Ragyogó nap a kisvasutak fölött!
VILI a Királyréti Erdei Vasút napelemes motorkocsija,

Új Vasúti törvény készül
Kárpát-medencei Kisvasutak XX. találkozója
2014. február 5. Budapest, MÁV Zrt. Gyermekvasút

„Mögöttünk húsz év, előttünk hosszú pálya”
Köszönjük a segítséget, és kérünk idén is +1%-ék esélyt,
vagyis az Ön befizetett jövedelemadójának ezen részét, kisvasútmentő
munkánk folytatásához! Adószámunk

: 18077847-1-43
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Szűcs Zoltán

Kárpát-medencei Kisvasutak XX. találkozója,
Budapest MÁV Zrt. Gyermekvasút
Mögöttünk húsz év, előttünk hosszú pálya
A Gáspár János vezette Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány, 1994-ben kezdte meg a kisvasúti napok sorát, tavasszal
Királyréten, majd ősszel Lillafüreden folytatva. A vonatozás mellett fotókiállítás és szalmai találkozás is része volt a programnak.
Ez utóbbiak olyan nagy érdeklődést váltottak ki, hogy 1995. február első szerdáján Budapesten (az azóta hagyománnyá vált
időpontban, és városban) sor került a Kárpát-medencei Kisvasutak I. találkozójára.
A találkozó kezdetektől fogva több volt mint vasutas-szakmai összejövetel. Hiszen az MKKA vállalt feladata koránt sem korlátozódik
pusztán a közlekedési szakemberek összefogására.
„ Navigare necesse est, vivere non est necesse.”
azaz
„ Hajózni szükséges, élni nem szükséges! ”
Mondotta volt Pompeius Magnus (aki élt Kr.e.106-Kr.e.48-ig)
római hadvezér és politikus a Rómába Egyiptomból gabonát
szállító tengerészeinek, mikor azok a kalózok és az időjárás
veszélyeire panaszkodtak.
Bizony, az Újszövetség még meg sem kezdődött, a Názáreti Jézus
születését csak tudós, írás ismerő papok várták, amikor a
megbízható közlekedés, áruszállítás már élet-halál kérdése volt a
kor legmodernebb társadalma, a Római Birodalom számára!
A közlekedés, Pompeius kegyetlenül racionális válasza óta, a máig
eltelt több mint két évezredben csak növelte jelentőséget a
társadalom életében. Mai világunk, életformánk, műveltségünk
nem lenne képes nem, hogy fejlődni, de megmaradni sem a
közlekedés nélkül.
A közlekedés igénye folyamatosan serkentőleg hatott
legkülönfélébb szakmákra és iparágakra, a tudomány fejlődésére, s
végre önálló tudománnyá nőtte ki magát.
Számos jelentős felfedezés, maradandó alkotás jelzi a közlekedés
fejlődését, és számtalan jeles személyiség dolgozott a közlekedés
és kapcsolódó területek, pl. közlekedésépítészet területén.
Ám ahogy olyan természetes velejárója életünknek a közlekedés,
hogy észre sem vesszük, ugyanúgy észre sem vesszük azt az óriási
műszaki és kulturális értéket sem, amit létrehozott és létrehoz.
A Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány
küldetése éppen ezért rendkívül fontos, hiszen a közlekedés
ügyének társadalmasítása, értékeinek megismertetése, és az értékeit
létrehozó személyek elismertetése a vállalt feladata. Ennek a
munkának egy szeletkéje a vasút, annak is pici töredéke a
kisvasutak világa, ami jelen találkozónk témája.
Ám nekünk kisvasutasoknak nagyon fontos összejövetel ez,
immáron húsz esztendeje, ami sokkal több mint egy szakmai
konferencia, vagy előadás-füzér.
1994-ben az első kisvasúti napon az MKKA a következő
gondolattal kezdte a kisvasutak körüli munkát:
Mentsük meg a Kisvasutakat!
S ez akkor nem csak afféle nagy szó volt. Az 1989/90-es politikai
és gazdaságszerkezeti változások a kisvasutakat üzemeltető
vállalatok és közületek működési környezetét alapjaiban formálták
át, s már a nyolcvanas években sem éppen biztos lábakon álló
pénzügy stabilitásuk is megingott. A gyors pénz reményében az

