfigyelhető volt, hogy
egyes részeken láthatatlan
falak vannak, na meg hogy
hajlamos szinte fagyásig
akadni a játék. És itt nem a
pattogó buszra gondolok,
hanem a diafi lmre. Az utak
menti objektumok sokaságát
tekintve azért i lyennek nem
lenne szabad előfordulnia.

Jármű

Az alap jármű a MAN
NL202, kéttengelyes kétaj-
tós alacsonypadlós busz. A
készítők figyeltek arra is,
hogy AI-ként is ez a busz je-
lenjen meg. A választás egy-
szerű volt, jól van
optimalizálva.

Mi viszont ajánl juk a pá-
lyához az összes kézis Ika-
rust, ugyanis a feelingje a
pályának csak így jön át, de



Börzsöny-volán

7SD. EJC. MAGAZIN ◦ 201 3/1 2

most komolyan. Nincs attól
jobb érzés, mint emelkedőn
hármasból visszaváltani ket-
tesbe, mert folyamatosan
lassul a jószág, és csak Isten
tudja mitől hajalndó gyökke-
tővel felmenni azon a dom-
bon. De ez így is van
rendjén.

Összegezve
Összegezve a negatívumok
ellenére a pályának megvan
a varázsa. És az ütközés ki-
kapcsolásával, forgalom le-
vételével a problémák
megszüntethetőek, ám ettől

függetlenül gyerekbetegései
vannak, ugyanakkor azok
nem nyomnak annyit a latba,
hogy az egész pályát lehúz-
zák.
Én csak ajánlani tudom min-
den Ikarus fannak a pályát,
töltse le, próbálja ki, és sze-
resse meg.

"SD"
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220 felett MSTS-ben

Mint minden közlekedési

ágban, a sebesség az egyik

olyan dolog, amiből lehet

sportot csinálni. Léteznek

autós, buszos, kamionos

gyorsulási versenyek, sőt,

még villamosokkal is szok-

tak néha versenyezni. A

vasúton már kevésbé, de

vannak olyan járművek,

amikkel lehetne versenyez-

ni, és olyan pályák is, ami-

ken ez lehetővé van téve.

Most bemutatjuk az MSTS-

es gyorsvasutakat.

A szupervonatok az MSTS-
ben széles körben elérhető-
ek, van az egyszerű szuper-
mozdonyoktól kezdve a
TGV-n át az ICE sorozatig
minden. Azért MSTS-ben mu-
tatjuk be ezeket, mert ehhez
a játékhoz készültek a leg-
jobb, legszebb kiegészítők, i l-
letve az MSTS eléggé
mindennapos.
Elsőként egy komplett kiegé-
szítőt mutatunk be, a High
Speed Trainst, amiben 1 0
szupermozdony/vonat kapott
helyett, két ICE1 , egy ICE2
és két ICE3, valamint 3 darab
BR 1 03-as és egy nosztalgia
BR001 -es gőzös, gyorsvonati
mozdony.
A pálya viszonylag szépen ki
van dolgozva, vannak szebb,
és nem annyira szép részei,
a járművekkel kapcsolatban
viszont nem lehet kifogás, na-
gyon szépek, élethűek.

Persze nem csak fizetős ad-
donok vannak, találunk ingye-
neseket is, csak azokat
külön-külön kell innen-onnan
letöltögetni. És így sincs hi-
ány belőlük, ugyanúgy meg-
van a TGV sorozat összes
típusa, az ICE sorozat is, és
persze a német vil lanymoz-
dony is elkészültek.
Felkerestük az egyik nagy
német MSTS-el foglalkozó
weboldalt, hogy lássuk, pon-
tosan mennyi is az annyi pá-
lya és jármű tekintetében.
Legalább 4 gyorsvasúti pályát
találtunk, legalább 1 5 olyan

mozdonyt/motorvonatot ami
ezekre a pályákra alkalmas
lehet.
Az egyik i lyen pálya a Super
Speed Trains nevet visel i ,
550 km hosszú, egy tekinté-
lyes alagúttal és egy nagy vi-
adukttal igyekszik lenyűgözni
a játékosokat. A kidolgozott-
sággal nincsen gond, ideális
a száguldozás szerelmesei-
nek, itt aztán ki lehet futtatni
az ICE-ket vagy bármi mást,
ami képes kétszáznál gyor-
sabban menni.
Ejtsünk szót még egy ingye-
nes pályáról, az LGV MED-ről
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is. Ez szintén igényesen ki-
dolgozott és változatos, elég
hosszú, tel jesen jó nyüstölni
rajta az erre alkalmas gépe-
ket.
AZ NBS Köln-Frankfurt in-
kább ICE-s pálya, a képen
legalábbis egy ICE szerel-
vényt látunk, és a pálya nevé-
ből adódóan Köln és
Frankfurt között húzódik a vo-
nal.
Ingyenesek után jöj jön né-
hány fizetős. Az MSTS-nél hí-
res a ProTrain sorozat,
amiben már ezidáig is na-
gyon sok helyen sok járművel
tudtunk vezetni az játék ber-
kein belül . A 1 0-es ProTrain-
ben Düren és Köln között
felhatjuk a kilométereket a
Thalys TGV-vel, de a 11 -1 2-
ben ICE vonatokkal szágul-
dozhatunk Hamburg-Flen-
burg és Basel-Karlsruhe
között. A két csomagban
mind a három generációs jár-
mű vezethető. Persze a sor-
nak nincs még vége, mivel a
1 8-ban Berl inbe juthatunk el

