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Kedves Olvasó!
A 2010. év a kisvasutaknak nem éppen könynyen kezdődött. A 2005. évi Vasúti Törvény által
megkövetelt, és számukra gyakorlatilag teljesíthetetlen adminisztrációs és anyagi terhek levegőben lógtak. Az eső azonban nem lógott a levegőben, így a folytatás már igazán akciófilmbe
illő volt. Több vonalat árvizek rongáltak meg, és
tették hosszabb-rövidebb időre lehetetlenné a
közlekedést. A gazdasági válság adta környezet
mindehhez a tökéletes reménytelenség hátterét
festette.
Ámde, régi törvény „az élet él, és élni akar”.
Minél nagyobb erő szorít lefelé, annál nagyobb
az ellenerő is.
A kisvasutak barátai, munkatársai folyamatosan dolgoztak a nehézségek elhárításán. S a
szinte már reménytelen helyzetben nem csak
tovább működtek a vonalak, de sor került világszínvonalú fejlesztésekre, és a Vtv. módosítására is. Természetesen nem vagyunk kész. Sok a
feladat még, de látszik, hogy a legreménytelenebb helyzet sem az, ha nem adjuk fel az álmainkat, hanem célokká nemesítve, bátran küzdünk
értük!

lékezetes élményeket adott. A törvényi követelményeknek való megfelelés, amiket végképp
nem egy négy kilométer hosszú, közel száz járművet számláló, önkéntes munkában üzemeltetett vasútra szabtak, az árvizek okozta károk
jócskán próbára tették a csapat képességeit.
Erről bővebben olvashatnak.
A vasútüzemeltetés mellett folyamatosan frissült honlapunk, két könyv kiadásának (pályázati
forrást elnyerve) szervezését kezdtük meg, részt
vettünk számos kisvasutas rendezvényen, szerveztünk kirándulásokat, szakmai programokat.
Folyamatosan együttműködtünk a (kis)vasutak
ügyéért dolgozókkal.
Sajnos e sok szép és eredményesen végzett
feladatból nem sok kerülhetett az újságba, ennek
egyszerű oka, hogy nemigen lehet egyszerre
megélni, alakítani az életet és dokumentálni azt.
Más érzékelést más gondolkodásmódot követel
a két feladat. Igyekszünk a dokumentációs
adósságot mielőbb pótolni, addig is tisztelettel
adjuk át e húsz oldalt.
(a képek a szerzők alkotásai, vagy gyűjteménye, ahol nem azt jeleztük)

Egyesületünk életében sincs ez másképp. A
KEMV üzemeltetése 2010-ben valóban igen emKöszönjük a segítséget, és kérünk idén is +1% esélyt,
vagyis az Ön befizetett jövedelemadójának ezen részét, kisvasútmentő munkánk folytatásához!

Adószámunk : 18077847-1-43
Aki teheti, kérjük támogassa munkánkat tárgyi vagy pénzbeni adománnyal!
Számlaszámunk: 11712004-20206435
A támogatás a fennálló jogszabályok szerinti mértékben az adóalapból levonható!

KBK füzetek 2011. február 2.
11. évfolyam, 71. szám
Kiadja a Kisvasutak Baráti Köre Egyesület a tagság és az érdeklődők tájékoztatására.
Megjelenik alkalmanként,
Az Egyesület címe: 1222 Budapest, József u. 7.
E-mail: info@kisvasut.hu, kbk@kisvasut.hu Honlap: www.kisvasut.hu
A szerkesztőség e-mail címe: szerkesztoseg@kisvasut.hu
Felelős kiadó: Bodrogközi Gábor
Felelős főszerkesztő: Karap Krisztián, +36-20-800-5600
Tördelő: Karap Krisztián, +36-20-800-5600
Korrektor: Bodrogközi Gábor, Moór Attila
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Szűcs Zoltán

Kemencei Krónika – folyamatos folytatás – a tizenegyedik évünk
A Kemencei Erdei Múzeumvasút működtetése már önmagában is különleges, hiszen az üzemeltetést teljes mértékben önkéntes erővel végezzük. S hozzá még, hogy a mozdonyvezetők, jegyvizsgálók, fékezők, vontatási, és pályafenntartási munkatársak száz kilométerre, vagy gyakran
annál is messzebb laknak a vasúttól. Nem kell azonban itt kasztokra gondolni. A megfelelő
szakterületek vezetőinek irányításával mindenki több feladatban is begyakorolja magát.
Mindez azonban még mindig nem minden.
Mert 10 éve, nem „csak” vasutat üzemeltetünk,
hanem felújítunk, újabb és újabb járműmentéseket végzünk, s a járműveket felújítjuk, s civil
múzeulógusként kutatási, restaurálási feladatokat látunk el. A KEMV sem „csak” egy közlekedési eszköz, amin Kemencéből az erdőbe utazni
lehet, hanem gyűjtemény, ahol munkatársaink a
műszaki örökség megőrzése mellett, komoly
múzeumpedagógiai munkát végeznek.

Mindez azonban ez nem szegte a munkatársak kedvét. A hagyományos Mikulás Vonatozás,
Szilveszteri tűzijátékos különvonat, Húsvéti vonatozás - rendre megtörtént.

Ezek a feladatok már önmagukban sem csekélyek, ám 2009. évi szezonzárástól megkezdődött a KMOP. 3.1.1 projekt megvalósítása. A
pályázat során az Ipoly Erdő Zrt. a Csarnavölgyi
út 45. szám alatti telken, ahol a vasút végállomása található, látogatócentrumot alakítottak ki.
A területen fogadóépület, játszótér, színpad,
teljes parkosítás készült. Megújult a mozdonyszín és a múzeum épülete is.
2009. ősze óta a végállomás minden zuga
építési területté vált. A vágányzat egy része sem
volt használható. Így az üzemszervezés, a karbantartási munkák kifejezetten tábori körülmények között zajlottak.
Egy nem szakmai hasonlattal élve: olyan volt
a 2010. év, mint amikor egy éttermet úgy kell
üzemeltetni, hogy nincs konyha és nincs a vendégek fogadására való tér – ámde senki nem
maradhat ellátás nélkül!

Már idén több kisvasúti kocsi, bányacsille,
bányafás kocsi, és lőszeres kocsi (a Bakony
hegységben felszámolt telepekről) és velük fordítókorongok, sínanyag érkezett Kemencére.
Néhányan már tovább is utaztak a Csolnoki Bányászklub gyűjteményébe, így ez e járműmentés
együttműködésünk egyik állomása is volt.
A megmentett csillék és és bányafás kocsik
Kemencén, az I. azaz a fatelepre vezető vágányon sorakoznak. Ezek biztosan nem végzik
haszonvasként.
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A tavaszra kifejlesztettünk egy új típusú
Tirefon csavart. Ez a már korábban a mi igényeinkre tervezett (vastagabb testű, hogy jól fogjon
a műanyag tipliben is, és alacsony fejű, hogy a
kicsi gerincmagasságú vágányainkon haladó
kerekek nyomkarimái ne érhessék el őket) csavar továbbfejlesztése, szélesebb gallérral. Íme
már beépítve az egyik, nekünk balra, a külső
oldalon.
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Az építkezés szervezőjével és a kivitelezőkkel
meglévő jó kapcsolatunk okán a MOFA-MD-40
típ. az UE-28 mozdony a mozdonyszínben, vagy
az előtető alatt maradhatott, s így a felújítás alatt
álló járművek nem károsodtak a télen. A munkák
állása szerint több alkalommal sikerült ideiglenes
400 V-os csatlakozási helyet biztosítani, s így El9 mozdonyunk akkutelepe is gondozást kaphatott.

Az építkezés adta különleges feltételek különleges látogató fogadási rendet, és az utasok
folyamatos tájékoztatását kívánta meg a változásokról.

A munkatársak Kemence Önkormányzatától
az iskolában és az ifjúsági táborban kaptak szállási és mosdási lehetőséget, szerény díjazás
fejében. Minden segítőknek köszönjük!
Ezért egy külön bejáróút, ideiglenes pénztár
(egy kocsiszekrényben), és peron épült, erről a
honlapon és helyben folyamatos információt
adunak a munkatársak. A hóolvadás, bár szabályos árvizekkel borította több szakaszon a pályát, a PFT csapat gyors beavatkozása folytán,
nem okozhatott komoly problémát. A szezonnyitás nem volt napfényes, de ez csak az időjárásra
érvényes. Május 1-től a hétvégéken menetrend
szerint közlekedünk, és egyedi szervezéssel,
hétköznapokra is biztosítottuk a látogatás, vonatozás lehetőségét iskolás csoportoknak.

