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Nosztalgia

Milyen volt a 2015-ös év?

Ez az év is úgy, mint az előzőekben, volt bőven program, amivel jobbnál jobb élményekkel
gazdagodhattak az idelátogatók. A következő sorokban röviden leírjuk, hogy milyen
programok is voltak a ’15-ös esztendőben.

Valentin Expressz

Természetesen a szívecskék nem
maradhattak le a dekorációból.
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Az év első programvonata igen csak nagy meglepetést hozott a
kisvasút munkatársainak. Ugyanis miután 2014-ben ez a rendezvény
elmaradt, mondván, hogy nem lesz rá sok érdeklődő, amit a 2013-as
és az előtti lévő jelentkezők száma alá is támasztott. De ebben az
évben a korábbi 8-10 párt egészpontosan 42 pár váltotta, sőt ez
alkalommal még egy család is részt vett a programon. 2012-ben a
pároknak mindössze a Tóbi motorkocsi jutott, hogy eljuthassanak a
vacsora helyszínéig. Viszont idén három Bax kocsi vált szükségessé a
kisebb tömeg elkalauzolására. Az előző évekhez képest sok
változtatás történt ezen a programon. Korábban az vonat megtett egy
oda-vissza utat és visszafelé állt meg Morgó állomáson, hogy
elfogyaszthassuk a kellemes vacsorát, azonban idén már Királyréten
zajlott és a vacsora után változatlanul tűzijátékkal zártuk az estét. A
párok ketten egy négyszemélyes boxot kaptak a kocsikban, amelyek
függönnyel voltak elválasztva, hogy jobban élvezhessék egymás
társaságát.
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Nosztalgia
Kisvasúti nap
Idén ez a program összevonásra került a május 1-jei
nosztalgiázással, de sajnos ez a háromnapos
hosszúhétvége nem a legsikeresebbek közzé
sorolható, ugyanis nem elég, hogy szombaton rossz
idő volt, de műszaki okok miatt a gőzösnek az
aznapi pályafutása is hamar befejeződött egy apró
műszaki probléma miatt. Sajnos hiába volt aznap a
kisvasút napja az időjárás nem kedvezett. Azt a
néhány programot is elmosta, ami megrendezésre
került, persze a murphy törvényt ismerve délutánra
kisütött a nap, de ez már nem csalogatta ki az
embereket a természetbe.

A királyréti megérkezés után már a motorkocsi vette át az
aznapi forgalom lebonyolítást. 2015. május 2.

Szellemvonatok
Az év egyik legsikeresebb programsorozata idén sem
tagadta meg magát. A tavalyi előadásokból okulva a
kisvasút munkatársai már egyből nyolc alkalomra
hirdették meg a programot, hogy ne kellejen annyi
pótelőadást meghirdetni. Persze itt is voltak apróbb
változások mind az előadásban, mind az időpontokban.
Ugyanis kísérleti jelleggel fele-fele arányban pénteken és
szombaton került megrendezésre a program és október
végén volt az első alkalom és november végén az utolsó.
A rémek még a vonaton is ránk hozták a frászt.
Természetesen ennek is megvolt az oka, mivel az
októberi hétvégék (főleg, ha jó idő van és az is volt) még
elég forgalmasak voltak, így kockázatos lett volna bevállalni még a Szellemvonatokat, úgyhogy minden
utast kényelmesen le lehessen hozni Királyrétről és a programvonat előkészületeit se az utolsó
pillanatokban kelljen összerakni. Emellett mindenjáratunk szinte teltházas volt és közel 850 utasra
hozták rá a frászt a nyolc előadás alatt.

Az év utolsó hónapja a
leghangulatosabb
Sőt még a legprogramdúsabb is egész évben,
mivel elindulnak a Karácsonyvasút, a
Rénszarvas Expressz, a Betlehemes Kisvonat
és a Fény Expressz szerelvényei, de ne
siessünk ennyire, menjünk szépen sorban.
Több éves hagyomány, hogy az advent idejére
a vonatokat karácsonyi díszekbe öltöztetjük
és ez idén sem volt másképpen.
A fényfüzérekkel díszített motorkocsi Királyréten.
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Minden kocsiban ott állt a feldíszített karácsonyfa
és az ablakokban lógtak a különböző díszek, ezzel
megteremtve a Karácsonyvasút lényegét. Szintén
több éve már, hogy erre az időszakra a kisvasút
motorkocsija fényáradatba öltözik, hogy az utolsó
járatokra egy igazi Fény Expressz hangulatát
keltse. A Betlehemes Kisvonat idén nem hozott
sok változást, de két járatot azért sikerült
megtölteni utasokkal és egy mesés utazásra
kalauzolni
a
kedves
érdeklődőket.
De
Betlehemes Kisvonat szereplői Királyréten.
visszakanyarodva egy kicsit a változásokhoz,
ugyanis volt, nem is kicsi. Idén még a Rénszarvas Expressz során változott meg a program, ugyanis a
program előzetes jelentkezéshez kötött volt, mivel minden gyermeknek, aki részt vett a programon
egy apró mikuláscsomaggal lett gazdagabb. Ezen felül az előző évekhez képest több időnk volt
találkozni a mikulással, sőt egyedül vagy akár a családdal közösen énekelhettünk karácsonyi dalokat
vagy szavalhattunk mondókákat, hogy bebizonyíthassuk, hogy jó gyerekek voltunk és leszünk jövőre
is. Ez a fajta program szombaton két alkalommal került megrendezésre, majd másnap a korábbi évek
Rénszarvas Expressz járataival utazhatunk, ahol felár nélkül találkozhattunk a mikulással és egy kis
dalocskáért cserébe néhány szaloncukor boldog
fogyasztói lehettünk. Ami talán másvolt a korábbi
évekhez képest az nem más, minthogy ezen a
napon neki kellett ellátnia a kalauz dolgát is,
mivel szegény reggel beteget jelentet és csak ő
tudta elvállalni, de természetesen ez nem
akadályozta meg abban, hogy örömet okozzon a
kisgyermekek számára, sőt még egyesek még
élvezték is, hogy a mikulás lyukasztotta ki a
jegyét.
Röviden összefoglalva 2015 is elég gazdag volt programokban. A különböző programvonatokkal közel
Idén Királyréten találkozhattunk a Mikulással és
1500 embert mozgatott meg a kisvonat és ez idén sem
vehettük át a kis ajándékcsomagunkat.
lesz másként. Miközben ezek a sorok íródtak már
javában mentek a jelentkezések az év legromantikusabb szerelmes vonatára.
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Mit hozott még 2015?