állóeszközpark felszámolása kézenfekvő megoldás volt. S így a
forgalmi korlátozások, hosszabb-rövidebb üzemszünetek, jármű
eladások, s akár teljes vonalak felszámolása, ez utóbbi jellemzően az
iparvasutak terén, napi gyakorlattá vált.
Ebben a környezetben indult útjára az MKKA kezdeményezése, és
folytatódik azóta is. Az elmúlt húsz évben sok minden történt, s bár a
XXI. század elején két újabb kisvasúti hálózat került tetszhalott
állapotba, tehát van tennivaló bőven, de számos jó példa is akad arra,
hogyan illesszük a kisvasutakat a jelen kor követelményrendszerébe,
hogyan készítsük fel az új és új kihívásokra, hogyan üzemeltessük őket
a változó körülmények között.
Ezt az értékrendet, ezeket a gondolatokat tükrözi XX. találkozónk is
Programterv
9.00-9.45 érkezés és regisztráció, a hozzászólási szándék jelzésével
9.50 programkezdés, technikai információk
10.00 megnyitó
10.15 szakmai előadások
- MÁV Zrt. Széchenyi hegyi Gyermekvasút; Bauer Kárpoly –
Gyermekvasutak Európában
- Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Vasútszabályozási Osztály; Dr.Rácz
Gábor, Dr.Huszka Péter – az EK 4.vasúti csomagja okán szükséges
hazai jogalkotási munka, és ennek kisvasutakat érintő részeiről,
- Királyréti Erdei Vasút; Ketler Tibor – a VILI motorkocsi tervezése,
építése és üzemi tapasztalatairól
- MÁV-START Zrt.; Schulek Tibor – a Balatonfenyvesi kisvasút
üzeméről.
Kérdések az előadókhoz, és ha az idő engedi, a résztvevő vasútüzemek
hozzászólásai, munkájuk bemutatása
12.00-12.45 Ebédszünet
12.45 a résztvevő vasútüzemek hozzászólásainak folytatása.
14.30 a találkozó konferencia program zárása
14.30-15.00 a Fűtőház meglátogatása, remotorizált mozdonyok, és
kerékpárszállító kocsi bemutatása, az igény függvényében
15.10 utazási lehetőség a Széchenyi-hegy állomásra közlekedő
menetrend szerinti vonattal,
16.40 visszaérkezés Hűvösvölgy végállomásra.
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Lászlófi Károly, Tóth Gábor

A Kemencei Erdei Múzeumvasút működése a
Csarna – centenárium évében
2013-ban ünnepeltük a Csarnavölgyi fővonal, azaz a KEMV jelenlegi vonalának Godóvár állomástól a végpontig futó
szakaszának centenáriumát. A szép ünnepet azonban dolgos hétköznapok – illetve hát ünnepnapok, hiszen önkéntes munkatársaink
vasúti munkanapjai, a munkaszüneti napok – keretezték.
Szegény kisvasutat még az ág is sújtja! - lehetett volna az
évkezdő jelszavunk.

A háromnapos hétvége napjait vonatozással töltöttük, s sok szép havas
kép készült.
Január végén ugyanis a végállomás hatalmas (három törzsű)
fűzfájának egyik törzse a hótömeg hatására elhasadt, és a
C474,0001 pályaszámú, azaz az ÉRSEKI kocsira zuhant.
A járműben szerkezeti kár szerencsére nem keletkezett, a szekrény
egyes elemeinek cseréjével és festéssel újra jó állapotba került.

A végre megérkezett tavasz teljes lendületében találta a vasutat, a
gépészet a GONDOLA és a PÁL kocsin szorgoskodott,

A tél a Börzsöny északi oldalán is hosszúra nyúlt, így az
üzemkezdet előtt tervezett munkák már eleve késést szenvedtek, a
március 15-17-i üzem pedig igazi hócsata volt a javából!