Mert csak is így volt lehetséges, hogy munkatársaink képesek voltak elvégezni, a tábori körülmények között is, a forgalomszervezés, karbantartás munkáját, s látogatóinkat, utasainak
mindenkor biztonságos vasútüzemmel várni.
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A telepen, az építkezés okán is, módosult a
vágányhálózat, s rövidesen újabb kiállítóvágányok épülnek, amelyek a pályába fordítókoronggal lesznek bekötve. Tehát nem készítünk
„ravatalkákat” hanem minden járművünk igazi
életelemében, folyó pályán lesz!

Mindezek mellett a pályahasználati engedélyünk meghosszabbítási eljárásának megindítása
is erre az esztendőre jutott.

A telepi munka mellett a vonalon is előrelépések történtek, a folyamatos karbantartás mellett
az 5-ös híd járdát és korlátokat kapott.

A módosítás nem saját kényünkre-kedvünkre
történt, hanem a májusi és júniusi nagy árvizek
okán, amik több száz méteren súlyos pályarongálást, két Gabion-támfal megmozdulást és
egyik hidunk leszakadását hozták.

A megállókba padok kerültek.
Már Húsvétra elkészült a centenáriumi díszítés, íme a csíkos vonat (látszik a maszkolások
fent létéből, hogy munkában vannak még) első
érkezése Feketevölgy végállomásra.

A kisvasúti tapasztalat szerint, nem elég a
menetrend meghirdetése, és a szerint a közlekedés, de átlag havonta egy-egy rendezvénnyel,
különleges programmal is fel kell frissíteni a közönség tudatában, hogy a vasút működik. Ennek
szellemében a következő rendezvénynaptár alakult ki 2010.évre:
Pünkösdi Csillag expressz a Csarnavölgyben
május 23-án. Kemence község Majálisához sűrített vonatközlekedés május 30-án. Múzeumok
Éjszakája június 19-én. A Hetedhét Vígassághoz
kapcsolódóan hétköznapokon is menetrend szerinti közlekedés, július 17-25. között. Július 24én 100 éves a kisvasút, és augusztus 7-8. 100
éves a vasút – 10 éves a múzeumvasút kétnapos
ünnep sok meglepetéssel.

A tervek a kisvasutak életében is pontosan
azért vannak, mint máshol, hogy legyen mi módosítani.

A súlyos károk azért is voltak elszomorítóak,
mert megelőzhetőek lettek volna. A megelőzés
pedig nem elsősorban pénz, hanem gondolkodás kérdése, annak megértésére, hogy a vízvédelem és vízrendezés az esőcsepp földre érkezésénél kezdődik.
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Az erdőtalaj védelmével, a csapások olyan
kialakításával ami nem kínálja magát vadpatakok
zubogására, árkok átereszek tisztán tartásával.
Ez utóbbiakat a vasút területén természetesen
elvégezzük, s nem csak hogy elvégeztük, de
további átereszeket létesítettünk. A víz azonban
nincs tekintettel a helyrajzi számokra.
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feladatot. Az előző képen mezőcsere, és a vízelvezetés rendezése a gázló közelében lévő átjárónál.

A pályarongálásokat (hordalék-eltávolítás,
ágyazat pótlás, támfalak javítása) Egyesületünk
önkéntesei végezték el, a leszakadt híd helyreállítását az Ipoly Erdő Zrt vállalta.
Nyakunkon volt a nyár, a programok, a végállomás átépítése pedig még jócskán tartott.
A menetrendi vonatok mellet, megtartottuk a
múzeumok nyári éjszakáját, egy hetes sűrű vonatközlekedéssel vártuk a Heted7 Vígasság vendégeit. A rendezvény programjában a KEMV is
szerepelt, itt a Técsői Banda (kárpátaljai népzenei együttes) akik a vonal több pontján adtak
koncertet, zenélt a tetős kocsin. A vonatot legcsöndesebb mozdonyunk az El-9-es továbbítja.

Gyarapodtunk egy cseh bányacsillével aki
egyik tagtársunk féltett kedvence, de nálunk jó
helyen és jó társaságban van.

A leszakadt hidat kiemeltük, talpfamáglyahídfőre helyeztük. Ez szükséges volt, mind a víz
átfolyásának biztosítására, mind azért, hogy a
Feketevölgyig lévő vonalszakasz gondozását el
tudjuk végezni. Az ideiglenes hídfő olyan stabil
volt, hogy csilléket és egyéb kis kocsikat amivel
a fenntartáshoz szükséges anyagot felszállítottuk, biztonsággal áttolhattuk!

Az őszre elkészült a vasút 3-as számú hídja,
a közúti híd megerősítése és 30 méteren a patakmeder rendezése.
A Múzeumok Őszi Éjszakája, a Mikulás és
Szilveszteri Vonatozás a szokott jó hangulatban
zajlott le.

A Kisvasúti Nap központja Strand állomás
lett. Kőrózsa megállónál veterán jármű, modellbemutató és kézműves foglalkozás várta az éppen nem vonatozókat. A nehéz körülmények
ellenére olyan programot állítottunk össze, ami
minden korosztályt megszólít, így egy-egy érkező családból senkinek nem kellett unatkozni!
S mi sem szomorkodtunk, hiszen, ugyan a
vasút építése 1910-ben kezdődött, de a jelenleg
meglévő Csarnavölgyi vonal 1913-ban épült
meg, tehát négy évig bátran lehetünk százévesek, megvalósíthatjuk minden szép ünnepi elképzelésünket!
A járművek gondozása is folyamatos volt. Új
ruhát kapott több jármű, így a P-2 mozdony is.
A pályás csapat sem unatkozott, ha éppen
nem katasztrófa-elhárítást végzett, máris találtak

Elmúlt a 2010. év. Közel tizennégyezren látogattak el hozzánk, s figyelembe véve a nem éppen ideális helyzetet (végállomás nélkül, folyamatos katasztrófa-elhárítást végezve) ez nem is
rossz eredmény.
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Karel Beneš

Kisvasutak, bányavasutak, kisvasúti múzeumok Csehországban
Használatban lévő személy- és teherszállító kisvasutak
Jindřichův hradec, jindrichohradeci kisvasutak

 Két kisvasúti vonal (46 + 33 km, 760 mm).
 Nádražní 203/II, 377 01 Jindřichův Hradec, tel. +420 384 361 165, +420 737 204 555,
www.jhmd.cz, office@jhmd.cz

 Menetrend szerinti forgalom dízelmozdonyokkal minden nap, egész évben, gőzvontatású nosztalgiavonatok bysztricai vonalon júliusban és augusztusban naponta két vonatpár, júniusban és
szeptemberben csak szombatokon egy vonatpár. Az obratanyi vonalon gőzvontatású vonatok
csak nyáron, minden hétfőn.

Osoblaha, kisvasút

 20 km hosszú kisvasút (760 mm).
 www.osoblazsko.com, olpas.moravia@seznam.cz

 Menetrend szerinti forgalom dízelmozdonyokkal mindennap egész évben (Cseh Vasutak), gőz-

vontatású nosztalgiavonatok: június 1., 2., 3., 9., 10., 16., 17., 23., 24., azután június 24. és augusztus 28. között szombaton és vasárnap

Liberec, villamosvonal

 Keskenynyomközű villamos (1000 mm), kéttengelyes motorkocsik „Bovera“ 78 sz. (1929) és
"6MT" 117 sz. 1953), nosztalgiajáratok.

 Dopravní podnik města Liberce, a.s., Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III, tel. +420 485 344 111,
www.dpml.cz, www.boveraclub.com, dpml@dpml.cz, boveraclub@dpml.cz

 Nosztalgiavonal üzemben: május 1. és 8., július 5. és 6., szeptember 28., október 28. és november 17., kb. 12 és 18 óra között.

Kolín, répavasút

 5 km hosszú kisvasút (600 mm) a volt répavasút nyomában és egy kis múzeum.
 Kolín Sendražice, tel. +420 321 728 767, +420 602 450 968, www.zeleznicka.bloudil.cz,
reparskadrazka@centrum.cz

 Nyitva és járatok május 1-től szeptember végéig szombaton és vasárnap, húsvétkor és néhány
további napon, 10 és 17 óra között. A vonatok indulása minden egész órakor 16 óráig.

Mladějov, iparvasúti múzeum

 Kisvasúti és ipartörténeti múzeum, 12 km hosszú kisvasúttal (600 mm).
 569 35 Mladějov na Moravě 121, tel. +420 604 635 779, +420 461 323 602, www.mladejov.cz,
mladejov@mladejov.cz.

