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Ön a Kisvasutak Baráti Köre
Egyesület 2008. decemberi
információs kiadványát tartja
kezében.
Célunk, hogy a KBK tagoknak
beszámoljunk az egyesület
munkájáról, az érdeklődőknek
pedig bepillantást engedjünk a
keskenynyomközű vasutak
világába.
A lap a korábbiakhoz képest új
kinézetet kapott, ígyekeztünk egy
jól felépített, érdekes kiadványt
átadni az olvasónak, mely
megfelel jelenkorunk követelményeinek.
Kérjük észrevételeivel, javaslataival segítse munkánkat és
küldje el azokat szerkesztőségünk e-mail címére, hogy a
jövőben méginkább megfelelhessünk az olvasói igényeknek.
Az olvasáshoz kellemes
időtöltést kíván:
a KBK Magazin szerkesztősége

KBK Magazin 2008. december 31.
16. évfolyam, 65. szám
Kiadja a Kisvasutak Baráti Köre Egyesület a tagság és az érdeklődők tájékozatására.
Megjelenik alkalmanként.
Az egyesület címe: 1222 Budapest, József u. 7.
E-mail: info@kisvasut.hu, Honlap: www.kisvasut.hu
Felelős kiadó: Laczkó Zsolt
Szerkesztők: Karap Krisztián, Kardos Zoltán
Tördelő: Karap Krisztián
Korrektorok: Fodor Illés, Chikán Gábor, Kovalcsik Tamás, Markója Szilárd
A szerkesztőség e-mail címe: szerkesztoseg@kisvasut.hu
Címlapfotó: Kovalcsik Tamás, Csömödéri ÁEV
Az újságban az egyesület és a Kemencei Erdei Múzeumvasút
támogatóinak reklámmegjelenést biztosítunk!
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Újból teljes erőben a kemencei múzeumvasút PN-3-as mozdonya
A Kemencei Erdei Múzeumvasút MD-40 típusú PN-3-as mozdonya az
ősszel hajtóműproblémákkal küszködött. Októberben megérkezett a
Jászkiséren felújított tartalék hajtómű, mely beszerelésre került a régi
helyett, így most már újból ereje teljében roboghat a kis mozdony a
csarnavölgyi vaspályán.
Ez a mozdony a megszűnt nádasdladányi tőzeggyárból került a Kemencei
Erdei Múzeumvasútra ahol 2 éve teljes felújítást kapott. (Fotó: Chikán Gábor)

Eredményes volt a nemzeti ünnep Kemencén
Amíg Budapesten az ünnepekkor a már-már szokásosnak mondható
események zajlottak, addig a Kemencei erdei múzeumvasút pályás és
gépész csapatai aktívan tevékenykedtek.
Sor került 30 m vágány teljes felépítménycseréjére, kocsibehajtó
felújítására, mozdony hajtóműcserére, valamint az a tény sem
elhanyagoható hogy a 4 nap alatt csaknem ezer utas zötykölődött a
Csarnavölgyben. (Fotó: Szűcs Zoltán)

Születésnapi tehervonat Csömödéren
Október 17-én Markója Szilárd és Csanádi Sándor tagtársaink
születésnapjainak alkalmából gőzvontatású fotós tehervonatozást
szerveztek Csömödéren. A rendezvényen több mint 50 vasútbarát tette
tiszteletét, melynek köszönhetően a szerelvénybe sorozott két Bak kocsi
éppenhogy elegendőnek bizonyult.
A különvonat reggel üres teherkocsikal kivonult LentiszombathelyMumorig, ahol felrakodták az elszállításra váró rönköket, majd egy rövid
lentii vízvételezés után a szerelvény visszaindult Csömödérre.
(Fotó: Kovalcsik Tamás)

Novemberi üzem Nagybörzsönyben és Kemencén
Nagybörzsönyben Kemencéhez hasonlóan októberig közlekednek
menetrendszerűen a vonatok, de idén köszönhetően a kellemes ősznek
mindkét börzsönyi kisvasúton még novemberben is közlekedtek
személyszállító vonatok a nagy érdeklődésre való tekintettel.
Novembertől mind Nagybörzsönyben, mind Kemencén igény szerint
közlekednek a vonatok előzetes megrendelés alapján.
A Királyréti Erdei Vasút a téli időszakban is menetrend szerint közlekedik.
(Fotó: Gubucz Gábor)
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Vonalhosszabbítás Lajosházán
A Mátravasút lajosházi vonalát az Egererdő Zrt. az egykori Szalajkaházig kívánja meghoszabítani. Az 1900-as évek elejétől a környéken
már folyt a kitermelt faanyag kisvasúti szállítása, de Lajosháza
Szalajka-ház szakaszt később felbontották.
A pálya rekonstrúkciója a lajosházi vonal felújításával kezdődött
2006-ban, majd folytatódott a Szalajka-házig történő alépítmény
helyreállításával. Jelenleg már rendelkezésre áll a beépítendő
sínanyag egy része, a továbbiakban pedig tervek közt szerepel a
Szalajka-ház erdei iskolává való alakítása.
További infó: www.matravasut.hu (Fotó: Magyar Szilveszter)

Eredményes fejlesztési pályázat a LÁEV-en
A Lillafüredi Állami Erdei Vasút ökoturisztikai fejlesztése című első fordulós
pályázatot az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi
Operatív Program támogatási rendszerében a Regionális Operatív
Programok Irányító Hatóságának vezetője előzetesen támogatásra
érdemesnek ítélte.
A pályázatból előzetes tervek alapján egy Mk48-as mozdony fog megújulni
környezetbarát motorral és hajtással. (Fotó: Kenyeres Gábor)

Megújult a kisvasut.hu
Az év végétől folyamatos felújításon esett át a kisvasut.hu címen található weboldal, melynek
köszönhetően egy letisztultabb, áttekinthetőbb oldal született.
Bejegyzésre kerültek továbbá a www.kisvasut.eu és a www.kisvasut.info címek is, melyekről szintén
elérhető az oldal.
Külön menüpontot kapott az Irattár, ahová frissítésként a jellegrajzok közé jónéhány új rajz került fel
várhatóan a modellezők örömére.
Újdonság a galériáknál, hogy azok már Cooliris nézegetővel is megtekinthetők, ehhez a szükséges
bővítményt a www.cooliris.com honlapról tölthetik le.
Véleményét és javaslatait további fejlesztésekhez várjuk az info@kisvasut.hu címre.