A PÁL a kép előterében a Pálházi Erdei Vasútról érkezett. Története az
Osztrák - Magyar Monarchia hadivasútjaiig nyúlik vissza. A
Zemplénben már túl kicsi volt az ottani forgalomhoz, így az Északerdő
Zrt. segítségével megkaptuk. Így most nagybörzsönyi testvérével (aki
azonos, kétszakaszos kialakítású, de zárt) egy hegyen vannak.
A képen 3238,9001 psz. El-9-es villanymozdonyunk töri a havat
március 15-én reggel. A szerszámok a nyomvályúk és a kitérők
tisztítása vétett utaznak az akkumulátor szekrény tetején.
A távolban a híd vasúti, még ha a vágányok hó paplan alá is bújtak.
A pálya felszabadítása a délelőtt folyamán megtörtént.

A háttérben az egykori Sajóbábonyi Vegyi Művekből származó
GONDOLA újul meg. Egyik testvére már több éve a PFT
szolgálatában áll.
Folytatódott a DUNAKESZI kocsi felújítása, és természetesen
folyamatosan zajlottak a járműveken a TMK (=tervszerű megelőző
karbantartás) munkái.
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A pályafenntartás sem pihent. Bár a nyár elején csapadékos volt az
időjárás, minden száraz napon folyt a munka.

El-9 mozdonyunk kővonattal. A billenő csillék korábban a szentesi
téglagyári agyagbányában és a nádasdladányi tőzegbányában
dolgoztak.

Vasutunk eső 10 szelvénye homogén faaljas. Itt a szórványos
aljcserék végzése folyamatos munkafeladat.

A vonali munkák mellett felújításra került Kemence végállomáson a
mozdonyszín vágányaira vezető kitérője is.

Természetesen a teljes mezőcserés felújítás a amit preferálunk, de
ahhoz a szorgos munkáskezeken felül ágyazatkő és aljak is
kellenek.
Ha minden együtt van, akkor JUMZ (két tagtársunk tulajdona)
főmunkatársunk, a háttérben, segítségével az ágyazatcsere se
rabmunka.
Ágyazat cserén, amint a kép is mutatja a kiváló erdőszéli patavölgyi televényföld kőágyazatra cserélését kell érteni.

Szintén valamennyi alj és az ágyazat cseréjével. Mivel a gépek ki és
bejárása a mozdonyszínből, más vágánykapcsolat hiányában ez idő
alatt nem volt lehetséges, különösen fontos volt a jól szervezett, pontos
és gyors munka. Ez a kihívás azonban PFT csapatunk számára nem
okozott gondot, Ők már így szokták meg.
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A 3238,9002 mozdonyunk (aki egyik tagtársunk tulajdona) vonatja be a
frissen restaurált és megrakott Búrkocsikat. Erdei vasúton csak nekünk
van elektromos vontatású tehervonatunk! De ez azért mégsem
áruszállítás, a rakomány múzeumi bemutató célú.

Az előbbi képen látható kitérő már lekötve.
A gépészet sem hagyott kihasználatlanul egyetlen jó napot sem. A
GONDOLA és a PÁL felújítása folyamatosan haladt. Az alábbi
képen a PÁL fékes forgóváz felújításának egy pillanata.
Befejezéséhez közeledik a GONDOLA és PÁL
A sok munka mellett a szakmai fejlesztések lehetőségeit is
folyamatosan vizsgáljuk, itt egy vontatási mérés céljából összeállított
vonat látható.

A Csarna-centenáriumi ünnepségekre készülve a gépészeti csapat
munkájához az Ipoly Erdő Zrt. segítsége is hozzájárult!
Az Erdőgazdaság felújítatott három darab történeti értékű favázas
tehervagont, úgynevezett Búrkocsit, a P-2 és P-5 mozdonyokat és
az ÉRSEKI kocsit. A munkákat a Börzsöny 2020 Kft végezte,
munkatársaink aktív közreműködésével.

A kísérletek célja annak megállapítása volt, hogy az El-9 mozdonyok
hegymeneti végsebessége megnövelhető-e egy újabb söntfokozat
beiktatásával?
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Az El-9 mozdonyokon ugyanis (szemben a hasonló vezérlési elvű
egyenáramú vonató járművekkel) teljes áram és párhuzamos
fokozat után mezőgyengítés kapcsolására nincs lehetőség. Ezeken
a gépeken a söntfokozat a teljes áram és soros kapcsolás után
következik, és a soros-párhuzamos átkapcsolás közötti vonóerő
növekedés lépcsőt egyenlíti ki.