 Nyitva: májustól szeptemberig keddtől péntekig 8 és 14 óra között, szombaton 8 és 18 óra között,
vasárnap 9 és 16 óra között. Vonatok közlekednek: május 7. és 21., június 4. és 18., júliusban és
augusztusban minden szombaton, szeptember 3. és 17.

Zbýšov, iparvasutak múzeuma

 Rövid kisvasút (600 mm) a volt iparvágány nyomán, gőz-, motor- és villanymozdonyok kiállítása.
 Zbýšov, volt Jindřich II. bánya, www.mpz.cz, mpz@mpz.cz, tel. +420 606 832 394.

 Múzeum megnyitása és a közlekedés indulása május 14., további üzemnapok június 18., júliusban és augusztusban minden szombaton, utolsó üzemnap szeptember 24.

Bubovice, bányamúzeum – szolvay bánya

 Felszíni bányavasút (600 mm) és bányászati kiállítás.
 Volt Paraple-bánya, Svatý Jan pod Skalou, www.solvayovylomy.cz, spol.barbora@atlas.cz.
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 Nyitva májustól októberig, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 11 órától, a vonatok indulnak

minden egész órakor, az utolsó járat májustól augusztusig 17 órakor, szeptemberben és októberben 16 órakor.

Kisvasutak múzeum- vagy bányaterületén (felszíni)
Lužná u rakovníka, vasúti múzeum

 Rövid kisvasút a múzeum területén (900 mm).
 9. května 255, 270 51 Lužná, tel. +420 313 537 700, www.cdmuzeum.cz, info@cdmuzeum.cz

 Nyitva májusban, szeptemberben és októberben szombat, vasárnap, valamint ünnepnapokon,
júniustól augusztusig, keddtől vasárnapig minden nap 9.30 és 17.00 óra között

Zlonice, vasúti múzeum

 Rövid kisvasút a múzeum területén (600 mm).
 Lisovice, 27371 Zlonice, tel. +420 728 957 315, www.sweb.cz/zmzlonice, zmzlonice@seznam.cz

 Nyitva április végétől szeptember végéig, minden szombaton, 9 és 15 óra között
Rajnochovice, erdei vasút emléke

 Rövid próbavasút (600 mm) eredeti erdei vasút.
 Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, tel. +420 605 860 811, rlz.bilysklep.cz,
R.L.Z@seznam.cz

 A járatok indulásának időpontjai csak interneten találhatók.
Příbram, bányamúzeum

 Felszíni bányavasút (600 mm) és bányászati kiállítás a Ševčinský bányában, földalatti bányavasút (600 mm) a Prokopská bányában.

 Nám. Hynka Kličky 293, 261 01 Příbram VI Březové Hory, tel. +420 318 626 307, +420 318 633
138, www.muzeum-pribram.cz, info@muzeum-pribram.cz

 Nyitva áprilistól októberig, keddtől vasárnapig 9 és 17 óra között, további hónapokban keddtől
péntekig 9 és 16 óra között.

Krásno, bányamúzeum

 Felszíni bányavasút (600 mm), felszíni (900 mm) és földalatti bányavasút (450 mm) gyűjteménye,
bányászati kiállítás.

 Cínová 408, 357 47 Krásno, tel. +420 352 688 740, www.omks.cz, muzeum@muzeum-sokolov.cz

 Nyitva márciustól novemberig, szerdától vasárnapig, 9 és 12, illetve 13 és 17 óra között.
Stříbro, bányamúzeum

 Felszíni bányavasút (600 mm) és bányászati kiállítás.
 Západní předměstí 861, 349 01 Stříbro, tel. +420 606 634 220, +420 602 264 077,
www.hornickyspolekstribro.cz, k.neuberger@hornickyspolekstribro.cz

 Nyitva májustól decemberig, szerdán 15 és 17 óra között, szombaton 9 és 14 óra között.
Földalatti bányavasutak
Praha, kolektorok (közműalagút)

 Modern kábel- és vezetékalagutak, ezekben földalatti vasút (600 mm) található, mellyel látogatók
is utazhatnak.

 Kolektory Praha, a.s., Centrální dispečink Senovážné náměstí 11, 110 00 Praha 1, tel. +420 272
184 111, www.kolektory.cz, kolektory@kolektory.cz, janeckovad@kolektory.cz

 A csoportoknak (16 főig) belépés hétfőn 9,00 és 11,30 órakor, szerdán 8,30, 11,00 és 16,00 órakor és a hónap utolsó szombatján 9,00 és 14 órakor (ára 4500 CZK). Az egyéni turistáknak belépés hétfőn 14,00 órakor, szerdán 13,30 órakor és a hónap utolsó szombatján 11,30 órakor (ára
300 CZK egy főre). Előzetes jelentkezés az interneten kötelező.
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Chrustenice, bányamúzeum

 Földalatti bányavasút (450 mm) és bányászati kiállítás.
 Loděnice - Chrustenice, tel. +420 606 885 595, www.chrustenicka-sachta.cz, www.podzemicma.cz, info@podzemi-cma.cz.

 Nyitva júliustól szeptemberig, szombaton és vasárnap, belépés és a vonatok indulásai minden
egész órakor 10 és 15 óra között.

Český krumlov, grafitbánya

 A grafitbánya látogatása, részben menet a kisvonattal (600 mm).
 Chvalešická ulice, 381 01 Český Krumlov, tel. +420 380 711 199, www.ckrumlov.cz/grafitovydul,
grafitovydul@seznam.cz

 Nyitva áprilisban, szeptemberben és októberben, hétfőtől péntekig, 9 és 14 óra között, májusban
és júniusban 9 és 15 óra között, júliusban és augusztusban naponta is, de 9 és 17 óra között.

Kisvasúti múzeumok, kisvasúti és bányavasúti járművek a múzeumokban
Frýdlant, heřmanička

 Kisvasúti múzeum a volt kisvasúti fűtőházban (750 mm), járművek, fényképek, emléktárgyak.
 Železniční stanice Frýdlant v Čechách, tel. +420 721 404 011, 606 302 260,
www.hermanicka.wz.cz, spolek.fod@seznam.cz

 Nyitva júliusban, augusztusban és szeptemberben, minden szombaton 9 és 16 óra között
Lešetice u příbrami, vojna emlékhely

 Szabadtéri bányakiállítás, bányavasúti járművek (600 mm).
 Lešetice 52, 262 31 Milín, tel. +420 731 554 253, +420 731 554 244, +420 318 633 138,
www.muzeum-pribram.cz, info@muzeum-pribram.cz

 Nyitva áprilistól októberig, keddtől vasárnapig 9 és 17 óra között, további hónapokban keddtől
péntekig 9 és 16 óra között.

Jáchymov, 1. sz. Bánya

 Földalatti bányászati kiállítás (600 mm).
 Ulice Na Svornosti 362 51 Jáchymov, tel. +420 604 501 126, www.omks.cz, kriz@muzeumsokolov.cz

 Nyitva májustól októberig, szerdától vasárnapig, belépés 10, 11, 13, 14 és 15 órakor.
Planá u mariánských lázní, bányamúzeum

 Bányamúzeum, a kiállításban bányavasúti járművek (600 mm) is vannak.
 Sadová 816, 348 15 Planá, tel. +420 731 923 334, +420 737 658 320, +420 374 798 040,
www.muplana.cz

 Nyitva júniustól augusztusig, keddtől vasárnapig. Áprilisban, májusban és szeptemberben szombaton és vasárnap. Mindig 10 és 12, illetve 13 és 16 óra között.

Ostrava, „landek“ bányamúzeum

 A legnagyobb bányamúzeum, a bányavasúti járművek (600 mm) kiállítása.
 Pod Landekem 64, 725 29 Ostrava-Petřkovice, tel. +420 596 131 803, +420 596 131 804,
www.muzeumokd.cz, hornicke.muzeum@okd.cz

 Nyitva egész évben, naponta 9 és 18 óra között, belépés minden órakor, 16 óráig.
Vinařice u kladna, szabadtéri bánya-kiállítás „mayrau“

 Bányamúzeum, a kiállításban bányavasúti járművek (600 mm) is vannak.
 Vinařice u Kladna, tel. +420 312 273 067, www.mayrau.wz.cz, www.omk.cz, mayrau@centrum.cz.

 Nyitva egész évben, naponta 9 és 15 óra között.
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Harrachov, bányamúzeum

 Bányamúzeum, a kiállításban egy akkumulátoros mozdony és néhány csille található.
 Harrachov 382, tel. +420 602 603 739, www.ados-harrachov.cz/hornicke-muzeum, ados@adosharrachov.cz

 Nyitva januártól júniusig és szeptemberben és októberben keddtől vasárnapig, júliusban és augusztusban naponta, mindig 10 és 18 óra között.