Mk48 2019 - Köszönöm jól vagyok!
Az egyetlen, nyugatra került Mk48-as jelenleg Graztól mintegy 25
kilométerre délkeletre, a Stainzer Lokalbahn vonalán dolgozik. A jármű
1993-ban került el Magyarországról, és egy rövid zillertalbahni kitérőt
követően érkezett Stainzba. Sokáig nem láttunk róla felvételeket, nem
rendelkeztünk biztos információkkal róla. Most megtört a jég.
A mozdony jelenleg D7 pályaszámmal dolgozik a vasúton a
pályafenntartásnál. (Fotó: Chikán Gábor)
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2008 és a KBK
A 2008-as évet a kettősség jellemezte egyesületünk életében: egyesületünk tagjainak létszáma 31 fővel
bővült, újból megdöntötte az egy évvel korábbi csúcsot az NCA egy százalékos felajánlásából származó
bevételünk, és végre megértük, hogy a Kemencei Erdei Múzeumvasút szerelvényei jövőre már hivatalosan
is Feketevölgy megállóhelyig járhatnak majd.
Újabb járművek érkeztek a kemencei telephelyre, és örvendetesen bővült a vasút személykocsiparkja.
Több szakmai funkcióval bővült a kisvasut.hu oldal, az év végi szolgáltatóváltásnak köszönhetően az oldal
immár a www.kisvasut.info és a www.kisvasut.eu címen is elérhető, továbbá ftp tárhellyel bővült a tagoknak
nyújtott szolgáltatások köre, hamarosan pedig a kisvasut.hu végű e-mail címekre is pályázni lehet majd.
Olvasóink még csak a második KBK kiadású magazint tarthatják kezükben igaz ezt lényegesen megújult
formában.
Jóval kevesebb egyesületi kirándulásra került sor, mivel nem igazán volt tagjaink között olyan, aki kellő időt
tudott volna fordítani erre a tevékenységre.
Nem járt sikerrel az Agyag-Ásvány Kft.-vel közösen benyújtott, a felsőpetényi kisvasút felújítására hivatott
pályázat sem.
A jövő évre vonatkozóan több elképzelés is napvilágot látott, amely az idei hibákat orvosolhatná. Az
egyesület vezetősége bízik benne, hogy egy év múlva egy jóval pozitívabb beszámolót olvashatnak majd
az érdeklődők.
Az egyesület tagjai által szervezett programok 2009 első felében
2009. március - Csömödér:
Kövecsesi és Szentpéterföldei mellékvonalak bejárása dízelvontatású személyvonattal március valamely
szombatján.
Bővebb információ és jelentkezés: Kardos Zoltán - 06-30-656-56-10 vagy mk45@citromail.hu.
Költség: kb. 1500 Ft/fő, KBK tagoknak 1000 Ft/fő. A jelentkezők létszámától függően csökkenhet a költség.
Helyszín megközelítése: egyénileg.
2009. február-március - Nagycenk:
Gőzvontatású különvonat a nagycenki Széchenyi Múzeumvasúton, megfelelő érdeklődés esetén
nosztalgiabuszozással egybekötve.
Bővebb információ és jelentkezés: Csanádi Sándor - csanadisandor@gmail.com.
2009. április - Szlovákia:
Szlovákiai kisvasutak bejárása. Indulás szombat reggel, utazás a feketebalogi kisvasúton. Szombat este
szállás Besztercebányán. Vasárnap delelőtt utazás a vichylovkai kisvasúton, majd délután hazafelé a
liptóújvári kisvasúti múzeum megtekintése. Érkezés vasárnap este.
Sofőrök és utasok jelentkezése március 31-ig: Kardos Zoltán.
Költség: benzinpénz elosztásával + szállás és vonatozás kb. 15 ezer Ft/fő.
2009. április 18. vagy 25. - Gemenc:
Gőzvontatású különvonat a Gemencei Állami Erdei Vasúton.
Bővebb információ és jelentkezés: Fodor Illés - illesf@pizolit.hu.
2009. április - Dorog:
Dorogi homokvasút bejárása.
Bővebb információ és jelentkezés: Molnár Márk - c-50@freemail.hu.

A programok csak
megfelelő létszám esetén
kerülnek megrendezésre,
ezért kérjük minél előbb
jelezze részvételi
szándékát a
programszervezőnek!
Köszönjük