7. oldal

Felújítás, bele értve nyomtávváltást is, után próbaúton a PÁL a P-7
mozdonyunk által vontatva. Aki, bár a számozása a MÁLLERD VÁCI
EG. Zagyvapálfalván gyártott MD40 mozdonyok számsorát folytatja,
soha nem volt erdészeti mozdony, tulajdonosai (két tagtársunk) egy
alföldi téglagyárból vásárolták meg.

A Csarnavölgyi Centenáriumra egy érdekes meglepetés készült.
Az egyes számú hatszemélyes kocsi (híd híján egy munkagép
"ölében" ) átkelt a Csarna-patakon ....

... és a Fekete Kútnál egy néhány száz méteres vonalszakaszon
várta az utasokat a Kisvasúti Napon, amikor a hőskor emlékére ló
vontatta a kis kocsit felfelé, majd gurulva tért vissza a kiindulási
helyére.

Restaurált Búrkocsik, és korábban újjáépített Truckpár a
járműtörténeti bemutatón, mint őstehervonat

A GONDOLA alváz-szerkezete kínálta magát egy (legalábbis részben)
alacsonypadlós kocsi kialakítására. Ez pedig lehetőséget adott arra,
hogy egy rámpával a felszállást kerekesszékkel, gyermekkocsival, de
még akár egy ilyen kis robogóval is biztonságosan megoldhatóvá
tegyük, akár sínkorona-szintről is! A rámpa használaton kívül az alváz
alatti sínben rögzítve utazik, így mindig kéznél van.
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Régi álmunkat, hogy felújítsuk a Feketevölgy panzió kerítése
melletti egykori állomást, sajnos idén sem tudtuk megvalósítani.
A munka nem anyaghiány vagy munkaerő-hiány miatt áll, hanem
a jogszabályi környezetünk okán. Ugyanis ez a terület, egy nagy
területi részeként, s egy helyrajzi szám alatt, úgynevezett "A" zóna,
és Natura 2000 terület. Innentől pedig a néhány száz méternyi és
száz éve meglévő kisvasút rendbetétele, egy réten ahol rendszeres a
mozgás, olyan eljárási feltételeket kíván, mint ha a ami egy
bioszféra - rezervátum közepébe kívánnánk építkezni.
Le kell szögeznünk: a Zöldhatóság teljesen korrekt módon jár el, az
egységes helyrajzi szám és az "A" zóna okán nem tehet mást, mint
hogy megkövetel erre a pár szár méternyi kerítés és kirándulórét
között futó vágányra egy természetvédelmi-szakvéleményt. Ezt
egy erre szakosodott iroda 1,7 m Ft-ért ajánlotta elkészíteni, azzal a
megjegyzéssel, hogy ne is keressünk ennél olcsóbb ajánlatot.
Mi úgy voltunk vele, hogy ezt a pénzt inkább a vasútra szeretnénk
költeni: műszaki örökségünk megőrzésére, és további
rendbetételére.
2013. évben részt vettünk több társadalmi egyeztetésen a készülő
környezetvédelmi szabályozás okán. Mindenhol elmondtuk, hogy
a védett területek bemutatására a kötött bemutató útvonalak, ha
lehet a már meglévő kisvasutak a legideálisabbak. Hazai jó példák
erre a Duna-Dráva és a Hortobágyi nemzeti Park szívébe vezető és
a védett területek a legkisebb taposás kár nélküli tátogatását
lehetővé tévő kisvasúti vonalak.
A jelenlévő szakemberek kezelhetőnek látták a problémát oly'
módon, hogy a kisvasutak nyomvonala (ahogy Gemencen is) "C"
zóna minősítést kapjon. Természetesen a "C" zónában is fontos a
természeti értékek védelme, megőrzése, de mindez egyszerűbb (és
kifizethetőbb) feltételekkel valósítható meg.
Míg élünk remélünk ... és dolgozunk!
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A bakancsos kirándulók számára a átjárást létesítettünk a Csarnapatakon.

Sikeresen befejeződött a DUNAKESZI kocsi felújítása, teljesítette a
próbamenetet is., régi királyréti munkatársával a P-2 mozdonnyal.