Hamburgtól, akár egy ICE T
típusú járgánnyal. Nem tu-
dom, olvasás közben kinek
tűnt fel, hogy eddig szinte
mindegyik kiegészítőben le-
hetett ICE-t vezetni. A válasz
az erre a furcsaságra, hogy a
pályák építőik is németek, így
hát nem véletlen, hogy mind-
egyik pályájukban lehetőség
van valamilyen fajta ICE ve-

zetésére. A 20-ban Dort-
mund és Hannover között
„zötykölődhetünk” az egyik
ICE-vel.
És a legutolsó, ami kicsit ki-
lóg a sorból, a ProTrain 1 7,
amiben kivételesen nincs ICE
vonat, de van helyette viszont
Taurus. A Siemens eme re-
mek járműveit München-
Chimgau között tehetjük pró-
bára.

Ezek mellett nem tudjuk elég-
szer hangsúlyozni, hogy bi-
zonyára az itt bemutatott
pályák csak egy részét teszik
ki a tel jes l istának, természe-
tesen kisebb-nagyobb kutató-
munkával lehet még találni
szép számmal a neten ilyen,
vagy ehhez hasonló pályákat
bőven.
Jó száguldozást!

”SD”

Forrás: thetrain.de;
portal.virtualtransport.hu
Képek: thetrain.de



Vajon melyik vasútrajongó ne
hallott volna erről a vonatcso-
dáról? Ebben a cikkben foly-
tatjuk a világ leggyorsabb és
legkomfortosabb vonatait be-
mutató sorozatunkat, mely-
nek ehavi témája a brit (és
francia) gyorsvasút egyik
gyöngyszeme, az Eurostar.
Kiváltképp érdekes, hogy
ezek a vonatok igen híresek,
másfelől pedig az útvonal,
ahol közlekednek, hiszen a
„Csalagút”, ami az összeköt-
tetést biztosítja a Nagy-Bri-

tannia és Európa többi része
között, a Doveri-szoros alatt,
méltán vált a XX. század leg-
nagyobb mérnöki alkotásává.
Tehát Eurostar. Lássuk mi-
lyen érdekességeket tartogat
számunkra ez a vonat!

A legkomplexebb vonat a

világon

Ennek a vonatfajtának a gon-
dolata nagyjából egy időben
vetült fel a Csatorna-alagút
megépítésének gondolatával.
A vonat presztízsét mutatja,
hogy a repülőtérihez hasonló
módon kell a jegyeket meg-
vásárolni, ebben tehát az is
benne van, hogy minél előbb

megvesszük a jegyünket, an-
nál olcsóbban jutunk hozzá.
Először csomagátvi lágítás,
majd útlevél-el lenőrzés törté-
nik. Ezek után az utasok a
vágányok alatt lévő várókban
várakoznak. A váróban ren-
delkezésre áll Starbucks, sok
bőr ülőhely, tiszta WC, font és

Az Eurostar
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euró automata, információ. A
vonat indulása előtt 20 perc-
cel a váróból mozgójárdán le-
het fel jutni a peronra, addig
csak lent lehet tartózkodni.
Ha szó szerint vesszük, ak-
kor az Eurostar nem is egy
vonat, hanem inkább egyfajta

szolgáltatás, amely a brit fő-
várost köti össze Párizzsal,
Brüsszellel , és újabban Hol-
landiával is. Ha még szoro-
sabbra húzzuk a kötelet,
akkor felfedezhetjük, hogy a
Francia TGV-vonatok is ún.
Eurostar-szolgáltatást nyújta-
nak, melyek viszont a TGV
technológiáin alapszanak, te-
hát a TGV-vonatok is Euros-
tarnak minősülnek a
Párizs-London szakaszon.
Azt a véleményt, hogy a gőz
izgalmas és a modern vonta-
tás pedig unalmas, azt egy-
szer, s mindenkorra
megcáfol ja az Eurostar. Ez a
vonat egyszerre egyesíti az
1 930-as évek áramvonalas

korszakának romantikáját, a
modern szögletes formákkal.