Fodor Illés
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Mi is az a Kisvasutak Baráti Köre Egyesület?
Egyesületünk 1994 folyamán alakult, a Fővárosi Bíróságtól kapott bejegyzési számunk 8081. 2002-ben
közhasznú, majd 2005-ben kiemelkedően közhasznú minősítést kaptunk a Fővárosi Bíróságtól.
Munkánkat 2007-ben a Város- és Faluvédők Szövetsége Podmaniczky-díj adományozásával ismerte el.
A Kisvasutak Baráti Körének céljai:
"A keskeny nyomközű vasutak rohamos fogyásának megakadályozása.
¦A hazai és kárpát-medencei kisvasutak népszerűsítése.
¦Megszüntetett vasutakon halálra ítélt járművek megmentése,
felújítása majd üzembe állítása.
¦Az egyesület kisvasutak történeti, tárgyi és képi emlékeit kategorizálja és közzéteszi.
¦Üzemelteti és fejleszti a Kemencei Erdei Múzeumvasutat valamint a Biatorbágyi Viaduktvasutat.
¦Felsőpetényi kisvasutat üzembe állítja és menetrend szerinti közlekedést tervez.
¦Segíti és kapcsolatot fenntartja az ország kisvasútjaival.
¦Tanfolyamokat szakmai összejöveteleket szervez kisvasutak megőrzésének érdekében.
¦Programokat, különvonatozásokat szervez.
Miért érdemes az egyesület tagjának lenni?
"Ingyenesen jár és kipostázzuk az átlagosan 3 havonta megjelenő szakmai lapunkat.
"Az egyesület által szervezett programokon kedvezményes vagy adott esetben ingyenes részvétel.
"Az egyesület által üzemeltetett Kemencei Erdei Múzeumvasúton valamint az alkalmanként üzemeltetett
biatorbágyi kisvasúton korlátlan számú díjmentes utazás.
"Az egyesület által üzemeltetett fájlmegosztón és fórumon ingyenes hozzáférés, mely az
info@kisvasut.hu-n kérhető.
Hogyan tud belépni az egyesületbe?
"Belépési nyilatkozatot a www.kisvasut.hu oldalon a Kisvasutak Baráti Köre Egyesület menüpont alatt
taláható, vagy telefonon igényelhet, ezt kérjük postán vagy személyesen jutassa vissza az
egyesületnek.
"A tagdíj összege 4000 Ft/év, önálló keresettel nem rendelkezők részére 2000 Ft/év, melyet csekken,
átutalással vagy személyesen lehet befizetni a közgyűléseken.
Az egyesület elérhetőségei:
Székhely: 1222 Budapest, József utca 7.
Levelezési cím: 1380 Budapest, Pf. 1195
E-mail cím: info@kisvasut.hu
Telefonszám: +36 20 388 5743
Számlaszám: 11712004-20206435 OTP Bank Nyrt.
Adószám: 18077847-1-43
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A Kemencei Erdei Múzeumvasút programtervezete 2009-re
2009. április 11-12-13 (Húsvét):
A három nap alatt folyamatos menetrend szerinti közlekedés normál díjszabás szerint.
2009. május 30. (Kemencei Majális):
Kemence község május 30-án falunapot szervez a helyi Ifjúsági Táborban. Ehhez kapcsolódóan a kisvasút
reggel 9:30 és délután 18:20 között folyamatos 45 perces követési renddel közlekedik. Minden vonat a
program helyszínén, az Ifjúsági Tábornál megáll. Ezen a napon a helyszínig minden utasunk
kedvezményes jegyet válthat!
2009. május 31. (Gyermeknap a Kemencei Erdei Múzeumvasúton):
Töltse családjával a Gyermeknapot a kemencei kisvasúton! Minden 14 év alatti gyermek ezen a napon
díjmentesen utazhat. Egész nap játszóház a kisvasút végállomásán, színezz te a legszebben verseny.
Minden gyermek utazás után kap egy mozdonyainkat ábrázoló kifestőt, amit utána a helyszínen
kiszínezhet. A legszebb munkákat múzeumunkban kiállítjuk!
2009. június 27. (Szentiván-éj a Kemencei Erdei Múzeumvasúton, Múzeumok éjszakája):
Június 27-én, Szentiván-éjjelén különleges programot kínál a kemencei kisvasút.
Éjszakai különvonatot indítunk strand állomásra. Itt bográcsgulyással, zenével várjuk utasainkat.
Jelentkezni lehet előzetesen június 25-ig a lent megadott elérhetőségeken, vagy helyszínen.
2009. július 25-26. (a Kemencei Erdei Múzeumvasút napja):
Hagyományaink szerint idén is megrendezésre kerül a Kemencei Erdei Múzeumvasút napja.
Egész nap folyamatos vonatközlekedés 30 perces követéssel. Járműparádé, futóverseny, játszóház,
bábszínház, kézműves programok, bográcsgulyás, veterán járműtalálkozó, modellvasút kiállítás, egész
napos utazási lehetőség veterán Ikarus buszokon és este Crazy gránát koncert.
Vasárnap egész nap szakmai fotós vonatok.
2009. augusztus 20-23. (nemzeti ünnep Kemencén):
Augusztus 20-23-án is várunk minden kedves érdeklődőt. Egész nap kézműves programok: nemezelés,
agyagozás és sok más népi mesterség kipróbálásának lehetősége. Kirakodóvásár: helyi és ipolymenti
települések népművészeti bemutatkozása, finomságok kóstolása és vására, hagyományörző bemutatók,
fellépések, bográcsgulyás. A négy nap alatt folyamatos, sűrített vonatközlekedés.
2009. szeptember 19. (Fotótehervonat a Csarnavölgyben!):
Fával rakott tehervonat a Csarnavölgyben, akárcsak az 1950-es években.
2009. december 5. (Mikulás-napi vonatozás Kemencén):
2009. december 5-én a Kemencei Erdei Múzeumvasútra is ellátogat a Mikulás..
Egész napos vonatközlekedés, valamint ebéd és kézműves foglalkozások várják az érdeklődőket.
2009. december 31. (Szilveszter a Kemencei Erdei Múzeumvasúton):
2009. december 31-én rendhagyó szilveszteri különvonatot indít a Kemencei Erdei Múzeumvasút.
Tűzijátékkal és pezsgővel köszöntjük az új esztendőt.
Bővebb információ a programokról:
06-20-388-5743 vagy info@kisvasut.hu
A programváltozás jogát fenntartjuk!
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Növekvő utasszám idén is
A Kemencei Erdei Múzeumvasúton menetrend szerinti közlekedésre május 1-től került sor, de a vasút és a
környék népszerűségének köszönhetően már kora tavasztól is szinte minden hétvégén közlekedtek
különvonatok.
Május 1-től hétvégénként jellemzően két szerelvényes vonatközlekedés zajlott, de akadt példa két
mentesítő vonat indulására a tavaszi időszakban.
Jelenlegi utasszámunk csaknem 24.000 fő, mely országos szinten az erdei vasutak körében a
kisforgalmú vasutak felső mezőnyének mondható, továbbá folytatódott a növekedés, azaz idén is több
utas látogatott Kemencére, mint a korábbi évek szezonjaiban.
Természetesen, minden igyekezetünk ellenére előfordultak utaslemaradások, de ezek nagyrészt annak
tudhatók be, hogy kocsiparkunk egyszerűen kevésnek bizonyult, ezért idén megkezdődött a három
Sajóbábonyból Kemencére került kocsi felújítása, valamint a ”Vaságy” kényelmi fokozatának növelése
rugózott forgóvázakkal. Két kocsi felújítás után a személyszállításban fog részt venni, egy pedig a
pályafenntartásban.
Kérjük anyagi lehetőségeihez mérten támogassa személykocsijaink felújítását, hogy minél előbb
kényelmes, és nem utolsó sorban nagyobb befogadóképességű szerelvényekkel közlekedhessünk!
Jövőre tovább szeretnénk növelni a látogatók számát, ezért több rendezvényt és különvonatot
szervezünk, melyekről a KBK magazinban és a www.kisvasut.hu oldalon is tájékozódhat majd.
Várhatóan tavasztól immár Feketevölgyig közlekedhetnek a vonatok, azaz így majd egy kilométerrel
növekszik a járható pályaszakasz hossza.