Ahogy a fenti kép is mutatja, visszaérkezet Szilvásváradról az Mk48 2018-a pályaszámú
mozdony. Idén elég sok jármű megfordult Paphegyen vagy épp egy felújítás vagy esetleg
hosszú távra befészkelődve a paphegyi csarnok mélyére, de ne szaladjunk ennyire előre.

Felsőpetényi C50-es Paphegyen
Még 2014-ben érkezett Paphegyre az egykori Felsőpetényi C50-es,
hogy egy felújítás után máshol folytassa munkáját. A korábban 600
mm-es jármű a ritkább „csapott orrúak” közzé tartozik. Érkezésekor
még nem lehetett pontosan tudni, hogy mik is lesznek a tervek ezzel az
aprócska járművel. A felújítás során alkalmazkodva a helyi
viszonyokhoz 760mm-es lábakat kapott és néhány apró lakatos
munka után megkapta jelenlegi zöld ruháját.

Természetesen Királyréten ment néhány
tiszteletkört, de utasok nélkül.

Behavazva Paphegyen még 600mmes lábbakkal.

A munkák befejezése már 2015-re esett és ezután már csak le
kellett vizsgáztatni, kisebb fenntartások mellett elkezdhette
pályafutását. Királyréti munkáját sajnos nem tudta elkezdeni
ugyanis a szomszédos Nagybörzsönyi Erdei Vasúton járműhiány
lépet fel, így hát a Búvár útnak indult Nagybörzsöny felé, ahonnan
hamarosan megérkezett a C50 3756-os mozdony, de erről majd
később.
Nagyirtáson ez idő alatt folytak a munkálatok a
hamarosan átadásra kerülő új kisvasúton, ahová olykor-olykor el
kellett a segítség, így a kismozdony kapott munkát bőven. Azóta a
munkákat befejezték és a vasutat a hatóság át is vette, de a
mozdony a napokban is a nagybörzsönyi telephelyen pihen.
BAL OLDALI KÉP: A felújítás után útnak

indult Nagyirtás felé, hogy megkezdje
ottani munkáit.

JOBB OLDALI KÉP:

Márianosztra és Nagyirtás között
kövezésre is használták és elég jól
tejesített az ottani viszonyokhoz mérve.
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C50-es ment, C50-es jött

Nem mintha egy nagy mozdonyról beszélünk,
ha azt mondjuk, hogy C50-es, de az Mk48-as
vezetőállásáról még kisebbnek tűnik.

Nem sokkal, hogy a Búvár elment Nagyirtásra már jött is a
következő kéttengelyes kismozdony. Május 28-án a
koradélutáni órákban megérkezett Paphegyre a C50 3756-os
mozdony
egy
újabb
javításra.
Legutóbb 2011-ben járt ez a mozdony Királyréten mikor légfék
rendszert kapott, hogy a Nagybörzsönybe épített új
személykocsit biztonságosan felvihesse a hegyre. Ez
alkalommal nem fejlesztés miatt érkezett a paphegyi
műhelyben, hanem egy komoly hiba miatt, ugyanis
Nagybörzsönyben a szabályosan kettétört a hajtóműháza és az
ottani felszereltség nem elég a hibaelhárítására. A rendbetétel
igen csak lassan halad, mivel még a lap megjelenése alatt is tart.
A tervek szerint még a 2016-os szezon megkezdése előtt
elkészül a mozdony és ismét viheti majd utasait a híres
csúcsfordítós pályán.
Még tréleren van, de már nem sokáig.