Oslavany, bányászati és energetikai kiállítás

 Bányászati kiállítás, benne néhány járművel a zbýsovi múzeumtól (600 mm).
 Zámecká 1, 664 12 Oslavany, tel. +420 604 108 641, +420 546 423 283, kis.oslavany@post.cz,
www.oslavany-mesto.cz, www.rosicko-oslavansko.cz

 Nyitva májustól szeptemberig szombaton és vasárnap 9 és 16 óra között, a belépési szándékot
előre email-en jelezni kell.

Skuteč, városi múzeum

 A városi múzeumban kőbánya-kiállítás járművekkel.
 Rybičkova 364, 539 73 Skuteč, tel. +420 469 350 131, www.muzeum.skutec.cz és
muzeum.skutec@seznam.cz.

 Nyitva egész évben naponta 9 és 12, illetve 13 és 17 óra között.
Těchonín, tüzérségi határőrház „bouda“

 Tüzérségi határőrház emléke egy felszíni katonai kisvasúttal.
 Dělostřelecká tvrz Bouda, 561 66 Těchonín, tel. +420 777 647 114, www.boudamuseum.com,
tvrz@boudamuseum.com

 Nyitva májustól szeptemberig naponta, októberben hétvégén, belépés 11, 13 és 15 órakor.
Králíky, határőrház „hůrka“

 Határőrház emléke a földalatti katonai kisvasúttal.
 Dělostřelecká tvrz Hůrka, čp. 1938, 561 69 Králíky, tel. +420 606 669 888, +420 465 322 902,
www.boudamuseum.com, hurka@boudamuseum.com.

 Nyitva egész évben, hétfő és ünnepnapok kivételével, belépés júniustól augusztusig 10, 11, 13,
14, 15 és 16 órakor, a további hónapokban 11, 13 és 15 órakor.

Kerti- és parkvasutak
Drásov, kertivasút

 Kertivasút (600 mm) és ipari kisvasutak gyűjteménye.
 Drásov u Tišnova 196, tel. +420 606 333 066, www.feldbahn.ic.cz, zdenekjobanek@seznam.cz

 A kisvasút üzemben minden hónap első vasárnapján 12 és 16 óra között, májustól októberig 18
óráig.

Starý plzenec, kertivasút

 Kertivasút (600 mm) a gyermektábor területén, mozdonyok és kocsik különféle iparvasutakról.
 Dětský tábor ve Starém Plzenci, tel. +420 603 844 320, vitezslav22@seznam.cz.

 Üzem közönség számára június 4-én, 10 és 12 óra között, szeptember 10-én és 11-én, 10 és 17
óra között.

Vracov, kertivasút

 Kertivasút (600 mm).
 Strážnická 683, 696 42 Vracov, www.zeleznice600.cz, zdenekis@zeleznice600.cz.

 Üzem nyáron minden hónapban egyszer, a pontos napok csak interneten találhatók.
Zvole, westernváros „šiklův mlýn“

 Western típusú kisvasút (600 mm) a szórakozó központban.
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 Zvole nad Pernštejnem, tel. +420 566 567 400, +420 566 567 507, +420 602 750 130,
www.sikluvmlyn.cz, www.western.cz, western@western.cz.

 A központban üzem csak júliusban és augusztusban van.
Polnička, kertivasút gyerekeknek

 Szabadidőközpont étteremmel és kisvasúttal (600 mm).
 Polnička u Žďáru n/Sázavou č. 39. tel. +420 777 702 626, +420 607 706 124, www.vagon.hu.cz,
vagon@tiscali.cz.

 A kisvasút üzemben áprilistól szeptemberig szép időjárás esetében. Az indulások 12 és 20 óra
között, ha 10 gyermek utazik.

Svinaře, kerti bányavasút

 Kertivasút (450 mm), bányavasúti járművekkel.
 Svinaře č.p. 2003, www.zzs.estranky.cz, zeleznice450@seznam.cz, dulnizeleznice@seznam.cz

 Az üzemnapok csak interneten találhatók.
Horní chvatliny, kertivasút

 Kertivasút, nem szokásos nyomtávval (300 mm) magán-kertben, saját gyártmányú járművekkel.
 Horní Chvátliny, Nádražní ulice, tel. +420 608 710 245, zzz-chvatliny.wz.cz, pasek.fr@seznam.cz

 Az üzemnapok csak interneten találhatók.
Brno-obřany, modell kertivasút

 Modell kertivasút (160 mm), a kisvasúttal közlekedni gyermekek is tudnak.
 Mlýnské nábřeží 35a (č.p. 522) 614 00 Brno, tel. +420 603 279 177, www.zahradnizeleznice.net,
info@zahradnizeleznice.net

 Az üzem áprilistól decemberig mindig vasárnap 11 és 16 óra között.
Brno olympia, parkvasút

 420 m hosszú Lilliputvasút (nyomtáv 127 mm és 184 mm)
 Brno, Olympia bevasárló központ, info@smpd.cz, www.smpd.cz/olympia/olympia.html

 Az üzemnapok csak interneten találhatók.
Brno-židenice, modell kertivasút

 Modell kertivasút (45 mm), saját gyártmányú járművekkel, kisvasutak alapján gyártott járművek
 Došlíkova 24, 636 00, tel. +420 737 511 299, home.tiscali.cz/cb154678, vladimir.valda@tiscali.cz

 Belépés csak meghívott vendégeknek (telefonon vagy e-mailen lehet jelentkezni).
Brno-bystrc, modell kertivasút

 Gyári kertivasút 1:22,5 (45 mm).
 Pod Mniší horou č.p. 602, Brno-Bystrc, www.maha.ic.cz/maha.html

 A kisvasút üzemben májustól szeptemberig minden hónap első vasárnapján 13 és 17 óra között.
Chlumec n/c., kertivasút

 Három önálló kertivasút (nyomtáv 600 mm, 250 mm és 45 mm).
 Rooseveltova 249/III, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, tel. +420 737 487 323, www.chzz.eu,
bohumil.specinger@tiscali.cz.

 Az üzemnapok csak interneten találhatók.
Střížov, modell kertivasút

 A legnagyobb LGB tipusú kertivasút (45 mm) nagy kertben.
 Střížov 101, 783 43 Drahanovice, tel. +420 585 949 286, +420 604 246 932,
www.zahradnizeleznice.cz, info@zahradnizeleznice.cz.

 Nyitva áprilistól októberig minden páros hét szombatján és vasárnapján, 10 és 12, 13 és 17 óra
között.
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Csanádi Sándor

Továbbra is dinamikusan fejlődő JHMD
Az Indóház egy korábbi számában volt már szó a cseh JHMD kisvasútról. Egyértelműen látható
volt, hogy a hazai keskenynyomtávolságú vasutjainkkal ellentétben a kedvezőbb jogi-politikai
környezetnek és a vasúti vezetés szakszerű hozzáállásának köszönhetően dinamikusan fejlődik.
Nincs ez másként az új évtizedben sem, pár aktuális információval bizonyítjuk ezt
Elkészült a volt csehszlovák keskenynyomtávolságú vasutakon egyeduralkodó TU47
sorozatú mozdony remotorizált verziójának negyedik példánya, a T47.019 (a JHMD-n visszatértek az eredeti T47 sorozatjelre), a lila színben
pompázó jármű várhatóan az első kisvasúti reklámmozdony lesz.

A többi motorkocsi felújítása még várat magára, de bizonyos, hogy előbb-utóbb azokat is a
forgalomban üdvözölhetjük.
A
személyforgalomban
egyeduralkodó
Balm/ú kocsik modernizálása is elkezdődött.
Néhány jármű új plüsskárpitos üléseket, új világítást kapott, sőt az egyikbe még elektronikus
utastájékoztató berendezést is beépítettek.
Az utasok számára nem látható változások is
történtek: a szíjhajtású 48 V-os egyenáramú dinamót felváltotta a kardánhajtásos 24V-os
váltakozóáramú generátor, a hozzá tartozó elektronikus áramkörökkel. Ilyen körülmények között,
az utasbarát díjszabásnak és kínálati menetrendnek, valamint az 50 km/h pályasebességnek
(természetesen az ívekkel teletűzdelt szakaszokon 30-35 km/h a megengedett) köszönhetően
továbbra is sokan veszik igénybe a kisvonatokat.

Mi mást reklámozhatna, mint a közkedvelt
Milka termékeket? És a ráadás: az osoblahai
vonalra is készül a kamenica nad lipoi JHMD
műhelyben a következő modernizált mozdony,
mely a ČD által üzemeltetett vonalon az első
ilyen mozdony lesz.
Jelenleg javítás alatt áll a FAUR motorkocsi,
a RÁBA dízelmotor és a Clark/Hidromehanica
hajtómű közötti tengelykapcsoló kapott Lengyelországból új fogaskereket, de hamarosan ismét
üzembe áll az utasok szolgálatára.