Gépészet
Az MD-40-es típusú P2 mozdonyunkon a hajtómű
behajtótengelyét ki kellett cserélni, mivel a benne lévőnek egy
fontos eleme eltört. A sérült hajtóműalkatrész lekerült Jászkisérre
javításra. Szerencsére volt tartalék alkatrész, ám a cseréhez ki
kellett szedni a mozdonyból a teljes hajtóművet, ehhez
szükséges volt megbontani a fülkét, így egy kis időre kabrió lett a
gép. A hajtómű kiszedésével a motorhoz is hozzá lehetett férni,
így megtörtént a Hardy-tárcsa cseréje is.
Az MD-40-es típusú PN-3-as mozdonyon hajtóműproblémák
voltak, ezért teljes hajtóműcserét kapott. Ennek befejező
munkálalati a négynapos őszi hétvégén megtörténtek, próbautak
után a mozdony várhatóan jövőre részt vesz a személyforgalom
lebonyolításában.
Október elején több kocsi érkezett Kemencére, melyeket a lángvágó elől mentettünk meg. A járművek
egy részét ajándékba kaptuk, egy csillét a Gördülő-Simmering Kft. támogatásával szállítottunk
Kemencére, a többi árát a vasút gazdálkodta ki.
A kocsik mellet két magántulajdonban lévő kuli került deponálásra a kisvasút telephelyén, melyek
állagmegóvó karbantartást kapnak jövőbeni felújításukig.
A téli üzemszünetben kezdődött meg a "Vaságy" nevű személykocsi felújítása kerekeinek állapota
miatt. A Sajóbábonyból érkezett bölcsőkocsik egyik rugózott forgóvázpárja került alá, melynek
köszönhetően komfortfokozata jelentősen növekedett.
A forgóvázak a csere előtt természetesen alapos felújítást kaptak, továbbá a fékrendszer is megújult.
Decemberben megkezdődött a leendő PFT teherkocsi felújítása a főkeret tisztításával és alapozásával.
Jövő év elején várhatóan megkapja a "Vaságy" felújított forgóvázait, valamint fából készült felépítményét.
Kardos Zoltán
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Pályafenntartás
A KEMV Pályafenntartása a nyári esőáztatta
építőtáborból hátramaradt munkáit igyekezett az
ősz folyamán pótolni, kiemelt szerepet szánva a
Pityur-rétje feletti szakasznak, ahol az ősszel
hatósági bejárás is történt.
Mint ismeretes a felső szakaszon jelentősebb
felújítási munkák 2007 tavaszán kezdődtek
gabionfal építéssel, majd folytatódtak a két
hídszerkezet beemelésével.
Május elsején az egy hétig tartó helyreállítási
munkának köszönhetően már fotóvonat állt a
Feketevölgy panzió előtt, pontosan olyan
járművekkel, mint Tusnádi Csaba 1994. április 15én készült képén.
Megkezdődött a szükséges dokumentumok
összegyűjtése az engedélyezési eljáráshoz, mely
sajnos olyannyira elhúzódott, hogy azokat csak
2008 elején sikerült beadni.
Nagy reményeket fűztünk Sólyom László úr
látogatásához, de az engedélyezés egészen őszig
csúszott, mikor is november 5-re írták ki a hatósági
bejárást.
Nyár elején a Wärtsilä Magyarország csapatépítő
(részünkről pályaépítő) hétvégéjének keretein
belül több mezőt és egy útátjárót sikerült kicserélni,
melyek állapota már elodázhatatlanul
szükségessé tette a
revíziót.
Ősszel szórványcserékkel, híddeszkázással, szelvénykaró
festéssel és hídfő
erősítéssel folytattuk a
munkát, mely után már
igen hamar eljött
november eleje, ahol a
hatóság megbízottjai listát állítottak össze az
észrevételeikről. A döntés ugyan nem született
meg Kemencén, de ennek az is oka volt, hogy egy
kincstári nyilatkozat hiányzott a beadott
dokumentumok közül, így ennek beszerzése és
bemutatása után várhatóan 2009 tavaszára
megérkezik az új pályaszakasz engedélye.
Természetesen az alsó szakaszról nem
elfeledkezve mezőcserékkel került feljavításra a
pályaállapot a jelenlegi ideiglenes végállomáson,
valamint a Salamandra üdülőházak előtt is, ahol
egy kocsibehajtót is felújítottunk.
Kritikus pont a vasúton az 50 ezrelék néven ismert

szakasz, ahol vélhetően a sínvándorlás és a nagy
terhelés miatt olyan mértékű pályahibák
keletkeztek, melyek javítása a téli anyagbeszerzés
sikerességének függvényében tavasszal, nyár
elején megkezdődik.
További örömteljes hír, hogy 2009 tavaszától a
pályafenntartás két újabb járművel gazdagodik az
éppen felújítás alatt álló múzeális értékű "sóderos
kocsi" és csillék mellett: a Sajóbábonyból
Kemencére került kocsik közül egy újrafestését és
karbantartását részben átvállalva a Gépészettől,
jövő év elejétől várhatóan már egy süllyesztett
rakterű, forgóvázas kocsi segíti munkánkat,
valamint egy EO 2621/A típusú kotrógép, melyre
decemberben nehézgépkezelői jogosítványt és
típusvizsgát szerzett a vasútüzem hat dolgozója.
A tél beálltával a pályamunka valamelyest
háttérbe szorul, de helyünket átadva a
gördülőállomány karbantartásáért felelős
személyzetnek 2008 telére, jövő év elejére
megújul a Vaságy néven ismert személyszállító
kocsi, valamint befejeződik néhány
kiállítóvágányra szánt jármű festése is, hogy jövőre
mégtöbb érdeklődő látogasson el hozzánk és
élvezhesse kényelmesen az utazást a Kemencei
Erdei Múzeumvasút pályáján.