Zooláj

Forrás: Mozdonyencikolopédia,
Wikipédia, Deluxe.hu

Képek: 2.bp.blogspot.com;
oatridge.co.uk;
upload.wikimedia.org;
images.travelpod.com



A nyár a jó idő, kirándulás

és persze fürdésről szól.

Idén is szépen kijutott

ezekből az élményekből,

de mást is kaptunk június-

ban: rekord mennyiségű

árvizet. Olyan árvíz volt

ez, amire még nem volt

példa, de szerencsére si-

keresen átvészeltük.

A cikk az árvíz miatti fenn-

akadásokat fogja nagyító

alá venni, először a vidé-

ket majd Budapestet, ahol

szintén sok minden tör-

tént.

A híradások megdöbbentő
képsorokat közöltek az érin-
tett településekről. Vasúti
közlekedésben talán a leg-
kiemelkedőbb híreket a
Győr, Komárom és Eszter-
gom környéki vonalak kap-
ták. A Duna áradása miatt
különböző korlátozások lép-
tek érvénybe. A Budapest-
Győr-Hegyeshalom vasút-
vonalon Almásfüzitő és

Komárom között az egyik
vágányt lezárták a forgalom
elől, a másikon pedig se-
besség korlátozást vezettek
be, emiatt a vonatok több
mint negyed órát is késhet-
tek. A Komárom-Esztergom
vonalon az áradás követ-
kezményeképpen nem köz-
lekedtek a vonatok, hiszen a
pálya java része a Duna
mellett halad.
A közutakat sem kímélte az
idei áradás, így a Volánbusz
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A 201 3-as árvíz
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járatai is korlátozások mel-
lett közlekedtek. Többek kö-
zött Szentendrén
korlátozták a forgalmat majd
Sződligetnél is gátépítés mi-
att.

Budapestet érintette leg-
jobban az árvíz. Talán az
egyik legfigyelemfelhívóbb
jelenet az volt, amikor Ziu
buszokat vittek súlynak a
HÉV alagútjához. Ez igen-
csak érzékeltette, hogy a
szokásos árvíznél nagyobb
baj is lehet. A főváros életé-
re is rányomta a bélyegét az
árvíz. Állt a metró és a HÉV
sem járt. A Margit-szigetet
lezárták, emiatt a 4-6-os vil-

lamosok nem álltak ott meg.
A bicikl iseket is kérték, hogy
más útvonalon közlekedje-
nek.

Még további vi l lamosvo-
nalakat is érintett a víz.
I lyen volt a 2-es, a 1 9-es és
a 41 -es vil lamos is. Más vil-
lamosvonalakon pedig a sű-
rűséget növelték a kiesők
miatt. Emellett még számos
busz is érintett volt, valamint
a hajók sem közlekedtek ez
idő alatt.

A víz levonult és elmond-
ható, hogy szerencsésen
megúsztuk ezt a hatalmas
víztömeget, emberi élet
nem került veszélybe.

HLJ

A 201 3-as árvíz kötöttpályás kárai
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Cikkünk előző részében nem
sokkal az ezredforduló előtt
hagytuk félbe a trol iközleke-
dés történetét, most innen
folytatjuk. Az ezredforduló
előtt még két változás történt:

A 72 és 73-as
trol ik meg-
hosszabbítva
az Arany Já-
nos utcánál
kialakított
végállomásig
közlekedtek
1 981 de-
cem-

ber 31 -étől, valamint újra
el indult a trol i a Baross utcá-
ban 1 983 augusztus 1 5-étől
83-as jelzéssel Orczy tér és
Fővám tér között.
Változott a járműállomány is.
1 987 és 1 989 között szerez-
ték be az Ikarus 280-as trol i-
buszt immáron a Ganz
Vil lamossági Művek elektro-
mos berendezéseivel. A 83
darabos
sz