Fotó: Hoványi Péter

Nem kell azonban félnie a nosztalgiát kedvelő
vendégeknek sem, itt is sok újdonság született.
Üzembe állt a harmadik Bax-kocsi is, természetesen a többihez hasonló, kiváló minőségben
felújítva, ezúttal az első 10 darabos győri szériából. Joggal állítható, hogy a klasszikus
keskenynyomtávolságú vasutak közül a JHMD-n
vannak ezek a vasutasok és utasok által is igen
nagy becsben tartott járművek a legjobb kézben.
Rendkívül furcsa ezt kimondani és magyar vasútbarátként a közelmúlt történései után érzelemmentesen nem is lehet szólni erről, de a tények makacs dolgok.
Fotó: Albisi-Pánczél Zoltán

A nosztalgiaflotta három vontatójárműve
(U37, Resiţa, Px48) mellé a remények szerint a
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közeljövőben ismét csatlakozik a Mallett U47-es
is.

Fotó: Albisi-Pánczél Zoltán

De hogy ne csak a gőzmozdonyok kedvelői
leljék örömüket a kisvasúti nosztalgiában, a
nitrai kisvasútról érkezett a RózsahegyKorytnicai kisvasútról származó kis személykocsiért cserébe az M21.003 négytengelyes motorkocsi – illetve ami maradt belőle. Ennek köszönhetően a jövőbeni felújítása után Csehországban is üzembe állhat ennek az ismert és
kedvelt, bár a hajtásrendszer eredeti kialakításában műszakilag nem a legmegbízhatóbb jármű.
A teherforgalomban továbbra is a város szélén álló távfűtőmű napi kiszolgálása, valamint
Kamenicában feladott ócskavas szállítása jelenti
a feladatot.

13. oldal

Ami szokatlan fejlesztés egy kisvasúttól: megszerezték az országos vasútvállalati engedélyt
és immáron már normálnyomközön is közlekednek JHMD-vonatok. A teherforgalom számára
beszerzett román gyártmányú dízelmozdonyok
(2 db LDH-125 és 1 db LDH-70) jelenleg elsősorban a Prágától České Budejovice – Linz felé
vezető nemzetközi fővonal átépítésén dolgoznak.
Rendelkezik
továbbá
a
vasút
normálnyomközű motorkocsikkal is, az egy darab saját tulajdonú és egy brnoi magánszemélytől bérelt további két 820 és 830 sorozatú járművek
elsősorban
Észak-Csehországban
a
Lovosice – Most vonalon, valamint Kadaňtól délre közlekednek, de nem menetrend szerinti forgalomban, hanem egyes rendezvények alkalmával, különvonatokban. Mivel így a JHMD nem
jelent konkurenciát az államvasútnak, így kedvező az együttműködés közöttük.
Emlékezzünk arra, hogy nem is olyan régen
az államvasút még meg akarta szüntetni a kisvasutat, sőt egy jó ideig részleges üzemszünet is
érvényben volt. Emlékezzünk továbbá arra a két
hazai kisvasutunk múltjára, melyek hasonló volt
a JHMD-éhez, de annak bíztató jövőjével ellentétben nekünk legfeljebb csak az emlékezés
maradt…
Köszönet illeti Jan Šatava urat a mindig készséges tájékoztatásáért és a JHMD csapatának
szakszerű vezetéséért!

Beszámoló a Ganz-Puch motorkocsi restaurálási munkáiról

Fotó: Németh Zoltán Gábor

Az esztendő egyéb történései nem sok időt
hagytak az elmélyült járműfelújító munkára. Ám a
kis kocsink felújítása előrehaladt. Elkészült a
csapágyak és kardántengelyek felújítása, a kerekek vannak soron, de különleges öntvényük
miatt a feltöltős hegesztési technikával való próba nem volt eredményes.

A motor és a hajtómű belsejének felmérése is
elkészült, itt sajnos rengeteg alkatrészt kell pótolni. A munkák a motor forgattyúsház, az irányváltó-hajtómű és az alváz felújításával folytatódtak az év folyamán.

14. oldal

2011. év 1. szám

KBK füzetek

Fleischmann Dezső

Csolnoki Bányász Klub, Bányászati és Ásványgyűjtemény
(2521 Csolnok, Szent Borbála út 3.)
Csolnok, a dorogi szénmedence első és vagy kétszáz évig egyik legjelentősebb települése, valamint
szénlelőhelye volt. A helyiek életmódját ezért egyszerre alakította a bányamunka, valamint a német
betelepülők gazdálkodása. A helyi hagyományokat így egyszerre határozták meg a német gyökerek,
valamint a bányászkodás.
Ezen értékek megőrzésére lelkes önkéntesek négy szervezet segítségével:
•

Dorogi szénmedence kultúrájáért Alapítvány

•

Bányász Szakszervezeti Szövetség, Dorog

•

Csolnok Község önkormányzata

•

Csolnoki Bányász Nyugdíjas Szakszervezet

megalakították a helyi bányászklubot, a bányászati és ásványgyűjteményt.
2006-ban csatlakozott hozzájuk a budapesti Kisvasutak Baráti Köre Egyesület a keskenynyomközű
vasutakért és az általuk üzemeltett Kemencei Erdei Múzeumvasút.
A gyűjtemény különösen jelentős, mivel a dorogi szénmedencében 1781-ben éppen a csolnoki területen (Miklós-berek, a Gete tövében) kezdődött el a szénbányászat.
A múzeum a 2003-ban a dorogi szénmedencében véglegesen megszűnt bányászkodás még fellelhető tárgyi emlékeit, dokumentumait rendszeresen gyűjti, fő céljának tekinti, hogy lehetőleg minden
ezzel kapcsolatos emléket megőrizzen az utókor számára.
A kiállítási tárgyakat sok utánajárással gyűjtötték össze, részben a lencsehegyi bányaüzemből, részben önkéntes felajánlásokból, saját gyűjteményekből.
Elkészült a bányatérségeket szemléltető szabadtéri kiállítás földalatti bemutató táróval és egy bánya
műhelyével (melyben akár kovácsolni is lehet) a bányász kultúrotthon hátsó udvarán.
Vasúti és kötélpályás csilléket is sikerült gyűjteni (Lencsehegyről, a faluból, valamint a borsodi
Lyukóbányáról és a Lábatlani Cementgyárból).
A lencsehegyi bánya bezárása után megőrizhetővé váltak az ott használt eszközök egy része, a bányászok mindennapi életéhez kapcsolódó emléktárgyak is méltó környezetben állítanak emléket
nemcsak Csolnok, hanem az egész dorogi szénmedence bányászatának.
JÓ SZERENCSÉT!
Megtekinthető: hétvégeken 16-18h-ig, illetve telefonos egyeztetés alapján más időpontokban is.
Szakmai vezetés (pl. csoportoknak) lehetséges. Megközelíthető busszal, Dorogról.
A múzeum címe: 2521 Csolnok, Rákóczitelep, Szent Borbála út 3.
Tel.: Fleischmann Dezső 06-30/587-3381, Baranyai Lőrinc 06-30/ 295-3695
Levelezés: 2521 Csolnok, Rudas László utca 40. Fleischmann Dezső
E-mail: csbanyasz@citromail.hu
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Gondos Árpád

Az átakasztós szállítási rendszer
A szén kímélése céljából több helyen a bánya külszínén nem építettek széntároló bunkert, hanem a csille teknőjét alvázra helyezve, megrakásra közvetlenül a bányába küldték le. A bányából kijövő alvázról a megrakott teknőt „átakasztották” az üres függesztékre. Ezt a módszert erről a műveletről nevezték el. A kocsit nem bunkerből töltötték fel, hanem lent a bányában közvetlenül
a
fejtésben,
esetleg
szállítószalagról
vagy
valamilyen
rakodógéppel.
Az átakasztás a kötél- vagy függősínpálya feladóállomásához közvetlenül csatlakozó épületben történt, az állomás és az akna vagy a táró
között. Az átakasztórészbe a bányavasút két,
egymással párhuzamos, 4–5 m tengelytávolságra levő vágánya vezet be, melyek végükön ívvel
vannak összekötve.

függesztőszárakat az ugyanakkor alvázon odaérkező megrakott teknő mellé visszaküldik.