A tékozló mozdony hazatér
A kicsi, de erős mozdonyok után térjünk át a
nagytestvérre. 2013. június 28-án indult útnak
Szilvásváradra, hogy ott egye tovább az idővasfoga. A
mozdonyt 1995-ben állították le és onnantól kezdve
alkatrészbányaként várta sorsa jobbrafordulását, amire
2013-ban volt halvány esély. Egy forró nyári napon
érkezett a teherautó, hogy elszállítsa a mozdonyt
Szilvásváradra, hogy majd új életet lehelnek bele. Ez
annyiban valósult meg, hogy elszállították, de
forráshiány miatt nem került sor felújításra sem
átalakításra. Így hát majdnem két évvel később június
17-én visszatért a börzsönyi vaspályára. Szerencsére
pályára helyezése elég könnyedén ment. Mivel a vonal
mentén sehol sincs lehetőség a szintbeli lerakodásra így
daru segítségével helyezték pályára Paphegyen. Az
állagmegóvás érdekében, illetve, hogy az ne romoljon
tovább a mozdonyt a paphegyi csarnokba helyezték el a
kisvasút dolgozói, mivel korábban a csarnok és a
műhely közötti szakaszra volt kitelepítve így kitéve az
időjárás viszontagságainak. Hogy mi lesz a jövőben a
2018-sal? Erre a kérdésre nagyon sokan szeretnék
tudni a választ, de egyelőre még csak tervek és
elképzelések vannak ebben az ügyben.
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A 2013-as elszállítási pillanatok. A képen a z Mk48
2031-es továbbítja a 2014 és 2018-as psz. mozdonyt.

2015. június 17-én a mozdony visszatért Paphegyre.
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Már stabil lábakon áll a királyréti pályán. A rögtönzött
fotóbeállás után a mozdonyt tető alá helyezték, ahol ismét
várja, hogy mi lesz pályafutásával.

Az alábbi kép is jól szemlélteti azt a tényt, hogy még ilyen
kopottas állapotban is mennyivel élénkebb barátságosabb a
korábbi színterv, ami még nem olvadt bele a környezetbe.

Új kéménnyel morog tovább

Régi és az új kéményével egy év távlatából.

A fentebb írt mozdonyokkal szemben a gőzmozdony nem ment sehová, persze a vasút vonalán kívül.
Az éves kazánvizsga és az egyéb műszaki felmérések során került sorra, hogy az elég ramaty állapotú
kéményt rendbe szedjék vagy kicseréljék, végül a csere mellett döntött az üzemeltető. A korábbi nagy
kéményét egy csizma kémény váltotta, ami igen érdekes mivel ennél a típusnál nem nagyon jellemző,
sőt hazánkban egyik gőzmozdonyon sincs ilyen. Sajnos a sokszor kellemetlen időre, illetve a költséges
üzemeltetésre hivatkozva sokszor még nem volt lehetőség megcsodálni új külsejével. Akinek esetleg
szerencséje volt az ’15-ös kisvasúti napon láthatta az új füstkivezetőt.

Kitérő
A resicai gyártású gőzmozdony 2003-ban érkezett Királyrétre és azóta nosztalgia járatként közlekedik
előre meghirdetett napokon. Társaitól eltérve ezt a mozdonyt később felszerelték légfékkel így
biztonságosabb és kényelmesebb utazást biztosítva utasainak. Néhány évvel később az elején lévő pajzsot
is kisebb méretűre vették, majd 2015-ben kéményét is kicserélve elérte mai kinézetés és így még jobban
eltért a többi hazai resicai gyártmányú gőzöstől. Ezzel a típussal hazánkban összesen öt helyen
találkozhatunk. A csömödéri Ábellel (490, 2001), a kaszói Karácsonnyal (2002), a gemenci Rezéttel (2003),
a királyréti Morgóval (2004) és a gyöngyösi Gyöngyivel (2005).

KEV Magazin 2016
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Gyomirtásra fel!
Minden évben legalább egyszer sor kerül
a pálya menti gazok irtására, illetve
kísérlet arra, hogy ne lepjék el a síneket.
Ez tavaly többnyire sikerült, de egyre
több az olyan növény, amikre ezek a
szerek nem, vagy ilyen mennyiségben
nem hatnak. Királyréten a gyomirtásra
egy igen kis kocsit használnak, ami egy
korábbi
rakoncás
kocsi
alvázára
elhelyezett
tartályból,
illetve
az
űrszelvénynek megfelelő szélességű
szórófej sorból áll. Ahhoz, hogy menet
eredményes legyen, igen csak lassan kell a szerelvénnyel haladni és ezért nem is egy napot, illetve
délutánt kellett rászánni.
Mozdonyos pillanatok
2010 óta, mióta elkészült és forgalomba állt az új motorkocsi, azóta a mozdonyos menetek száma igen
csak megcsappant. De szerencsére a nyári hétvégék utasforgalma a mozdonyos vonatokat kívánja.

Az csoportok előzetes jelentkezésének is megvannak a maga előnyei… miután tudunk nagyjából számolni a várható
utaslétszámmal, így már a reggeli vonatott is kezdhetjük mozdonyos menettel. A kép Paphegyen a reggeli induláskor készült
az Mk48 2031-es pályaszámú mozdonnyal.
Egy átlagos hétvégi
szerelvény SzokolyaMányoki megállóhely
előtt 2016. május 16-án.

Augusztus 20-i hosszú hétvégén sem volt ez másként.

KEV Magazin 2016/2017
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Tóbival zötykölőd(t)ünk
Az úgynevezett „gyenge” forgalmú napokra tervezett kis motor kocsi elég sokszor mutatja meg magát
a királyréti vaspályán. A téli hétvégéken többnyire vele bonyolítják le a forgalmat, de olykor a látvány
kárpótolja az utasokat. Természetesen itt gondolunk az adventi időszakra kivilágított állapotára, ami a
délutáni utolsó járatokra igen szép látványt teremt a Börzsönyben.