éria első kocsijai először a
83-as vonalon álltak forga-
lomba de az idő előrehalad-
tával feltűntek a 75-ös, 77-es,
79-es, 80-as, 81 -es és a 82-
es vonalon is és az egyik leg-
megbízhatóbb járművek let-
tek. Az állományhoz
hozzátartozik egy kísérleti
járműből átalakított kocsi is
mint nyolcvannegyedik.
Az Ikarus már a 80-as évek
legvégén megalkotta a 400-
as típuscsaládot de a BKV a
buszágazathoz hasonlóan
csak a 90-es években vásá-
rolt ezekből a járművekből.
Az Ikarus 435T típusból a vi-
lágon egyedül a BKV vásárolt
1 5 darabot 1 994 és 1 996 kö-
zött, ezeket is csak azért
hogy lecserél je azt a néhány
Ik280T-t ami még forgalom-
ban volt.
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Ugyanez volt a helyzet az
1 994-ben megalkotott Ikarus
411 T-vel, ami az első tel jesen
alacsonypadlós trol ibusz volt
Magyarországon. A zöld-na-
rancssárga színben pompázó
jármű bejárta az ország trol i-
val rendelkező városait de
csak 2001 -ben vette ál lo-
mányba a BKV.
Mint említettem a BKV itt is
jóval a típus megalkotása
után vásárolt a járműtípusból
vagyis inkább a tovább fej-
lesztett Ikarus 41 2T-ből, még-
pedig 1 5 darabot amelyek a
szóló vonalakon álltak forga-
lomba 2002-ben. Ekkorra a
75-ös trol ibusz már csak a
Népstadionig közlekedett az
1 -es vil lamos utolsó szaka-
szának 2000-es átadását kö-
vetően.
2005-ben aztán újabb trol ibe-
szerzés indult. Az eredeti leg
negyvenöt darab Solaris
Trol l ino 1 2 típusú trol ikból
csak hat darab érkezett, mert
az elektromos berendezése-
ket gyártó cég, a Ganz csőd-
be ment és a maradék 1 0

darab is csak azért került le-
gyártásra 2007-ben mert a
Ganzot megvásárolta a Sko-
da. Akkoriban újdonságnak
számított, hogy a jármű felső-
vezeték nélkül i szakaszon is
tudott közlekedni.

Eközben 2002-ben a 82-es
trol i meghosszabbodott az
Uzsoki utcai kórházig, ezek
után pedig csak 2008-ban
történtek változások: 2008
szeptember 31 -étől a 75-ös

trol i járt a Jászai Mari térig és
a 79-es a Dózsa György útig.
Egy másik emlékezetes vál-
tozás a 80-as és 81 -es trol i-
buszok közlekedésének
változása. A 80-as trol i ettől
kezdve csak hétköznap este
9 órától és hétvégén közleke-
dett Keleti pályaudvar és Örs
Vezér tere között, míg hét-
köznap az eredeti 81 -es vala-
mint a 80A jelzésű trol i
közlekedett: Örs Vezér tere
–Fogarasi út (81 ), valamint
Csertő utca–Keleti pályaud-
var (80A).
Így érkeztünk el a 201 0-es
évhez.

A ZIU 9-es típusból még
mindig körülbelül 20 darab
volt forgalomban, a 41 2T tí-
pusból pedig volt ami tartó-
san forgalomképtelen volt.
Ugyanakkor a legmegdöb-
bentőbb az Ikarus 435T-k
sorsa volt. 2009-ben a forga-
lomban résztvevő járművek
száma 4 volt. A többi a ga-
rázsban várta,hogy végre tör-
ténjen velük valami. A csukló
résznél történő nagy mértékű



korrodálódás miatt ugyanis
nem voltak forgalomba adha-
tók.
A 2011 -es nyílt napon mutat-
kozott be a ZIU-k kiváltására
a németországi Eberswalde
városából használtan beszer-
zett fél ig alacsonypadlós
MAN NGE 1 52 típusú trol i-
busz. A járműből 1 5 darabot
terveztek beszerezni, de a
201 2-ben már megérkezett
járművek felújítása nehezen
kezdődött. A tervek szerint a
járművek a jelenleg alacsony-

padlós

szolgáltatás-
sal nem rendelke-

ző vonalakon állnának
forgalomba és az itt felszaba-
duló 280GVM trol ik mehetné-
nek a ZIU-k helyére. Aztán
201 2 nyarának legelején egy
pénteki napon az Örs Vezér
terén a 82-es trol ibusz megál-
lójában újságírók és tévések
között átadták a 350-esre
számozott járművet. Egy a
81 -esen történő próbakör
után a jármű a 80A vonalon
állt forgalomba.

De a járművek csak lassan
készültek. A 80A után a 75-
ösre aztán a hétvégi 80-asra
majd a 82-esre is kerültek
MAN-ok. A járművek forga-

lomba állítása azonban no-
vemberben megakadt. Pedig
vészesen közeledett 201 3 ja-
nuár 1 . amikor is az összes
ZIU-t egyszerre tervezték ki-
vonni a forgalomból. Eközben
a 9 darab felújításra váró
435T-t is Székesfehérvárra
szállították és végre nagy ne-
hezen megkezdődhetett a
felújításuk. Végül elérkezett
az a bizonyos nap, 201 2 de-
cember 31 . A Csáktornya
parknál összegyűlt tömeg egy
utolsó úttal búcsúzott az
orosz ipar remekműveitől.
201 3-ban elkezdték forga-
lomba állítani az Ikarus 435T-
k felújított példányait. Tehát
rendeződni látszik a trol i-
buszközlekedés Budapes-
tenP

Szomi96

Budapest trol itörténete
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