Az alvázat és a kocsit megállás nélkül mozgatják tovább. Az alváz a lejtőre kerülve annyira
lesüllyed, hogy a teknő függesztőcsapjai a
függeszték horgaiba befeküdnek, a teknő az
alvázról felemelkedik; az átakasztás megtörtént.
A kocsi a megrakott edénnyel továbbhalad a
kötélpálya feldadóállomásába; az alvázat az íven
át visszafordítják és üres teknőt helyeznek rá.
A vágányon az alvázak körforgalomban közlekednek.
A
függőpálya
függősínje
a
görpályavágányok tengelye felett halad, és az
átakasztó állomásrész végén a két párhuzamos
függősín-ágat ugyancsak ívvel kötötték össze. A
vágány az egyenesben az ív felé közeledve kb.
200 mm-rel lesüllyed, az ív utáni egyenesben
pedig ugyanennyivel felemelkedik az eredeti
szintre. A vágány szintje a függősínhez képest
úgy van megállapítva, hogy az alvázra helyezett
teknő felfüggesztőcsapjai a függesztékszárak
horgai fölé emelkednek, aminek következtében a
függesztőszárakat a teknőre keresztirányban
annyira kilendítették, hogy a szállítóedényt a
kötélpályakocsitól függetlenül lehetett mozgatni.
A feladóállomás felől betolt üres csille teknője
alá alvázat tolnak, és azt az emelkedő pályarészen a kocsival együtt mozgatják; mire a kocsi
és az alváz a vízszintes vágányszakaszra felérkezik,
az
edény
felül
az
alvázra,
a
függesztőszárak a teknő mellől félrehúzhatók. Az
alváz a teknővel az egyenes vágányon a bánya
felé, a kötélpályás csille a függőpálya visszatérítő ívén át a másik oldalra jut, ahol a

Valószínűleg először Tatabányán alkalmazták, az ottani I. akna 1896-ban (és több más lejtős akna is) függőpályával épült, kétéltű csillékkel, melyek csak kis mértékben tértek el az
1950-es, '60-as években készült kocsiktól (pl.
szegecselt alvázak helyett hegesztett főkeret,
vas ütköző helyett fa betétes). Azt, hogy eleinte
hol, melyik cégnél készültek a függőpályák elemei (így a csillék, állványok, függősínek és más
tartozékok), eddig nem derült ki. Egy régi adat
ismert, mégpedig a Magyar–Belga Fémipargyár
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Rt. 1911-es kisvasúti katalógusában szerepel az
alváz, illetve a teljes talpi vasúti csille.

Tatabányán két átakasztós rendszert használtak: a kisvasút és kötélpálya, illetve a kisvasút és
függősínpálya változatot. Az előbbi rendszert
Tatabányán kívül (1987-ig) az 1950-es évek közepétől (anyaghiányosságok és hanyag szerelés
miatt eleinte sok üzemzavarral) az 1980-as évek
elejéig a Salgótarjáni Szénbányáknál, 2001 elejéig az Oroszlányi Szénbányák alkalmazta.

Tatabányán, a Tataszén Kft. üzemeltetett egy
500 m hosszú függősínpályát, kétéltű csillékkel
(átakasztás nem volt, a csilléket csak függőpályán használták, de rendelkeztek néhány vasúti
alvázzal, talpi csillével).
A kétéltű csille függőpályán látható az előző
képen, itt pedig vasúton, a Kemencei Erdei Múzeumvasút gyűjteményében. Tatabányán és
Oroszlányban használták.
A Kemencén kiállított csille az Oroszlányi Bányamúzeum ajándéka (Tatabányáról került
Oroszlányba).
A felújítás a Kemencei Erdei Múzeumvasút műhelyében készült. A felújítást Gondos Árpád végezte 2002 tavaszán.

Forrás:
•

Boldizsár Tibor: Bányászati kézikönyv II. kötet, Műszaki Könyvkiadó
könyvkiadó 1959.

•

Függőpályák,
védőberendezések,
Műszaki Könyvkiadó Budapest, 1965.

•

Tatabánya anno... című könyv

•

főleg magyarországi kötélpályákról
készült saját feljegyzések, internetes
szakmai
oldalak
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Szűcs Zoltán

Mozdonyfelújítások éve
A kisvasutak ismert nehézségei ellenére 2010-ben két komoly értéknövelő és régi járműveket
teljesen új műszaki tartalommal megtöltő járómű-rekonstrukciónak örülhettünk!

Gemenci tavasz
A Gemenci EV korábban is a C50 korszerűsítés fellegvára volt. Az erdőgazdaság bajai műhelyében hidrosztatikus hajtásrendszerűre építették át, és traktor motorral remotorizálták mozdonyaikat (CDH sorozat) az 1990-es évek elején.
Egy újabb gép Zetor motorral és mechanikus
váltóval készült el (C50Z-404) a '90-es évek végén.
Most pedig egy újabb hidrosztatikus mozdony
(CDH08-401) próbáira érkeztünk.

Rovnai György mozdonytervező elmondta,
hogy a Gemenc Zrt. megkeresésé után, megkutatták a C50-es mozdony dokumentációját. A
jármű 1952-től épült a MÁV Északi Járműjavítóban (azóta több átszervezés és névváltozás volt,
sőt ez a műhely már meg is szűnt, de a történeti
hűség miatt a korabeli nevet használjuk). 1962ig több változatban épültek a mozdonyok. Mozdonyunk 1954-ben készült, az alvázon azonosított jelzések, és az ismert életút elemek alapján.

A futómű új, belső csapágyazást kapott,
megújultak a tengelyek is. A keréktárcsák abroncsostul maradtak. Az ütköző-kapcsolófejek is
eredetiek, a ház és a rugó új. A keréktárcsákat
nem sajtolással rögzítették, így tíz perc alatt leszerelhetőek. Kötés módja vasúti járművön újszerű, a városi közlekedésben már bizonyított.

Az alváz tekintetében a dokumentáció két változatot tartalmazott, egyet a külső és a egyet
belső tengely csapágyazású mozdonyhoz. Ismerve, hogy milyen jármű érkezik, elkészültek a
tervek.
A jármű szétbontásakor kiderült, hogy az alváz nem az amire számítani lehetett, így kezdődött minden előröl.
Alváz: jól látszott rajta az elmúlt több mint fél
évszázad, számos repedés deformálódás torzította el. Végül új tartóelemek beépítésével, a
súlyszekrényeket is hordozó mellgerendák megtartásával, az eredetivel azonos fő méretű alváz
készült.

Motor: több gyártó megkeresése után a
Perkins a Daewoo és a Deutz tudott alkalmazható típust ajánlani. A mozdonyba végül a Deutz
2012-es típusa került, az erőforrást bányagépekben, modern bányamozdonyokban is, alkalmazzák.
Előnye, hogy a segédüzemekkel együtt szállítják, beleértve a hűtőkört is, és úgy van kialakítva a blokk, hogy egyszerűen csatlakoztathatók
további kompresszorok és hidraulikus szivattyúk.
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A gép teljesítménye 75-130 kW között választható. Ezt ugyanaz a motor teljesíti, és mindenféle
elektronikai csodavezérlő nélkül. A titka az, hogy
a „Bosch rendszerű”, tehát állandó löketű adagolója „Jendrassik rendszerű”, tehát változó löketű
adagolóként viselkedik. De igazában nem változó löketű, hanem változó befecskendező nyomású.