(Fotók: Szűcs Zoltán és
Wärtsilä Magyarország)

Karap Krisztián
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A Tiszakécskei kisvasút
2008. augusztus 16-án a szokásokhoz híven
megrendezésre került Szegedi vasúttörténeti
alapítvány szervezésében a XXII. bugaci
gőzösözés, ám előtte lévő nap viszont
ellátogattunk Tiszakécskére ha már a közelben
jártunk.
Szép reggelre ébredünk hisz tudtuk, hogy ezen
a hétvégén két kisvasút bejárásával leszünk
gazdagabbak. Irány Szolnok. Idáig könnyen
eljuthat bárki, hiszen óránkénti ütemes
menetrendszerinti vonatok indulnak Budapest
Nyugati pályaudvarról.
Itt a csatlakozó orosz motorvonatra szálltunk fel,

melynek végcélja Kiskunfélegyháza volt, de mi
Tiszakécskén leszálltunk a kellemes hűvösből a
nyári forróságba.
Megérkezésünk után adódtak némi
nehézségeink a kisvasút megtalálásával, de végül
több iránybaigazító kérdezősködés után sikerült:
elindulunk az állomástól a központ felé a Béke
úton, majd ha elértük az első körforgalmat ott
térjünk balra. Haladjunk el a piac mellet és menjünk
addig, amíg egy vendéglátóipari egységre nem
lelünk, a kisvasút a kocsma mögött bújik meg.
30 perc gyaloglás után leltük fel a vasutat,
megtekintettük a menetrendet és hát kiderült hogy
még két óránk van a következő vonatig. Mit
csináljunk? A kocsmában hamar megtudtuk, hogy
a kisvasút másik végállomása egy strand és
termálfürdőhöz vezet. Gondoltuk strandolunk egy
kicsit és majd később visszajövünk onnan a
kivonattal. Persze jó vasutashoz híven a sínen
szerettük volna eljutni odáig, de a helyiek

lebeszéltek róla, inkább közútra tereltek, mondván
az rövidebb - „Csak menjenek az úton, azt ott lesz a
kanyar után cirka 500 méterre. Tíz perc és ottan
lesznek.”. Mondta egy öreg bácsi. Így hát
elindultunk az általuk rövidebbnek ítélt úton.
Egy darabig a sínpárok mellet haladtunk majd
egy éles kanyart vettünk tőlük jobbra. Kb. fél óra
gyaloglás a után valóban elértük a strandot és újra
találkoztunk a kisvasúttal. Úgy látszik itt az időt és a
távolságot máshogy értik, a tűző napról nem is
beszélve.
Strandról kilépve láttuk, hogy már bent áll a
kisvonat szerelvénye. A mozdony vezetője egy
nyugdíjas vasutas, egykoron a MÁV mozdonyaival
koptatta a sineket. Ő egymaga végzi a járművek
karbantartását, tartja a kapcsolatot a
pályafenntartókkal és intézi a papírmunkát.
Természetesen említettük hogy mi a kemencei
kisvasútról vagyunk, és csodák csodájára már
hallot rólunk. Ez jól esett nekünk.
Na de beszállás, már így is késésben voltunk.
Megszólalt a síp, és elindult a csaknem 50 éves
szerkezet.
A vonal nagyrészt kertek alatt, házak között vezet,
majd Sportligeten keresztül. Rövid, 1200 méteres
hosszához képest igen hangulatos kisvasút,
melyet mindenkinek csak ajánlani tudok,
legfőképpen egy kellemes strandolással
egybekötve.
Vonatközlekedés május 1-től a kisvasút napjáig,
augusztus 20-ig az alábbi menetrend szerint
történik:
Indulás Sportliget állomásról: 09:00, 10:00, 11:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00. A vonatok 15
perc alatt érnek a végállomásra, onnan 15 perc
tartózkodás után indulnak vissza.
További információk: 70/210-5861 vagy
www.tiszakecske.hu

Fotó és szöveg: Kardos Zoltán
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Bugaci Kispöfögő 2008.
A tiszakécskei kivonatozás után Kecskemét felé
vettünk utunkat. Itt a vasútállomástól igencsak
messze található a kisvasút, ezért érdemes a
Lajosmizse felé menő vonatokkal egy megállót
menni Kecskemét alsóig és akkor máris ott
vagyunk a kisvasút végállomásánál, de ha épp
nincs csatlakozás akkor keresztül kell sétálni a
városon. Gyaloglás közben érdemes útbaejteni a
főteret, mivel ez a város talán legszebb része, mely

a gyors fejlődésre és a gazdag múltra emlékeztet.
Kecskemét alapvetően kereskedő falu volt, a
városi címet XIV. századben kapta meg. Első
kézműves céhei a XVI. században alakultak. A
város nagy határú birtokain és pusztáin külterjes
állattartás, pásztorkodás folyt, mely a tőzsérek
révén messze földön híressé vált. A földesúri
függéstől a XIX. század első felében önerejéből
váltotta meg magát Kecskemét lakossága. Ekkor
kezdődött a város birtokainak parcellázása és az
első állandóan lakott tanyák létrejötte. A XIX.
század második felében a tanyák lakossága oly
mértékben gyarapodott, hogy a századforduló
éveiben már a lakosság fele tanyán élt. Emiatt is
épült meg az első iparvágány amit 1917 ben adtak