Az esztendő folyamán számos programra: mint például a Föld napja tisztítsuk meg a Csarna-völgyet, Gyermeknap, Az IE lés a Duna-Ipoly
Nemzeti Park munkatársai által szervezett számos túraprogram,
Kisvasúti nap, Múzeumok éjszakája, Szarvasbőgés, Mikulás,
Szilveszter, fogadtuk vendégeinket.
A legszebb program talán idén is a kicsik által legjobban várt legjobban
várt vendég: a MIKULÁS érkezése volt.
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Az ősszel sikerült egyik régi álmunkat valóra váltani, fedett
kocsiszín készült az Ipoly Erdő Zrt. finanszírozásával!

20. éves a Kisvasutak Baráti Köre Egyesület

Igazán szép és gondosan megépített, íme:

Bár nem kenyerünk a dicsekvés, és a Fővárosi Bíróságtól kapott
bejegyzésünk dátuma fiatalabb is, de illő megemlékezni róla, hogy a
Kisvasutak Baráti Köre Egyesület alapeszméje 1994-tavaszán
fogalmazódott meg, így tehát közösségünk szellemi léte immár
húsz évre nyúlik vissza.
Akkor vállalásunk, ma is feladatunk:
A Kisvasutak Baráti Körének célja:
•

A keskenynyomközű vasutak rohamos fogyásának
megakadályozása, műszaki emlékként is jelentős
járműveik berendezéseik megőrzése, a környezetvédelmi és gazdaságossági célok biztosítása.

•

A hazai és kárpát-medencei kisvasutak népszerűsítése.

•

Az egyesület a fenti célok biztosítása érdekében
felméri ezen vasutak állapotát, kutatja történetüket, megóvja járműveiket, műszaki emlékeiket,
feltárja a gyártók történetét, megőrzi az erre vonatkozó dokumentumokat.

•

Az egyesület a célok megvalósítása érdekében elvégzi a magángyűjteményekben található anyagok
feltárását, és katalogizálását. Közzétesz a feltárt ismereteket, lehetővé teszi a nagyközönség számára
való bemutatást, lehetőleg állandó kiállítás formájában.

Nagy örömmel költöztek be védenceink a zimankó elől!

Az egyesület feladatai:
Utas számunk a sokéves átlag szerint alakult, azaz 15-20 ezer fő
közötti, ám 2013-ban 19.399 fővel igencsak megközelítette a
húszezer főt!

Kemencei Erdei Múzeumvasút
éves utasszám

30 000

•

Együttműködésre törekszik valamennyi, a vasút
ügyét képviselő és e téren tevékenykedő alapítvánnyal és egyesülettel, klubbal, intézménnyel és
szervezettel, továbbá a keskenynyomközű vasutak
üzemeltetőivel, fenntartóival és kezelőivel.

•

A feladatok megvalósítása érdekében tanfolyamokat, előadásokat, szakmai összejöveteleket szervez.

E húsz évben nagyon sok szép feladatot végeztünk el közösen, vállalt
küldetésünknek megfelelően. S amint találkozónknak is mottója, a
"mögöttünk húsz év előttünk hosszú pálya" úgy gondoljuk mi is.
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Köszönjük mindenkinek aki közös utat vállalt velünk
e húsz év alatt!
S várjuk a további nagy utazásra a kisvasutak
világában és a kisvasutakért, nem csak Őket, de
mindenkit!
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Gondos Árpád

A 2013. esztendő történései Csolnokon
.
A 2013. év a bányászati és vasúti gyűjtemény életében nem hozott
olyan nagyarányú változásokat mint az elmúlt évek, a kiállító udvar
fejlesztésével és két mozdony ide "állomásításával". Ám a tavalyi
év sem múlt el eredménytelenül.
Folytatódott kisebb tisztítási és konzerválási munkákkal a GANZ 9
tonnás mozdony rendbetétele.

Új adagolót kapott a BM-50-es mozdony, és több más tartalék
alkatrész is érkezett Kemencéről.