Még 2015 elején készült a kép Kismaroson. A kismarosi
iskolások az állomás melletti fenyőfa feldíszítésével tették
még hangulatosabbá az ünnepkört.

A kisvasúti napon sajnos az idő nem kedvezett a forgalomnak,
így hát a motorkocsi várja a hártó-kúti keresztjét a gőzössel.

Sűrűködös napok
Ebben az időszakban igen jellemzőek a nagyobbnál nagyobb ködök és ez alkalommal is megmutatta a
természet, hogy mire is képes. Természetesen a köd igen veszélyes, főleg ha abban közlekedni kell, de
nagyon szép is tud lenni a megfelelő környezetben. A két képen igen jól látszik, hogy remek képeket
lehet készíteni már egy kisebb ködben.

FENTI KÉP: Királyréten vár az indulásra a kivilágított szerelvény a délelőtti ködben.
BAL OLDALI KÉP: Kora esti vonat halad át Szokolyán a kivilágított utcán.

KEV Magazin 2016/2017
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Járműbemutató

MK48, a hazai vas!
Első járműbemutatós cikkünk nem is íródhatna másról. Igaz, hogy a típusról már egy
egész könyvet lehetne ír főleg akkor, ha minden egyes mozdonynak végig követnénk az
életútját. Ebben a cikkben egy általános rövid ismertetővel készültünk.
Az 1950-es évek végéig a győri Magyar Vagon- és
Gépgyár több motorkocsit is készített kisvasúti
forgalomra, így már némi tapasztalattal foghattak egy új
mozdonytípus kifejlesztéséhez.
A tervek között szerepelt egy kisebb és egy nagyobb
teljesítményű dízelmozdony elkészítése. A kisebb
teljesítményű mozdony alapjául az 1959-ben megjelent
MÁV M28 sorozatú könnyű tolatómozdonyt vették.
A motor a Ganz-gyár által már több helyen alkalmazott VI Jar 135/185 típusú, 88 kW teljesítményű
dízelmotor továbbfejlesztett változata. A forgóváz szintén a Ganz-gyárban épített Camot sorozatú
motorkocsik hajtott forgóvázának alapján készült. Így a tervezett típus már kipróbált elemekből és
szerkezetből állt össze. A gyártás 1958-ban kezdődött a mechanikus változattal, majd 1960-ban
folytatódott a hidromechanikus változattal. A Rába 1961-ig összesen 52 db Mk48-ast gyártott magyar
kisvasutaknak (12 mechanikus, 40 hidromechanikus), de
ezeken kívül Csehszlovákiába is szállítottak 10 darabot ebből a
típusból.
A MÁV a mozdonyait kezdetben Sárospatakra, Nyíregyházára,
Békéscsabára, Kecskemétre, Szegedre osztották be. De már
bejárták majdnem az egész országot, így például a prototípusok
hegyi
próbáit
Oroszlányban,
Gyöngyösön
és
Lillafüreden végezték. A 2000-es sorozatból a MÁV Széchenyihegyi Úttörővasútján is közlekedett néhány, de az ottani
KEV Magazin 2016/2017
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emelkedők és vonatterhelések mellett nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, így máshová
állomásították őket (2005,2015,2038). A MÁV gépei körében nagyobb változás csak a kisvasutak
tömeges kiirtásakor történt, ekkor részben a MÁV vonalain belül állomásították át őket (például 1981ben így tudták Szobon leváltani a gőzmozdonyokat), vagy eladták más erdei vasutaknak. Napjainkra
sok az ÁEV vonalakon közlekedik, de a MÁV kisvasutak fő vontatójárművei is ezek.
A MÁV gépeken kívül a LÁEV számára készült mozdony M-8 majd D-22, végül D 02-508 pályaszámot
kapott, ma is ott közlekedik.
Amikor elkezdődött a mozdonyok eladása, akkor a MÁV még nem járult hozzá, hogy az erdei
vasutakon is MÁV számokkal közlekedjenek, Gyöngyösön és Szilvásváradon így kaptak Mk48,400 pszt. Királyréten az első gép még Mk48,601-es lett, de később a MÁV nem ragaszkodott a
számváltoztatáshoz, így az 1980-as évek végén visszakapta becsületes számát, az Mk48,2031-et.
Lillafüreden az ÁEV számozáshoz ragaszkodva kaptak a mozdonyok D 02-500 sorozatszámot.
Jól bizonyítja a mozdonyok megbízhatóságát, hogy ma (gyártás után mintegy 50 évvel) ez a típus felel
meg legjobban a követelményeknek, vontatja a nagy forgalmú személyvonatokat, felmászik a 60
ezreléken, Szilvásváradon. Bár a mechanikus gépek közül mára csak egy üzemképes (Mk48,1005), a
hidraulikusak közül is a sorozat jelentős része ma is üzemben van, 50 évesen. A mechanikus változat
két utolsó darabja sokáig Szegeden volt kiállítva (Mk48,1004 és 1005). 1999-ben elszállításra kerültek
a járművek, az Mk48,1004 Domaszékre került kiállítási darabként, az Mk48,1005 először Debrecenbe
került, de végül a Csömödéri kisvasút vette meg, ahol felújítása után újra forgalomba állt. Ma az
egyetlen üzemképes mechanikus hajtásrendszerű példány a típusból.
Természetesen még számos dolgot lehetne írni erről a mozdony típusról, de reméljük, hogy ezt majd
valaki megteszi egy külön könyv formájában.