át. A vasútüzem kibővítése 1927 őszén kezdődött.
A Kecskemét – Kiskunmajsa közötti 51 km-es
fővonalat 1928. szeptember 12-én adták át. Ezzel
együtt megépült Kecskeméten a Rávágy téri új
végállomás és az átrakodó a nagyvasúthoz. A
környékbeli tanyákon élőknek nagy fejlődést
jelentett a kisvonat, mert ez volt az egyetlen
közlekedési eszközük. A személy szállítás mellett
a megtermelt árukat is gyorsan tudták elszállítani a
városba, illetve az átrakodó állomásnak
köszönhetően bárhova az országon belül. Ezen a
vonalon már kezdetektől napi három vonat pár
közlekedett, reggel, délben és este.
1949 év elején Kecskemét város tulajdonából a
MÁV tulajdonába került a kisvonat. 1961-ben
területrendezés miatt felszedték a Rávágy tér és az
átrakodó közti mintegy 1 km-es szakaszt. Az 1968as közlekedés politikai koncepciónak az
eredményeként új járművek érkeznek a vonalra –
bár a megszüntetése a 70-es években is
napirenden volt. 1981-ben a Halasi úti felüljáró
építése miatt megszüntették a Kecskemét-alsó
pályaudvarhoz kapcsolódó pályaszakaszt is. A
vasút ilyenirányú visszafejlesztésének és a
kecskeméti gyárak megszűnésének eredményeként a vasút fénykora már csak évente
egyszer, a kisvasút napján csillan fel újra, melynek
mindig fő attrakciója a Bugaci Kispöfögő.
A Bugaci Kispöfögőzés már 22 éve
rendszeresen augusztusban kerül megrendezésre, amely idén is nagy sikernek örvendett,
akárcsak a korábbi években. Péntek este,
megérkezésünkkor már hajtányosok és
vasútbarátok egész serege gyülemlett a kisvasút
végállomásán.
Mivel már rég vonatoztunk errefelé ezért úgy
döntöttünk, hogy a reggel 4:40-kor induló vonattal
elmegyünk Orgoványig, onnan pedig a Kiskőrös
felől jövő vonattal visszautazunk Kecskemétre.
Álmosak voltunk ugyan a korai keléstől, de a
hajnali kávét pótolta a kellemesen hűvös
menetszél és a Bax kocsi ütemes rázkódása. Az
orgoványi kereszt után fél nyolcra érkeztünk vissza
a végállomásra, és mint kiderült, nem maradtunk le
semmiről: folyt a kocsirendezés, készítették a
büfét, fűtötték a gőzmozdonyt, ébredeztek az
emberek és gyülekeztek a Bugaci Kispöfögő
barátai.
Kilenc óra körül elkezdték összeállítani a hét
kocsis szerelvényt, természetesen, mint mindig,
idén is lemaradt a büfékocsi, melyet az utasoknak
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kellett rátolni, ha nem akartak szomjasak maradni.
Fél tízre nagyjából mind a hét kocsi megtelt
utasokkal, mindenki megkapta a jegy mellé a kis
emlékpálinkáját a Békési Pálinkafőzőtől, fellépett a
kórus, ráakasztották a szerelvényre a büfékocsit,

már majdnem sikerült elindulni, de mindig jött még
valaki akit meg kellett várni, így csak valamivel tíz
óra előtt tudta elhagyni az állomást a különvonat,
melyet 490,053 vonatott, közismertebb nevén a
Bugaci Kispöfögő.
A különmenetet az Ezüst nyíl vezette
hajtánycsapat követte, akik rendszeres résztvevői
és színesítői a kisvasúti napnak.
Természetesen a programnak megvan a maga
idillikus hangulata, ahogy a nyolc kocsiból álló
szerelvény és a gőzmozdony végigrobog
Kecskemét külvárosán, akárcsak régen, amikor a
keskenynyomközű vasutak az ilyen területeken élő
embereknek az egyetlen utazási lehetőséget
jelentették.
Az első megállás és vízvételezés Törökfáinál
történt, majd az út tovább Jakabszállásig békési
pálinkavételezéssel és beszélgetéssel telt. Sok
ember, és sok ismerős gyűlt össze erre a
programra, beszélgettünk a többi kisvasútról,
meséltünk Kemencéről, olyannyira belemerültünk,
hogy a jakabszállási megállás után hamar
Bugacpuszta következett, ahol népviseletes
helyiek fogadták a kisvonatot. Rövid ünnepi
beszéd után még néhány fotómegállás
következett, majd pedig Bugac felső, ahol az
ebédidőben kiszerelték a mozdonyt.
Érdekesség, hogy a szenet korábban hozták ki
egy Bax kocsival, amit visszaindulásnál a
szerelvényre csatoltak, így visszafelé már kilenc
kocsival utaztunk.
A visszaúton kissé sietősebbre kellett venni a

tempót, mert elment az idő a fotómegállásokkal
úton Bugac felé. Akadt nem egy fiatal fűtősegéd,
akik gondoskodtak arról, hogy mindig elegendő
nyomás legyen a kazánban, melynek
eredményeként az alföldi lemenő nap fényét
folyamatosan elhalványította a mozdonyból
kicsapó fekete korom és füst.
Az ívekben, mikor láttuk az egész szerelvényt, elől
a dölöngélő gőzössel, hátul a poggyászkocsival,
újból olyan érzésünk volt, mintha nem is 2008-at
írnának, hanem valamikor az ötvenes években
utaznánk a végtelen alföld tanyavilágából a fejlett
nagyvárosba.
Álmodozásunkat Jakabszálláson szakítottuk
meg hazafelé, ahonnan már nem volt meg ugyan
az az érzés, mint eddig, jöttek a sűrűbben lakott
területek, út mellé értünk. Kiosztották a tombolák
nyereményeit, vizet vételeztek a mozdonyba, majd
újból nekirugaszkodott a gép, hogy most már
megállás nélkül megtegye a hátralévő utat.
Törökfáitól a jobb állapotú pályán már növekedett a
sebesség és egyre inkább tértünk vissza a

valóságba, megszűnt a végtelenül nyugodt táj,
utak, táblák és egyre több ház jelezte, hogy
közeledünk Kecskemét felé.
A végállomáson elbúcsúztunk az ismerősöktől,
az emberek szétszéledtek, sokan a Kecskemét
alsón álló különvonathoz igyekeztek, sokan
autókhoz indultak, a hajtányosok még a vonat
mögött álltak, tőlük is elköszöntünk, majd
elhangzott a szokásos mondat, mely minden
programzárás elmaradhtatlan része: ”Jövőre
ugyanitt ugyanekkor!” .
Érdekes és egyedülálló kisvasúti nap ez, melyet
a sok személykocsi, a csodálatos bugaci táj és a
mozdony édeskés füstje tesz feledhetetlenné és
egynapos időutazássá.