Az égéshez három dolog kell, éghető anyag,
oxigén, gyulladási hőmérséklet. A gyulladási
hőmérséklet, a dízel motorban, a sűrítés hatásra
létrejön. Az oxigént a levegő tartalmazza a kellő
mértékben, a turbó elegendő levegőt szállít a
maximális teljesítményhez is. Az éghető anyag a
gázolaj. Ebből a tápszivattyú sokkal többet szállít, mint amannyit az adagoló fel tud venni. Gond
nincs, a fel nem vett mennyiség visszatér a tartályba. Ez a működés az alsó teljesítmény értéknél. Ám a visszatérő körbe egy fojtószelep van
beépítve. A visszafolyási keresztmeszet szűkítésével, mivel a szivattyú szállítási mennyisége
nem változik, az adagolóhoz érkező gázolaj
nyomása megnő. A nagyobb alapnyomás a ráütéskor nagyobb befecskendezési nyomást
eredményez, és a porlasztás minősége is javul,
így növekszik a teljesítmény. Ez, ennél a motornál, 75 kW (100 LE) és 135 kW (180 LE) között
állítható be. Jelenleg a motor az alsó határra van
szabályozva, hivatalosan 74,9 kW a teljesítménye. Így a maximális fordulat 1270/perc. A mozdony maximális sebessége 17 km/ó.
Hajtás: jellege Bo' Sauer (USA) hidrosztatikus. A rendszert Európában is gyártják, Szlovákiában, de olyan fokig teljesen az amerikait,
hogy még a kötések, kötőelemek is coll szabványúak.
A hajtást túlméretezéssel választották, az eddigi próbáknál melegedést nem is tapasztaltak.
Későbbi kérésre szabadonfutó is beépítésre
került, ez egy közvetlen összeköttetés a
hidromotorok között, így a keringésből a szivatytyú kimarad. Nem szükséges tehát a főgép üzemi fordulatszámon járatása, a szivattyú állandó
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működtetéséhez. A hajtófogaskerekek egyenes
fogazásúak, 5 cm szélesek, 3-as fogmodullal.
Így a túlméretezés mellett csendesek is. A hajtóműházak kettő a főkeret négy azonos méretű
csapággyal támaszkodik a tengelyekre.
A jelenlegi 17 km/ó sebesség a hidraulika vezérlésváltoztatásával 40 km/ó-ig, a hajtóműházban a áttétel változtatással 90 km/ó-ig növelhető.
Fék: A mozdony saját fékrendszere ZBR
nyomástartó fékezőszeleppel, az átmenő fék
Knorr D2 fékezőszeleppel kezelhető. A kormányszelep egy egyszerűsített Knorr Ke, a
főlégtartók egyedi tervezésűek, egy tartályként
ugyanis nem lehetett volna elhelyezni, ezért
négy kisebb tartályként helyezkedik el, a megfelelő légmennyiséget tárolni képes edény. A léghengerek, oldalanként egy, a nagyvasúton jelenleg is alkalmazott típusok. Kézifék nem készült, a
szerepét rugóerőtárolós „közúti westing” vette át.
Az oldása levegővel történik. A fékfüggvasra, a
rudazat kikerülésével, közvetlenül, bovdennel
hat. A levegőt a motorral gyárilag szállított 980
l/perc szállítóképességű kompresszor termeli.
Elektromos rendszer: 12 V egyenáram, a
műszereket a Közlekedési Műszergyártól szerezték be, a kapcsolók, lámpák a honi járművek
sokaságában működnek.
Mozdonyszekrény: teljesen új tervezés, a
sátor három szekcióból áll. A középső elhagyásával rövidebb változatban is készíthető. Ez
esetben a gázolajtartály, amely most a sátor jobb
sarkában helyezkedik el, az így hosszabb géptérben kap elhelyezést.

Fotó: Markója Szilárd, 2011. januárjában tehervonattal

A belső burkolat tetszetős, hő és zajvédő képessége a mai elvárásnak megfelelő. Klímaberendezéssel is felszerelhető, a motor ehhez
megfelelő teljesítménytartalékkal rendelkezik.
Beépítésre került Ventus sebességmérő, ám
anyagi okok miatt nem ennek a regisztrálója,
hanem egy másik, szintén magyar gyártású ké-
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szülék. Ez tizenkét különféle paraméter folyamatos regisztrálásra képes, így a sebesség mellett
a motor, hajtómű, fék üzemállapotainak rögzítését is elvégzi.
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Vontatási képesség: A számítás szerint, sík
pályán 600 tonnás szerelvényt képes megindítani. Gyakorlatban ezt még nem próbálták ki.

Lillafüredi ősz, az Mk48,2021-es mozdony újjászületése
fékszerkezet alkatrészeinek (kiemelten a féktuskók)
élettartam növekedése is költséget csökkent.

A fejlesztés teljesen hazai, a járműben található komponensek ebben a formában itt kerültek
összeépítésre először!
Jelen legjobb tudásunk szerint nem csak a
legmodernebb hazai vontatójármű, hanem kisvasúton az egész világon nincs még egy hibrid
üzemű mozdony!

Fotó: Chikán Gábor
A mozdony üzeme csendes, a leghangosabb része a
dízelaggregát hűtőrendszere.

A mozdonyba amerikai motor-áramfejlesztő
(Cummins) egység került, az akkumulátor-telep
és elektronikája belgiumi származású. Az alváz
és a forgóvázak eredetiek, maradt az eredeti
hajtás, de forgóvázanként egy-egy villanymotor
van, amk a lassító áttétel beiktatásával kardántengellyel hajtanak egy-egy forgóvázat.
Bár a sebességmérő kicsit kakukktojás, de
végül is kerek. Az egyszerű vezetőasztal (két
egyenértékű vezérállás van) ne tévesszen meg
senkit, az ablakosztás alatt világító téglalap a
jármű-diagnosztikai rendszer kijelzője!

Fotók: Chikán Gábor

2010. késő őszén és telén mozdony üzeme rendben
folyik, jók a tapasztalatok. A tervezett 25-30%-os
üzemanyag megtakarítás teljesül, a teljes visszautat
(Garadna → Miskolc) csak akkumulátoros üzemben
teljesíti a gép visszatermelő fékezéssel, és a vízszintes szakaszokon az akkutelep erejéből vontat. A
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Szűcs Zoltán

A KBK 9 tonnás Ganz bányamozdonya Csolnokon
Első felső-vezetékes villamos mozdonyunk hosszabb ismeretség után lett a miénk, bár meglátni
és megszeretni egy pillanat is elég volt, kalandos történet része mindez.
Réges-régen, mikor a Kalapos Király, II. József. éppen csak átvette Mária Terézia Császárnő megüresedett trónját, nyitották az első bányát
a Dorogi-medencében, az Úr 1781. évében.

rendszer, a járművek és a pálya feleslegessé
váltak. Előbbieket tömedékelték, utóbbiak a fémfeldolgozókba kerültek.

A XIX. század végére, az első fejtés megnyitásától számolva, 5,4 millió tonna szenet hoztak
a felszínre, és számos akna dolgozott.
A XX. századra kiépült a Dorogot, Tokodot és
Annavölgyet összekötő (lényegében torzított
háromágú csillaghoz hasonló) alagútrendszer,
amely felfűzte a térség bányaüzemeit. Az elkövetkezendő kilenc évtizedben a Dorogi-medence
94 millió tonna szenet adott, ennek oroszlánrésze a fent említett alagútrendszeren jött a napra.

Fotó: Molnár Márk gyűjteménye

Különös fintora a sorsnak, hogy a Dorogi
altáró és vasútüzeme egy részének megmenekülését éppen a dorogi bányászat ősellensége: a
karsztvíz segítette!

Fotó: Molnár Márk gyűjteménye

Természetesen ezen át végezték a tárnák ellátását, s itt utaztak munkahelyükre népes vonataikon a bányászok.
Mindezt
hatalmas
bányavasútihálózatrendszer szolgálta ki, ahol hamar megjelentek a sűrített levegős, benzin majd dízelmozdonyok. A bányászok mindig is elöl jártak a
villamos energia alkalmazásával, így e hálózaton
villamos mozdonyok sokasága rótta a kilométereket. Közöttük a GANZ 9 tonnás típusai is.
Az alagútrendszer mindhárom végéhez komoly felszíni vasútüzemi létesítmények csatlakoztak. Az első Dorog, a másik kettő Annavölgy.
Az 1960-as évek végén megkondították a
szénbányák felett a vészharangot, 1991-re a
Dorogi-medence bányái (a Lencsehegy I-II.
Üzem kivételével) bezártak. Az aknák, az alagút-

Fotó: Lakos Rudolf

A bányák leállásával a vízszint emelkedett, s
a tiszta egészséges vizet örömmel fogadta a
környező települések, az ország régi fővárosának, Esztergomnak lakossága is. Így tehát
„Vízbányát” nyitottak Tokodon, a szükséges berendezések beszállítását és a karbantartást az
altáró 3,5 km hosszú vasútja szolgálta. Két Ganz
mozdony, két négytengelyes népes kocsi, számos csille és alváz menekült meg a pusztulástól
és üzemelt tovább. A 90-es években szakmai
látogatáson utazunk be vonalat, a 9 tonnás mozdony által vontatott Ikarus népes kocsiban. Ekkor szerettünk bele.
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cére. És újabb átalakítás után újra a KEMV sínjeit rója. Ez volt az egyszerűbb.

Fotó: ismeretlen szerző

Fotó: Molnár Márk

Aztán, úgy a Tiszát ért cián szennyezés idején, valakinek eszébe jutott, hogy minek is a
karsztvíz? Jó lesz a Duna víz is, csukjon be a
vízbánya! S így lett. Ettől kezdve a tolvajok prédája lett az altáró. A felső-vezetéket ellopták,
megrongálták a berendezéseket és a járműveket, és ezek fogyása is megindult.

Nagy mozdonyunk elhelyezéséről azonban
hosszú szakmai vita alakult ki. Hol lenne legjobb
helye, ami történeti szempontból, mind a felújítás
és későbbi üzemeltetés lehetőségét figyelembe
véve?