Mk48-as mozdonyok Királyréten
A Királyréten üzemelő vagy korábban üzemelt mozdonyok többsége a Hegyközi kisvasútról az 1980as bezárás után érkeztek a Börzsönybe. Az Mk48 2014, 2017, 2018 és 2019-es mozdonyok szolgálták
ki korábban a Zemplén kisvasútjait. Ezek a gépek szinte egy időben érkeztek a kisvasútra és álltak
szolgálatba 1981-ben. Az Mk 48 2031 psz. mozdony volt a kakukktojás, ugyanis mikor javában folyt a
kisvasút átépítése 1978 és 80 között a korábbi 600mm-es nyomtávról a mai 760-asra, ez a mozdony
már itt volt. Pontosabban 1978-ban már Verőcén tárolták, de pályára még nem tudták helyezni. Ahogy
azt már korábban megírtam ez a mozdony volt az egyetlen, amelyik bő tíz évre számot módosított
Mk48 601-re, de ma már ismét az eredeti pályaszámát viseli. Az Mk48 2019-es mozdonynak volt a
legrövidebb életútja királyréten. 1981-ben érkezett és a ’90-es évek elejében elhagyta a vasutat, de
még az országot is, ugyanis a mozdony ma Stainzban tartózkodik és köszöni, jól van. A mozdony azért
került erre a sorsra, mivel az utolsó nagyjavítását már az üzemeltető nem tudta kifizetni, ezért eladta,
hogy a javítás költségeit fedezni tudhassa. Jelenleg három darab üzemképes mozdony maradt meg és
egy darab várja sorsa jobbrafordulását. A mai Mk48 2018-as mozdony az, ami jelenleg alkatrészként
éli mindennapjait. Ez a mozdony az, ami 2013-ban elkerült Szilvásváradra és az idei évben tért vissza
közel két év után. De, hogy legyen, egy csavar a történetben vissza kell tekintenünk a ’90-es évek
elejére mikor is a pályaszámát megcserélték az Mk48 2017-es mozdonyéval egy eladási ügy miatt, ami
végül elmaradt és vele a pályaszámok is megmaradtak. Szóval, ami napjainkban látható Paphegyen az
valójában a 2017-es mozdony.
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Más szemszögből

Királyréti Virtuális Vasút
Egyeseknek nem elég a valóéletben utazni egyes kisvasutakon, ezért vannak olyan
önkéntesek, akik vállalják azt a több hónapos vagy akár több éves feladatott, hogy
megépítenek egy-egy kisvasutat szimulátoros felhasználásra. A cikk írásának idejében a

kecskeméti, a lillafüredi, a gyöngyösi és a hegyközi kisvasutat próbálják meg
fűszálanként újrateremteni, illetve még itt a királyréti is mely már sokadik nekifutásra
próbál elkészülni.
A Királyréti Erdei Vasút virtuális megépítése már
több embertől elindult, de ki lehet jelenteni, hogy
a cikkünkben bemutatott verzió jutott a legtovább
ebben a projektben. A pálya alapját a Trainz
Simulator 2009-es verziója adta meg, ami egy igen
könnyen kezelhető szoftver és ráadásul magyarul
is beszerezhető. A pálya építése 2010-ben
kezdődött meg és még a mai napig nincs készen
szabadidő hiány miatt. Jelenleg két verziója van a
pályának, amiből az első verziója le is tölthető volt
a kisvasút honlapjáról.

A kismarosi állomás vágányai és a szokolyai út építése az 1.0ás verzióban

Az alkotó a pályát igyekszik a valóságnak megfelelő módon megépíteni, képekből, videókból, rajzokból
és saját kútfőből megépíteni a vonalat. A pálya az 1981 utáni nyomvonalat követi, azaz a 760 mm-es
nyomtávval épül meg Verőce és Királyrét között. A játékban a Kismaros - Verőce (átrakó) szakasz is
használható, sőt a tehervonatokat is elhozhatjuk idáig, hogy itt a kisvasúti kocsikról átrakodjanak a
nagyvasúti kocsikra, mint ahogyan azt tették a valóságban egészen a ’90-es évek első feléig. Viszont a
környezet a mai viszonyokat hivatott megjeleníteni, hogy még jobban bele tudja magát élni a
felhasználó.
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Más szemszögből
De viszont a járművek megjelenése nem feltétlenül ezt a látszatott keltik. Ugyanis mind a mozdonyok,
mind a kocsik az 1981-2010 közötti színtervben zakatolnak. A járműveket Czimbus néven készítette
egy lelkes kisvasút barát és szintén ő készítette ezeknek a szerelvényeknek a textúráját. Azt itt le kell
szögezni, hogy sokan a pályaépítést tartják nehéznek ebben a játékban, de egy mozdony vagy egy
kocsi elkészítése is akár évekbe telhet, főleg ha valaki igen igényes járművet szeretne kiadni a kezéből.
Ehhez a pályához jelenleg mind az öt mozdony elérhető, ami jelenleg közlekedik, vagy korábban
közlekedett. Sőt egy másik felhasználó az alap modellt alapul véve a jelenleg dögsoron lévő Mk48
2018-as mozdonyt is megtextúrázta. A játék nagy hiányossága viszont az, hogy a szükséges épületeket
nem igen lehet beszerezni, általában ilyenkor az építők hasonló épületet keresnek az a játék beépített
objektumai közül vagy az interneten, de olyanok is vannak, aki a szükséges, főleg ha jellegzetes
műtárgyakat, épületeket saját maguk modellezik le. A királyréti pályához jelenleg csak a paphegyi
tároló csarnok pontos mása van kész.
A pályaépítés egy igazi türelemjátéknak is elmenne, főleg ha az illető erdős vagy mezős pályaszakaszt
épít meg. Ebben a pályában is vannak ilyen szakaszok, de lényegesen kevesebb, mint mondjuk a
lillafüredi pályán. Ez azért is lényeges, mert ezek azok az objektumok, amik igazivá vagy inkább
valóság hűbbé teszik a játékot, ugyanis az igazán türelmesek nem csak, hogy egyesével teremtik meg a
fákat, bokrokat vagy akár az aljnövényzetet, hanem mindent szépen a helyére tesznek, és addig
forgatják, amíg jó szögben nem áll.
Most tegyünk egy virtuális utat a vonal mentén, hogy lássuk miből áll egy ilyen pálya.