Fotó: Németh Zoltán, Kardos Zoltán, Szöveg: Kardos Zoltán
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Újabb járművek Kommandón
Sajnos ahogyan fogynak Romániában a
kisvasutak, úgy fogynak, és egyre nehezebben
beszerezhetők a kisvasúti járművek. Minden

lehetőséget meg kell ragadni a járműállomány
gyarapítására, pláne, ha egy leendő kisvasút
múzeumvasútként és hivatásforgalmat ellátó
rendes vasútüzemként is kíván üzemelni a
közeljövőben. Ezen gondolat jegyében a
Kovászna Megyei Tanács újabb két mozdonyt és
három személykocsit vásárolt, bővítendő a KoKEV
hiányos járműparkját.
A két mozdony a marosvásárhelyi CFR
kisvasútról érkezett Kommandóra. Sorozatukban
eleinte L35H-nak készültek (L35H 020 --> 1976-ig
040-D45H-003, majd 1976 után 87-0003-1, az
L35H 030 --> 1976-ig 040-D45H-007, majd 1976
után 87-0007-2), így igen korai építésűek. A 870003-1-es pályaszámú mozdony 20470-es gyári
számon készült 1966-ban a bukaresti Augusztus
23. Művekben.
Társa, a 87-0007-2-es 20547-es számon, 1967ben. A 003-as pályaszámú mozdony ma a
legrégibb meglévő darabja a típusnak. Sajnos a
gépek pályaszám és egyéb táblái eltűntek az 1996os leállítás óta. Megmaradtak viszont a
gépkönyvek, melyek feldolgozása folyamatban
van.
Állapotokrúl elmondható, hogy a dízelek hosszú
életük alatt több helyen is megfordultak,
Marosvásárhely előtt zömmel a tordai kisvasúton
üzemeltek. Időközben motorcserén estek át, és az
eredeti 350 LE-s motorjaikat 450 LE-s motorokra
cserélték. Így típusjelölésük is változott L35H-ról
L45H-ra. Folyamatos karbantartásban volt részük,
főműhelyi nagyjavítást Kolozsváron kaptak a
Februarie 16 Remarul Cluj vasúti járműjavító
üzemben. Utolsó nagyjavításokat 1991-ben

kapták, így a gépek 1996-os leállítása óta nem sok
idő telt el. A viszonylagosan lerobbant külső
üzembe állítható belsőt takar. Remélhetőleg
felújításuk hamarosan megkezdődik Kommandón.
A gőzösök mellett immár három dízel gépből álló
járműpark feladata az alsó és a felső vonalon a
hivatásforgalomban közlekedő személyvonatok
vontatása lesz. A harmadik mozdony lesz a
tartalék, arra az esetre, ha az alsó vagy felső
vonalon üzemelő társa időszakos szerelésre vagy
főműhelyi nagyjavításra szorul.
Három darab személykocsi is érkezett a
vasútra, szintén a marosvásárhelyi hálózatról.
Mivel a KoKEV 1999-es bezárás után nem maradt
fedett személykocsi (az alsó vonalon: egyáltalán
személykocsi) a vasútüzem járműállományában,
ezért az év nagyobb részében, a kárpáti
időjárásnak megfelelően zárt személykocsikra van
szükség ahhoz, hogy az üzemet fel lehessen
venni. Jelen személykocsik bár igen lerobbant
állapotúak, az őrzés nélküli tárolás elsősorban a
kocsiszekrényt és a belső berendezést viselte
meg, azonban ezek helyreállíthatók. A futóművek,
forgóvázak majdnem hiánytalanok. A kocsik
légfékesek, így az L45H dízelmozdonyokkal

vontatva még biztonságosabban lehet az utasokat
szállítani, ami különlegesen fontos szempont az
emelkedőkkel tarkított kovásznai és kommandói
hegyipályákon.
A három személykocsit, továbbá a jövőbeni
vasútüzem számára felújítandó kocsikat és
tehervagonokat a kijelölt tároló (gyűjtő) állomáson,
Sikló-Alsón (Tündérvölgy állomás) deponálta a
Kovászna Megyei Tanács.

Fotó: Papucs András, Szöveg: Markója Szilárd
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Egyszer volt vasutak...

Vitézipusztai Erdei Vasút
1922-ben építette gróf Andrássy Mihály. Célja
kezdetben mezőgazdasági termékek majd a
sikotai, keselőczi, hoboli és szentegáti erdőrészek
feltárása, a kitermelt famennyiség leszállítása a
MÁV vonalhoz és a fűrészüzemhez. Az erdőterület
rossz, mély talajviszonyai és a megközelítési
terület szintén mély vizenyős talajviszonyai miatt a
vasút mindvégig a leggazdaságosabb
szállítóeszköz maradt. Személyszállítás sohasem
volt, csak munkás és teherszállítás.
Vonóerő: ló, 1948-tól gép erejű, Engedélyezett
pályasebesség 10 km/ó. Nyomtávolsága 600 mm.
Felépítménye 7 kg/fm sínrendszerű, mindvégig fa
keresztaljakkal. Max. emelkedés 4 ‰, a
Gyöngyös-patak hídjánál 9,3 ‰. Min. ívsugár 30 m
a fűrésztelepen 20 m. Az al- és felépítmény
műszaki állapota közepesnek minősíttetett 1983ban (a megszűnés évében) minisztériumi
szakemberek vonalbejárása alakalmával. A
vonalhálózat hossza 12,5 km, a fővonal
(Vitézipuszta-fűtőház - Sikotapuszta) hossza 9,6
km üzemi hossza 10,8 km.
Az első vonalrész Vitézipusztán a MÁV megálló
és rakodóhelytől, ill. később a terményraktártól
Északi irányba haladva a MÁV Barcs felé vezető
vasútját, annak 851+68 szelvényében szintben
keresztezte Ontimajorig 4 km hosszban és
Szentmihályfától a Punai kastélyig 12 km
hosszban épült.
1945 őszén Vitézipusztától Ontimajorig 4 km és
a Punai kastélytól Sikotapusztáig a Magyar Állami
Erdőgazdaság tulajdona lett.
1945-ben az ontimajori és a punai vadászkastélyi
részt összekötötték 3,9 km hosszú vonallal.
1948-tól a vontatást egy Hofherr R22 tipusú 20 LEs mozdonnyal folytatják, melyet Korányi Emil Bp.
szállított [2242,0017]. (Villányi úr kutatásai szerint
egy R-35 tip. Hofherr került ide [2243,0005].) A
mozdonyt 1966-ban selejtezték.
1952-ben Punától Sikotáig felbontottak 3,7 km
vonalrészt, és megépítették Punától északkeleti
irányba a szentgáli vonalrészt 1,2 km hosszban.
1953-ban átépítésre került a vitézipusztai MÁV
rakodóvágánynál az erdei vasút hálózata.
1954-ben Szentegátnál összekötötték 1,4 km
vonalrésszel az erdei vasutat a szigetvári GV
vasútjával. E vonalrészt 1972-ben felbontották,
majd 1979-ben további 0,4 km-t a Határ-árok
fahídjáig.

