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2014-es összefoglalás
Királyréti Kerti Vasút
C50-es mozdony Királyréten
Gőzös különvonatok

Az Erdők Hete országos rendezvény sorozat keretében a
Földművelésügyi minisztériumban mutatták be a
Vadregényes Erdőtáj - a Börzsöny című kötetet, mely egy
egyedülálló tájmonográfia.

Kapható: Királyréti Erdei Vasút, kismarosi jegypénztárában!
Cím: 2623 Kismaros, Szokolyai út 3.
Ára. 4935 Ft
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Mk48-asok téli javítása
Igaz még 2013-ban kezdődtek meg a
munkálatok, de 2014 elejére be is
fejeződtek
a
kisebb-nagyobb
munkálatok a kisvasút Mk48-as
mozdonyain.
Elsődlegesen
a
forgóvázakat szedték ki a gépek alatt
egy kisebb felújítás keretében.
Egyedül
a
2014-es
mozdony
abroncsait kellett esztergáltatni. Ezen
kívül
mindegyik
mozdonynak
átnézték a hűtőrendszerét és ahol
kellett ott ki is javították az esetleges
hibákat.
Az Mk48 2017-es mozdony megfosztott hűtőráccsal áll a paphegyi
javító műhelyben.

Új festést kapott Tóbi

Márciusban új festést kapott a 2010-ben átadott motorkocsi. Hogy a végeredmény egy kicsit
feldobja a komor festést, ezért a kisvasút munkatársai más árnyalatú és fényesebb festéket
használtak, illetve az oldalán lévő narancssárga csíkot a két végére is áthúzták, hogy feltűnőbb és
egy kicsit barátságosabb legyen.

Verőcei járat Vilivel
Mivel idén nyáron nem volt nagy kánikula
(legalábbis hosszútávon nem), ezért sokan
látogattak el a kisvasútra egy kirándulás erejéig.
Ahogy eddig is, most is sokan keresték a 2013-ban
átadott Vilit, de mivel olyan sokan voltak, hogy
nem tudta volna egyszerre elvinni az összes utast,
ezért felmerült az ötlet, hogy betétjáratként
(persze kísérleti jelleggel) a vonatok indulása előtt
lehetőség volt kipróbálni egy közel 600 méteres
szakaszon. Ez a szakasz nem is lehetet volna más,
mint a teherszállítás leállításával együtt leállított 1 kilométeres vonal Kismaros és Verőce-átrakó
között. De mivel az átrakó területe már évek óta nem tarozik a vasút tulajdonába, ezért csak egy
rövidebb szakaszon, a Miggazy kastély bejárati útjáig volt lehetőség elmenni vasúti járművel
mivel a pálya jelenlegi állapota nem felel meg a mozdonyok számára, ezért a Vili bevetése volt a
lehető legjobb megoldás.
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Téli menetrend március 31-ig
Mint
minden
évben
november elsejétől életbe
lép
a
kisvasút
téli
menetrendje,
ami
szerencsére nem egyenlő a
teljes leállással ugyanis
március 31-ig minden
szombaton, vasárnap és
ünnepnap
közlekedik.
Természetesen kevesebb
járattal, mint a szezon alatt,
de még így is öt vonat
közlekedik
Királyrétre.
Persze, hogy ne legyenek
unalmasak ezek a hétvégi
kisvonatozások, ezért ez
idő
alatt
is
számos
programmal készülnek a
kisvasút
dolgozói.
Már októberben elkezdődik, de november végéig minden majdnem minden hétvégén volt
Szellemvonat, decemberben Rénszarvas Expresszel és Betlehemes Kisvonattal vártuk az
idelátogatókat. Hogy mit hoz a január és február, azt még nem tudni, de elképzelések vannak,
hogy többen látogassanak el a kisvasútra.

Megújult a weboldal!
Az utóbbi időben megjelenő új egységes külsőt már a
honlapunk is felvette. Körülbelül tavaly ősszel jelent meg a
kocsik festésére emlékeztető új külső, amiket azóta a
menetrendeken, a hirdetményeken, a rendezvények
plakátjain és most már a weboldalon is használunk.
Megmaradt az eddig jól ismert www.kisvasut-kiralyret.hu
weblap cím is, de teljesen új külsővel, illetve funkcióját
tekintve kicsit változott ugyan is a könnyebb
szerkeszthetőség érdekében a nyitóoldalon lévő „tudjon meg
többet” gomb megnyomásával egy másik weboldalra lép a
böngésző. Ez az oldal a www.kiralyret.bloglap.hu, ami közel
három éve üzemel párhuzamosan a fent említett oldal
mellett. Természetesen az automatikus oldalváltástól nem
kell megijedni, mivel a tartalom megfelel a valóságnak csak a
szerkesztők munkáját hivatott megkönnyíteni ez a lépés.