A kismarosi állomás a 2.0-ás verzióban, ahonnan is egy
személyvonat indul Királyrét állomás felé

Kismaros és Királyrét között még Volánbusz vezetésre is lesz
lehetőség.

KEV Magazin 2016/2017

Az Mk48 2031-es mozdony halad Morgó és Börzsönyliget
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A teherforgalom sem maradhat el.
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Más szemszögből
A vonal egyik talán legidőigényesebb szakasza a szokolyai lakott rész ahol körülbelül 1,5 kilométert
megy a vonat, ugyanis ezen a szakaszon a valósághoz hasonló házakat kellett lehelyezni a terepre,
számos villanyoszlopot, lámpatestet, a növényzetet, az utat, járműveket, kocsi beállókat és kapukat.

Szokolya felső közelében madártávlatból

Szokolya felső megállóhelyen

Szokolya alsó határában

Szokolya alsó határában kanyarog a hosszú személyvonat

Az utolsóm házakat hagyja el a vonat Kismaros felé

Még mozgó figurákat is ellehet helyezni a játékban
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Más szemszögből
De a vonal építése Szokolya után már nem okozott olyan sok időt…

Az utolsóm házakat hagyja el a vonat Királyrét felé

A tisztásról a szalmabálák természetesen nem maradhatnak el

A környéken elég sok UAZ szaladgál, így a játékból sem
maradhatott ki

A tökéletesen lemodellezet paphegyi csarnok Czimbus kezeit
dicséri

A korábban említett Mk48 2018-as selejtes állapotában

Üzemanyagkút nélkül egy vasút sem üzemelhet

Röviden összefoglalva… a vonal nagy része elérte a használható kategóriát, de van még munka rajta
rendesen. Remélhetőleg hamarosan mások is kipróbálhatják a Királyréti Erdei Vasút Trainz Simulátor
2009+ pályát.
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Helyismeret

Ebben a rovatban szeretnénk bemutatni a kisvasúthoz kapcsolódó települések történetét, látnivalóit és
programajánlatát. Először egyik végállomásunk települését, Kismarost emelnénk ki.

Kismaros Pest megyében, a Duna bal partján helyezkedik el. Napjainkban lakossága: 2093 fő,
belterülete: 475 ha, külterülete: 715 ha.
A település határban, a kuruc korban több kisebb ütközet is volt és a falu keleti végén még a 20. század
elején is gyakran kerültek elő egykorú pénzek. Kismaros 1697-1705 között települt be a Feketeerdőből, Württembergből származó németekkel és 1776. szeptember 16-án nyert szabadalomlevelet
Mária Terézia királynőtől. 1859-ben nagy tűzvész pusztított itt, amelyben az egész helység leégett,
1875-ben pedig a Duna árja okozott sok kárt.
Az 1893-ban megépült iparvasút 1954-től személyeket is szállít. A kisvasút jelenleg turisztikai célokat
szolgál Kismaros és Királyrét között, ahonnan több turistaútvonal indul a Börzsönybe.
A községgel kapcsolatos nevezetes személy neve Pézsa Tibor vívó, olimpiai és világbajnok, vívóedző, a
község díszpolgára.
Látványosságai:
Római katolikus templom: 1827-ben épült az egyhajós,
homloktornyos klasszicista templom. A templomhajóban két XVII.
századi védett barokk szobor: Zakariás és Erzsébet, a külső falon I.
és II. világháborús emléktábla.
Ulmi skatulya szobor: Horváth István 2004-ben felavatott szobra
annak állít emléket, hogy sváb őseink a XVIII. század első felében
német nyelvterületekről a szobor által ábrázolt tutajon érkeztek és
alapították Kismarost.
Nepomuki Szent János szobor: Nepomuki Szent János a gyónás
védőszentje. Az eredeti szobrot 1976-ban cserélték a maira.
Málenkij robot emléktáblák: Málenkij robot emléktáblák (A
Köztársaság tér két házánál). Két emléktábla (az egyik névsorral)
állít emléket az 1945 januárjában a Szovjetunióba málenkij robotra
elhurcolt 85 kismarosinak, akik közül 11-en soha nem térhettek
vissza.
Műemlék pincesor: 1830-as évek környékéről származó, mára már
részben átalakított pincesor (néhány régi szőlőpréssel).
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Helyismeret
Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény: 1993-tól állandó néprajzi
és helytörténeti kiállítás látható a falu életére jellemző muzeális
eszközökből, régi okiratokból és fényképekből, a falusi gazdálkodás
régi szerszámaiból és borászati eszközeiből, a falu vallási életének
relikviáiból (a XVIII. századi első sváb telepeseitől kezdődően
napjainkig).
Kismarosi Falumúzeum: Állandó helytörténeti kiállítás a falu
életére jellemző muzeális eszközökből, régi okiratokból,
fényképekből, a falusi gazdálkodás régi szerszámaiból, a vallási élet
relikviáiból. A kiállítás a XVIII. századi első sváb telepesektől
kezdődően napjainkig öleli fel a falu történetét.
Az állandó kiállítás látogatása díjtalan.
Kapcsolat:
www.kismarosfalumuzeum.hu
Kismaros, Kossuth u. 21.
dr. Dabóczi Ákos: akos.daboczi@vnet.hu vagy 20/923-4714
Györei Gyuláné Piroska: 20/227-7775

Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza monostor: A
Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza monostort 1987ben
alapították
(1993-tól
apátság).
Alapítvány
Egészségügyi Szolgáltatása nagyszámú mozgásszervi beteg
gyógyulását szolgálja. Boldogasszony Háza Alapítvány
Egészségügyi Szolgáltatása nagyszámú mozgásszervi beteg
gyógyulását szolgálja.
Mára a monostornak és nővéreinek kiemelkedő közösségi
és szolgáltatói szerepe van. Lehetőségünk nyílik lelki
gyakorlatokon részt venni, egészségügyi szolgáltatásaikat
igénybe venni, de akár az általuk készített tartósítószer
mentes, magas gyümölcstartalmú lekvárokat, szörpöket is
megvásárolhatjuk.
Örömmel mondhatjuk, hogy az ízletes lekvárokat akár a
kismarosi jegypénztárban is megvásárolhatják.
Bővebb információért és a termékek kínálatának
megtekintéséhez kérjük, látogasson el honlapjukra, ahol
más hasznos információt is kaphatunk életükről,
munkásságukról.

Kapcsolat:
www.cisztercimonostor.hu
www.monostoriizek.hu
2623 Kismaros, Szuttai dűlő
Tel.: 06 27/583-055
Orvosi rendelő: 06 27/350-056
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Gyermek - vasút

Gyer-

mek

vas-

út

Ebben a rovatban megismerkedhetünk a vasúti jelzésekkel és egyéb érdekességekkel,
amelyekkel a gyermekek is találkozhatnak egy-egy kirándulás alkalmával. a következő sorok
természetesen nem csak gyermekeknek számára készült…
Sokszor láthatjuk, hogy egy szépen felöltözött vasutas a
mozdony mellé sétál és ilyen mozdulatokat végez. Ez
nagyon fontos jelzés a mozdonyvezető számára. Ezzel a
jelzéssel indítják el a vonatot az állomásról, a menesztő
tárcsát vagy a jelzőlámpát fel-le mozgatva ad engedélyt a
mozdonyvezetőnek az indulásra.

A jelzés adása nappal: jelzőtárcsával
A jelzés adása sötétben: zöld fényű lámpával

A jelzés hivatalos neve: Felhívás az indításra

Készítsetek saját menesztő tárcsát!
Kérjétek szüleitek segítségét a tárcsa elkészítésében.
Kellékek:
Kartonpapír, színes ceruza/zsírkréta vagy filctoll, olló, ragasztó és körző, ha
szabályosabb kört szeretnétek rajzolni (esetleg, ha tartósabbra szeretnétek
készíteni, használhattok fa rudat, műanyag pálcát a tárcsa szárához).
A kartonból vágjunk ki egy kb. 11 cm átmérőjű kört, melynek szélétől lemérve 2
cm-es fehér sávot hagyjunk fehéren (vagy színezzük fehérre), az így keletkező
belső kört pedig színezzük zöldre (lehet egyik fele piros a másik zöld). A tárcsa
szárához vágjunk ki kartonból kb. 20 cm hosszú, 1.5-2 cm széles sávot (fa vagy
műanyag rúd használata esetén is próbáljunk ilyen méretekkel dolgozni). A két
részt pedig kellő figyelmességgel illesszük össze ragasztóval. És már csak egy
dolog maradt hátra… a JÁTÉK
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Jeles napok
Ebben a rovatban megismerkedhetünk egy-egy jeles ünnep, esemény vagy akár vasúti
vonatkozásban fontosnak tartott dátum bővebb leírásával, ismertetésével.