1956-ban megépítették délkeleti a keselőci
szárnyvonalat 1,3 km hosszban. E vonalrészből
1973-ban 0,7 km-t felszedtek.
1962-ben a MÁV szintbeli kereszteződését
korszerűsítették. 1963.V.21-én egy C-50 tip.
mozdonnyal gyarapodott a kisvasút [2255,1408].
Ugyanez évben Vitézipusztán a MÁV rakodónál
deltát készítettek. A fővonalat 1962-ben 0,4 km-rel,
1963-ban 0,2 km-rel és 1966 0,9 km-rel
meghosszabbították.
1964. októberében Vitézipusztán a
fűrészcsarnok mellett mozdonyszín épült téglából,
szerelőaknával ami egyben a javítóműhely is volt.
A fővonal vége 1973-ban elérte a 9,5 km-t. A
fővonal vége előtt balra ÉNy-i irányba 400 vfm
vágányt fektettek le a termelési helyre, amit 1972ben felszedtek. 1971-ben a Punai kastélynál a
fővonaltól balra ÉNy irányba 370 vfm pályát
fektettek le. Ezt 1971-72 -ben felszedték. 1972-74 ben a szentegáti szárnyvonalat a határárok
hídjánál jobbra DK-i irányba 850 vfm-rel
meghosszabbították, majd 1979-ben felbontották.
1971-ben a vasút két darab fővonali és 1 db
mellékvonali (szentegát) hídját felújították.
A szállítást 7 db Maszolaj tip. forgóvázas (4
tengelyes) rönk tűzifa-szállító kocsival végezték,
ami 1966 februárjában bővült 2 db ugyanilyen tip.
Süttőről érkező kocsival [R460,0sor]. 1957-ben
érkezett egy Csepel 250 cm3-es 3 személyes
motoros hajtány amellyel a pályabejárásokat
végezték [8260,0102]. 1988-ban selejtezték ill.
ebből és az almamelléki hajtányból egy lett, ami az
utóbbi vasúton ma is üzemel.
1954-ben a szigetvári GV-ről beszereztek egy
kéttengelyes, kézifékes fedett munkásszállító
kocsit (az almamellékivel szinte megegyezik), ezt a
kocsit azonban 1984-ben selejtezték [B2..,.sor]. A
vitézipusztai kisvasút megszűntével a C-50-es és 5
db Maszolaj kocsi Almamellékre került, 4 db
Maszolaj kocsi az erdőgazdaság körcsönyei
telepére megőrzésre.
A szállítás 1983 decemberében szűnt meg, a
vonalat 1984-ben Vitézi pusztától a sikotai erdő
széléig, 1991-ben teljes hosszban felbontották.
A vasút üzemengedélyének száma és kelte:
III.987-4/1981 Bm.Tan.VB.ÉKV.oszt.
A bontási engedély száma és kelte: III.28172/1984:XII.14.Bm.Tan.VB.Közl.oszt.

Marton Zsolt
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Börzsönyi kisvasutak 2009-es menetrendjei
Kemencei Erdei Múzeumvasút
Érvényes: 2009. április 11-13-án és 2009. május 1-től szeptember 27-ig.
Május 30-án, július 25-én és augusztus 20-23. között ettől eltérően, sűrűbben járnak a vonatok.

© = Vonatközlekedés az érvényességi időszakon belül szabad- és munkaszüneti napokon (általában szombaton,
vasárnap és ünnepnapokon)
91 = Június 1-től augusztus 15-ig szombati közlekedési rend szerinti napokon.

Különvonat rendelés: üzemnapokon: (20) 981 9725, üzemidőn kívül: (20) 388 5743, info@kisvasut.hu

Királyréti Erdei Vasút
Érvényes: 2008. december 14. - 2009. december 12.
Kivéve: 2008. december 24 - 28, december 30 - 2009. január 4, március 14-15, április 11-13, május 1-4,
május 31 - június 1, augusztus 20-23, október 23-25.

91 = Közlekedik: IV. 01- IV. 30 szombat-vasárnap; V. 01-VI. 15 naponta; VI. 16- X. 31 szombat-vasárnap
92 = Közlekedik: XII. 14 - III. 31 szombat-vasárnap; IV.01 - XI. 01 naponta; XI. 2 - XII. 12 szombat-vasárnap
93 = Közlekedik: IV. 01 -X. 31 szombat-vasárnap.

Különvonat rendelés: Tel.: (20) 968 66 89, Fax: (27) 375-076, kisvasut@dunainfo.net

Nagybörzsönyi Erdei Vasút
Érvényes: Érvényes: 2009. március 15-től november 8-ig szombaton, vasárnap és ünnepnap, továbbá
június 1-től szeptember 1-ig pénteken is.

92 = Közlekedik külön rendelésre, ára 40.000 Ft, valamint augusztus 20-án.

Különvonat rendelés: Tel.: (30) 5122 142, Fax: (27) 375-076, kisvasut@dunainfo.net
Bővebb információk és menetrendek: www.kisvasut.hu
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Minden kisvasútbarátnak boldog új esztendőt
kívánunk!

A Kemencei Erdei Múzeumvasút EL-9 típusú mozdonya Pityúr-rétje megállóhelyen.
Fotó: Plézer Tamás