Fejlődő facebook oldal

könnyebben értesüljenek a legfontosabb hírekről.
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Szinte mára már elengedhetetlen, hogy
valaki rendelkezzen facebook profillal,
így hát a vasút számára is fenntartunk
egyet. Közel három éve áll a böngészők
rendelkezésére és szerencsére mára
már elérte a közel 2800 követőt. Mint
ahogy a honlapon is megjelenítjük az
aktuális híreket, már a facebookra is
felkerülnek, hogy minél gyorsabban és
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Ismét C50-es mozdony Királyréten!

2014-ben ismét lehetőségünk volt egyet nosztalgiázni egy C50-es mozdony segítségével.

Hogy miért?
Legutóbb 2011. március 17-én volt lehetőség egy ilyen
ritka utazásra, mivel a Nagybörzsönyi Erdei Vasút 3756os psz.-ú mozdonyt a paphegyi műhelyben újították fel,
illetve szerelték fel légfék berendezéssel. Megragadva az
alkalmat, hogy 1981 óta nem közlekedett C50-es
Királyréten a kisvasút dolgozói megszerveztek egy fotós
különvonatot a vasútbarátok számára, hogy lehetőségük
legyen megörökíteni ezt a ritka alkalmat.
Majd 2014 tavaszán ismét hozott egy mozdonyt a
teherautó Nagybörzsönyből, ezúttal a 3739-es mozdonyt. Ez a gép nem kapott komolyabb
felújítást, sőt légféket sem, de olyan problémával küszködött, amit Nagybörzsönyben nem tudtak
orvosolni. A felújítást követen nem sokkal ismét szerveztünk egy különvonatot, és hogy még
nosztalgikusabb legyen az út az 1949-ben Győrben gyártott Cax (később Bax) kocsit továbbította
a 7 tonnás kismozdony.

Különvonat
Az idei fotós menetre március 29-én került sor közel hatvan jelentkezővel. A vonat délután egy
órakor indult el Kismarosról, mivel a délelőtti forgalom nem tette lehetővé, hogy korábban
elinduljunk. Hozzá kell tenni, hogy a kollégák az utolsó pillanatokig bütykölték a masinát,
egyáltalán el tudjanak indulni Paphegyről, hogy kezdetét vegye a fotós menet. Felfelé Morgónál,
Szokolyán, Paphegyen és Királyrét előtt állt meg a vonat. Királyréten a körüljárás után egy fotó
erejéig lement a hajtánypálya mellé, majd egy rövid ebéd és egy kör hajtányozás után elindult a
különvonat Kismaros felé. Paphegy előtt az üzemanyagkút melletti hídon is volt alkalom
fotózásra, de az érdekes téma csak ez után jött. A paphegyi járműtelepre legurulva a gép leakadt
a személykocsikról és a lejjebb található teherkocsik elé gurult. Ezek után tőle jobbra kiállt Vili
is, majd balra a volt mázsavágányra a Tóbit is elővették, majd néhány perc múlva megjelent a
menetrendszerinti személyvonat is a legszélső fővágányra. A
mozdonyvezető volt olyan kedves, hogy a fotózás miatt
megállt két perce, hogy még izgalmasabb legyen a téma
(természetesen ez nem okozott késést). Majd miután a
pihenős járművek visszakerültek a helyükre a vonat tovább
indult Szokolya felé, ahol egy kis meglepetést is szerveztek a
kisvasút dolgozói. A Paphegy utáni mezőn megállva a vonat
mellé érkezett egy platós UAZ teherautó, majd egy Lada Niva
is (utóbbi csak a véletlen műve). Szokolyán több helyen is
megállt, majd Hártó-kúton volt egy hosszabb várakozás a
felfelé jövő vonatra, ahol szintén sikerült néhány jó képet készíteni. Kismaros előtt még
Börzsönyligetnél volt egy megállás, majd a vonat a végállomásig meg sem állt.
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Természetesen a csoportkép nem maradthatott el. (fotó: Varga Mátyás)

Szokolya alsó határában kanyarog a ritka szerelvény

Még a busszal is sikerült egy együttállást fotózni

A Királyréti Hajtánypálya mellett is megállt egy kép erejére
(fotó: Szvitek Dániel)

Az ’50-es évek technikája találkozik a 2000-es évekkel
(fotó: Szvitek Dániel)
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