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik meghatározó
eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve. Társadalmi
reformjaival a polgári átalakulás megindítója, önvédelmi
harcával a nemzeti mitológia részévé vált. Szerves része volt az
1848-as európai forradalmi hullámnak, azok közül viszont
lényegében egyedül jutott el sikeres katonai ellenállásig.
Eredményességét mi sem mutatja jobban, mint, hogy csak a cári
Oroszország beavatkozásával lehetett legyőzni, amelynek soha
ekkora hadserege addig nem járt még külföldön. Gyakorlatilag
az 1848-49-es harc a magyar nemzet történetének leghíresebb háborús konfliktusa is.
A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. A Biblia szerint Jézus – pénteki keresztre feszítése után
– a harmadik napon, vasárnap feltámadt. Kereszthalálával nem szabadította meg a világot a
szenvedéstől, de megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál
felett. A valláson kívül is a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, amelyet március vagy április
hónapban (a Hold állásának megfelelően) tartanak. A húsvétnak megfeleltethető, időben korábbi zsidó
vallási ünnep (héber nyelven pészah) az egyiptomi fogságból való szabadulás ünnepe volt. A húsvét
egybeesik a tavaszi nap-éj egyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel is, amelynek elemei a
feltámadás, az újjászületés.
Vasúti kitérő:

2013. április 18. – Megkezdődött a Skócia és Anglia
határvidékén áthúzódó, 1969-ben bezárt és leszerelt
Waverley-vasútvonal újjáépítése. A Borders Railway (kb.
határvidéki vasút) projekt keretében 2015-ig teljesen
újjáépítik a vonal 48 kilométer hosszú Edinburgh és
Tweedbank közötti szakaszát, illetve újranyitnak 7 bezárt
vasútállomást.
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Programajánló
Március hónap programajánlója

Királyréti Erdei Vasút


Március 31-ig a vonatok csak hétvégi (szombat,
vasárnap és ünnepnap) napokon közlekednek.



Március 15-én a vonatok a téli hétvégi menetrend
szerint közlekednek 10:00 és 18:00 között kétórás
ütemben.

Királyréti hajtánypálya és kerti vasút


Március 15-től a hétvégi napokon tart nyitva a hajtánypálya, 10:30 és 16:00 között amennyiben az
időjárási és műszaki feltételek adottak lesznek!

Hiúz Ház – Királyréti Erdei Iskola és Látogatóközpont


Március 11.: családi nap - A hóvirág nyomában
11:00-14:00 között. Részvételi díj 2000 Ft/család



Március 18-19.: Hóvirágok Királyréten 11:00-14:00
Részvételi díj: 1500 Ft/fő, kedvezményes/családi 750 Ft/fő



Március 25.: családi nap – Rügyfakadás, ébred a természet
11:00-13:00 és 14:00-16:00 között. Részvételi díj 2000
Ft/család



A Börzsöny lakói kiállítás munkanapon 9:00-15:00 óra között, hétvégén és munkaszüneti napokon
9:00-17:00 óra között tekinthető meg.



A Tanösvény egész évben szabadon látogatható.

Kicsmaros
A Királyréti Erdei Vasút kismarosi végállomásáról lehetőség nyílik Kismaros települést jobban
megismerni. Ehhez a kisvasút jegypénztárához kell menni, és ott elkérni a térképet és a hozzá tartozó
verset. Erre a játékos feladatra érdemes rászánni kb. 50-60 percet. További információ a
jegypénztárban illetve a www.kisvaut-kiralyret.hu oldalon. Egész évben elérhető.
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Programajánló
Április hónap programajánlója
Királyréti Erdei Vasút


Április 1-től a hét minden napján
lehet kisvonatozni. Hétvégi napokon
a
délelőtti
órákban
sűrített
menetrend várja a kedves utasokat.



Április 15-17. Húsvét – hosszú
hétvége minden napján a hétvégi
menetrend
lesz
érvényben.
Különlegesség, hogy a kisvasút
Morgó nevű gőzöse is szolgálatba áll
ezen az ünnepen, amennyiben az
időjárási és műszaki feltételek
adottak. Fontos információ, hogy a gőzvontatású nosztalgiavonatok menetrendje eltér a
hagyományos vonatokétól, illetve emelt díjszabással vehetőek igénybe. A nosztalgia járat
indulásának időpontjai és a bővebb információ érdekében keresse fel honlapunkat illetve
érdeklődjön telefonos elérhetőségeink egyikén.

Hiúz Ház – Királyréti Erdei Iskola


Április 8.: családi nap – Természet és költészet
11:00-13:00 és 14:00-16:00 között. Részvételi díj: 2000 Ft/család



A Börzsöny lakói kiállítás munkanapon 9:00-15:00 óra között, hétvégén és munkaszüneti napokon
9:00-17:00 óra között tekinthető meg.



A Tanösvény egész évben szabadon látogatható.

Kicsmaros

A Királyréti Erdei Vasút kismarosi végállomásáról lehetőség nyílik
Kismaros települést jobban megismerni. Ehhez a kisvasút jegypénztárához
kell menni, és ott elkérni a térképet és a hozzá tartozó verset. Erre a
játékos feladatra érdemes rászánni kb. 50-60 percet. További információ a
jegypénztárban illetve a www.kisvaut-kiralyret.hu oldalon. Egész évben
elérhető.
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Menetrend
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Tervek

Tervek a következő számba







2016-os összefoglaló
A resicai gőzmozdony rövid bemutatása
2017-es programkínálatok
A lego kisvasutak bemutatása
Kitérő: a Bezina-völgyi Erdei Vasút
A Börzsönyi Kisvasutak honlapjának bemutatása
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