Mindemellett a mozdonyhoz való hozzájutás
is teljesen reménytelennek mutatkozott. Várni
kellett, nem tehettünk mást.
S egyszerre csak valakinek eszébe jutott,
hogy Tokod alatt nem csak a fekete gyémánt,
hanem a víz is kincs, s ez utóbbi kihozatala nem
olyan ördöngösség, hisz' nem is régen még innen kaptuk a vizet.

Végül Csolnokot választottuk. Így eredeti
üzemelési helyén marad, s a többi szempontból
is jónak ítéltük ezt a megoldást.
De visszatérve rá, a bemutató udvaron az
annavölgyi bánya-mentőkocsival csatolva látható, akivel aktív korában is találkozhatott.

A szándékot tett követte, de a megvalósítás
nem volt egyszerű pótolni kellet a szivattyúkat és
csöveket. A beszállításra a pálya ugyan megvolt,
de áramátalakító és felső-vezeték rendszer híján
a mozdonyok nem mozdulhattak. Ezek helyreállítása nehezen lett volna megoldható.
Mivel folyamatosan követtük az eseményeket,
így hamar eljutott hozzánk a kérdés, tudnánk-e
segíteni? Megállapodtunk, hogy a vízbánya felszerelésének idejére és üzemeltetés kezdetére,
amíg a vontatás kérdését meg tudják oldani, a mi
El-9 mozdonyunk Tokodaltáróra megy dolgozni.
Bérleti díjul az számukra használhatatlan, és
felújításra is szoruló 9 tonnás mozdonyt kapjuk
meg.
Mozdonyunk tengelycsere (az altáró vasútja
580 mm nyomtávú) és szabványos kisvasúti ütköző-vonókészülék helyett bányavasútival ellátva, üzemben Tokodon.
Az üzem rendben lezajlott, a vízbánya újra
működik, s a továbbiakra beszereztek egy a miénkhez hasonló, de Romániában készült villanymozdonyt. El-9-esünk így visszatért Kemen-

Felújítása azonnal megkezdődött, első a kapcsolómű, de amint lehet követi őt a többi alkatrész is. A szekrény rendbetétele helyben történik
meg. A üzemképessé tétel a cél természetesen.
Csolnokon egy kis fedett (de oldalról nyitott,
hogy a látogatók bármikor megtekinthessék) szín
kialakítása a terv. A mozdony nem maradna örök
tétlenségre ítélve. Egy pálya szakasz készítésével, csökkentett feszültség alatt, meg is mozdulna az elképzelés szerint. Ha nem is sok-sok tucat csillés szénvonatokkal, és nyolc kocsis népesekkel, de valóban újjáéledne a gép!
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A XVI. Kárpát-medencei Kisvasúti találkozó
A találkozó helyszíne a Keleti Pályaudvar kultúrterme volt.
A szokott jó hangulat és megszokott résztvevők mellett két új, illetve mit is beszélünk! Két
régi, de mára már megszűnt kisvasút képviseletében egyszer a nagysurányiak, akik a régi cukorgyári vasút történetét kutatva arra jutottak,
hogy újjáépítik, természetesen XXI. századi pályával 49 kg/fm sín, betonba ágyazva, és közforgalmi-turisztikai funkciót kap, beviszik a városközpontba az állomástól, 600mm helyett 760mm
nyomtávval.
Járművek beszerzésében a környező országokra gondoltak, bár a jelenleg megszerezhető
lengyel L45H és FAUR motorkocsiknak nincs
szlovákiai típusengedélye. A költségeket (látva a
magyar és cseh példákat) EU pályázati forrásból
teremtenék elő. Az erősen túlméretezett pálya
lopásbiztos, és ha jól megépítik, hosszabb távon
minimális karbantartást igényel, így nem terheli
az üzemi eredményt. Hát ez bizony előre látó
gondolkodás, reméljük sikerrel járnak, és nemsokára mehetünk vendégségbe a felvidék legújabb kisvasútjára a legöregebb motorkocsival,
Bözsivel és egyes kocsival, és sok hajtánnyal.

képeivel. A képböngésző telepítése király ötlet
volt, látványos vetítéseket rendeztünk, semmi
másodperc alatt.
Természetesen most is sok megbeszélést tartottunk kisvasutas kollégákkal, nagyon hasznosan telt az összejövetel.
Az első és legfontosabb pont a "Előterjesztés
az új Országgyűlés, az új Kormány számára a
turisztikai célú erdei kisvasutak működtetésének
biztosítása érdekében" című anyag bemutatása
és aláírása volt.
Az előterjesztés kidolgozása, és a kisvasutak
érdekében végzett munka nagyon hasznos és
fontos volt. Ennek bizonyítéka, hogy 2011. január 1-től a Vasúti Törvény számos a kisvasutakat
hátrányosan szabályozó része megváltozott.
Természetesen van még teendő, de mindez legyen tanulság a közös fellépés fontosságáról!

Szintén újdonság volt a simonyifalvi kisvasúti
emlékhely bemutatkozása. A megnyitásra szép
kiállítás is volt, Felek Ferenc tagtársunk anyagaiból. Képeiket pendrive-on hozták, mi segítettünk
kivetíteni, meg jól el is kértük honlapunkra!
Természetesen Egyesületünk képviselete
sem szenvedett csorbát, az újságot minden
résztvevő megkapta, a honlapunk folyamatosan
szerepelt, a hozzászólók mondókáját villám
gyorsan kísértük vasútjuk képtárának látványos

A XVII. Kárpát-medencei Kisvasúti Találkozó
Idén 2011. február 2-án kerül megrendezésre a Találkozó, helyszíne a Budapesti Széchenyihegyi Gyermekvasút Gyermekotthona lesz.
9 00 – 10 00 : regisztráció és érkezés
10 00 : megnyitó
10 15 – 12 00 : meghívott szakmai vendégek előadásai
12 00 – 12 30 : ebédszünet
12 30 – 14 30 : erdei vasutak, önkormányzatok, egyesületek képviselőinek előadásai
14 30 – 15 00 : a vontatási telep megtekintése
15 00 – 18 00 : különvonat Széchenyi-hegy állomásra és vissza Hűvösvölgybe, menetideje 40 perc, tehát 16 óra előtt néhány perccel ér majd Széchenyi-hegy állomásra, ahonnan a fogaskerekűvel (60-as
villamos viszonylat) és a 61-es villamossal kb. 30 perc alatt elérhető a 2-es metró.
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Könyvajánló
Vasúti vontatójárművek Kovásznán és Kommandón
Az Egyesület 2010. elején pályázatot nyújtott be Vasúti vontatójárművek Kovásznán és Kommandón címmel a romániai Sikló Egyesülettel közösen. A pályázat ügyében tavasszal pozitív bírálat született, így a közös kutatómunka és a könyv kiadására a két egyesület
közösen 1.459.706 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A kutatómunka és a könyv szerkesztése decemberig lezárult, várhatóan március végétől lesz a könyv kapható mindkét egyesületnél.

Zemplén kisvasútjai
Még a tél közepén, a kisvasút megszűnésének 30. évfordulójára időzítve kaptuk kézhez a frissen megjelent könyv első példányait, mely
végül a sátoraljaújhelyi megemlékezésen került hivatalosan is bemutatásra.
A hosszú és sok forrásra kiterjedő gyűjtőmunka olyan alkotást eredményezett, mely a hiánypótló a kisvasút történetét feldolgozó kiadványok sorában: végre a nagyközönség elé kerül egy olyan fotógyűjtemény, mely hitelesen visszaadja a kisvasút fennállásának utolsó
két évtizedét.
A fekete-fehér és színes fotók visszarepítenek az időben s néhány
óra alatt beutazhatjuk vonatunkkal a Zemplén legszebb tájait, ott
állhatunk Sátoraljaújhelyen a poros út szélén látván közeledni a vonatot, kinézvén az ablakon ott állnak Pálházán az erdei vasút aprónak tűnő kocsijai és Sárospatakra érkezvén pedig szinte érezzük
majd a fűtőház olajos talajának édeskés illatát...
A könyvet forgalmazza a MÁV Nosztalgia Kft.

A 490-es sorozat
Hazánk egyik legismertebb kisvasúti gőzmozdonya a 490-es sorozat,
melynek képviselői minden jelentősebb kisvasúton megfordultak, sőt
a környező országokba is került belőlük néhány.
A könyv összegyűjti és bemutatja a sorozat életútját, valamint a szerkezeti és gépészeti tudnivalókat.
A könyvet forgalmazza a MÁV Nosztalgia Kft.