Bővítettük a műhelyi lehetőségeket szerszámok beszerzésével, és
beszereztünk egy Csepel szakkönyvet is. Igaz, a 344-es
tehergépkocsit mutatja be, ám ennek gépészete segédüzeme épült
be számos kisvasúti mozdonyba, így lényegében jól használható
mű.
Ami azonban igazi műtárgyaink terén most elmaradt, azt
bőségesen pótoltuk a vasút és a műszaki örökség kicsiket-nagyokat
lenyűgöző módján : vasút-modell gyűjteményünk fejlesztésével!
Illetve rossz a szó, hiszen a modellek is igaziak és, hogy mennyire
azok azt megmutatta a bemutatók sikere. Tavasszal Csolnokon,
ősszel Budapesten a MAVOE nemzetközi vasútmodell kiállításon
a Törekvés Művelődési Otthonban.

Mindkét bemutatón többféle méretarányú vasutakat mutattunk be ez
érdeklődőknek, akik önállóan (Dupló) vagy szakszerű segítséggel "0"ás szovjet háromsínes és magyar pénzverői modellek ki is próbálhatták
a vasútmodellezés örömét!
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Tóth Gabriella, Bacsinszky Tibor

Biatorbágyi Viadukt Kisvasút
1977-ben eldübörgött az utolsó menetrendi vonat az 1883-84-ben épített (és 1903-ban részlegesen átépített és megerősített)
biatorbágyi viadukton. Nevezett évtől, egy jelentős vonalkorrekció eredményeképpen, a vonatok a völgy másik oldalán zakatolnak
Bécs és Budapest, no és persze Eurázsia két vége között.
Bár még két évig üzemi menetek használták a pályát, és 1981-ben itt, a valódi helyszínen forgatta Simó Sándor Viadukt c.
játékfilmjét, ez után végleg elhalt a vaskerekek csattogása. A vágányokat felszedték, a régi biatorbágyi állomás épületeit
átalakították, s más funkcióval működnek ma is. Vonat ide már soha nem jöhet... soha?
A XXI. század elején, újra vaskerekek csattogása ébresztette a
hidat, s a töltéseket, sőt a mozdonyfütty elhallatszott egészen a
jelenleg községi közösségi házként funkcionáló állomásig.
Aki azt gondolná valami álmot olvas itt, netán hollywoodi típusút,
szóval újabb filmforgatás esete forog fenn, az bizony rossz
nyomon jár.
Minden valódi. A vágányok, a mozdony, a kocsik mind-mind
igaziak! S nem máshonnan érkeztek, mint a Kisvasutak Baráti
Köre egyesület által üzemeltetett Kemencei Erdei
Múzeumvasútról.

A repvágányos kiépítés azt jelenti, hogy a vasút nem állandó jellegű,
minimális talajegyengetés után kerül fektetésre a pálya.
A vasúti pálya, ami akkor ideiglenes jelleggel egy községi rendezvény
apropóján létesült, nagy sikert aratott, sokan szálltak fel a kis vonatokra.
Bár ez év telére még felszedtük a pályát, s a következő rendezvényre
újra lefektettük, de az idő és a technika kímélése okán a következő
években már meghagytuk. Így állandó kisvasúti pálya született
Biatorbágyon ami már a viadukt egy részére is felfut, a közönség és a
vasutasok legnagyobb örömére!

Bár a történet tényleg mesébe illő, de ez a mese mi mesénk,
biatorbágyiaké és a kisvasútbarátoké. Bár a kettőt nem lehet
elválasztani, már csak ezért sem mert többen vagyunk biatorbágyi
kisvasútbarátok az Egyesületben.
2006-ot írtunk amikor szeptemberben (felszámolásra ítélt
téglagyári kisvasutak vágányanyagából) megindult a pályaépítés,
és néhány nap alatt elkészült a Szállodától a Viaduktig vezető 600
mm nyomtávú repvágány.

Minden évben, a községi rendezvények függvényében akár több
alkalommal és alkalmanként több napig zakatol a kis szerelvény, de
nincs egyedül, községi és vendéghajtányok is színesítik az üzemet.
Az eltelt nyolc év sikere megérlelte a gondolatot, hogy a kisvasút egy
önálló jogi személyiséggel rendelkező, helyi közösség segítségével
működjön és ha lehet fejlődjön tovább. 2013. őszén jött össze az alapító
csapat és született döntés egy egyesület megalakulásáról.
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Kárpát-medencei Kisvasutak XX. találkozója
2014. február 5. Budapest, MÁV Zrt. Gyermekvasút

„Mögöttünk húsz év, előttünk hosszú pálya”
Jegyzeteim:

