Balatonfenyvesi
kisvasút

fotó: Csertei Gábor

6
1
0
2

MÁV-START / UMSZ - 07/018/2016

Széles mosoly, keskeny nyomtáv
Fedezze fel a Nagyberek vadregényes szépségeit a MÁV-START
egész évben közlekedő Balatonfenyvesi kisvasútján!
Jelenleg a balatonfenyvesi Magyarország egyetlen olyan kisvasútja, ahol
közszolgáltatás keretén belül megrendelt, téli-nyári forgalom zajlik. A nyári
turisztikai forgalom kiszolgálása érdekében a főszezonban egy további
vonatpár közlekedik napközben.

fotó: Csertei Gábor

A vonatok a 14 km hosszú, Balatonfenyves és Somogyszentpál közötti
utat 40 perc alatt teszik meg. Az út során a Nagyberek gazdag állat- és
növényvilágában gyönyörködhetnek. Somogyszentpálról egy rövid, öt
perces tartózkodás után indul vissza a vonat. A közel másfél órás kisvonatozás kellemes kikapcsolódást nyújt felnőtteknek és gyerekeknek
egyaránt.
A kisvasút regionális tarifával (az országos díjszabáshoz képest 25%
kedvezménnyel) vehető igénybe. A START Klub kártyások (szombatonként egy útitársukkal együtt), a HungaryCard tulajdonosok és a
Balaton-Mix jeggyel rendelkező utasok ebből további 50%-os
kedvezményt kapnak.
A kisvasútról további hasznos és érdekes információkat találhat kiadványunkban, valamint a www.mav-start.hu/kisvasut oldalon.

Látnivalók
A kisvasút vonala Balatonfenyvesen a vasútállomás mellől indul és
a Fehérvízi-láp területén halad, melynek szinte érintetlen láp- és mocsárvilága különleges, védett állat- és növényfajoknak az otthona.
Minden évszakban más arcát mutatja felénk a Berek, amelyet érdemes
évente többször is meglátogatni.
Imremajor közigazgatásilag Balatonfenyveshez tartozik, a megállóhelynél található egykori majorsági központ, ma Majorka Nagyberek
agroturisztikai központ, ahová ízletes ebédre térhet be az utazó, valamint a majorságok jellegzetes haszonállataival is találkozhatunk itt.
Érdemes áttekinteni a változatos helyi programokat a közösségi oldalakon. Előzetes bejelentkezés esetén Pálmajor megállóhelyen felújított
kulcsosház áll a vándorok rendelkezésére. A megálló után egy nagy
hídon haladunk át az öntözési céllal épült övcsatorna felett.
Somogyszentpálon tájház várja a község múltjába betekinteni vágyókat, de a házaknál megízlelhetjük a híres bereki mézet és különféle
kézműves lekvár finomságokat is kóstolhatunk. Nyári hétvégeken a
vasútállomás mellett kirakodóvásár várja az utasokat. Csoportok számára
ajánljuk a táj borait bemutató, a közeli szőlőhegyre vezető lovaskocsis
pincepartykat. A környéken kiépített nordic walking útvonalak, kijelölt
túraútvonalak várják a túrázókat.

120 éves Balatonfenyves
A kisvasút névadó településén, pár száz méterrel a végállomástól az idén
kerül átadásra a Balaton legnagyobb vitorláskikötője. A parton természetesen megmaradt a közkedvelt lidós szakaszokkal rendelkező szabadstrand is. Balatonfenyvesen nyáron szabadtéri kertmozi üzemel és a településen egész évben kulturális programok várják a látogatókat. Balatonfenyvesen minőségi szálláslehetőséget és finom vadételeket kínál a HubertusHof vadászház.
A Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesületnél előzetes foglalással elektromos kerékpárt lehet bérelni, vagy vezetett kenutúrára lehet indulni a Nagyberek csatornahálózatán.
Bővebb információk: www.balatonfenyvesen.hu

Tervezett programok 2016-ban
Nemzetközi Veterán Járműtalálkozó és
Kiállítás Balatonfenyvesen
2016. június 10 -12.
Kisvasúti nap Balatonfenyvesen
2016. szeptember 3.

Aktívan a Nagyberekben
A Nagyberek a Balaton déli partjának egy különös vidéke. Igazi csemege azok
számára, akik a főváros nyüzsgése után csendre, kedves kis falvakra, nádasból
felröppenő védett madarakra, tavakra, pusztában árván turistákra váró templomromra, geoládikákra és hangulatos, magyaros csárdára vágynak. A Berek
kerékpárral könnyen felfedezhető kisforgalmú utakon, egy kellemes síkvidéki
túra keretében, de érdemes áttekerni a szomszédos somogyi táj lankáira is.
Főszezonban, kerékpárszállító kocsikkal is közlekednek a járatok.
Javasolt útvonal kerékpárral:
Somogyszentpál – Csömend – Nikla (Berzsenyi Dániel sírja, múzeum, Élet
Kertje) – Táska (egykori kisvasút, műemlék pincesor) – Buzsák (Nyera Csárda,
Tájház, Fehérkápolna) – Csisztapuszta (Csiszta-gyógyfürdő) – Somogyvári
Történelmi emlékhely - Somogyvámos (Puszta-torony és a Krisna-völgy)

„Majorkáról”, a Hunyady Udvarból a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park együttműködő partnereként a Majorka Alapítvány saját útvonalakon bakancsos,
kerékpáros, kickbike-os túrákat indít Fekete István műveinek egyik ihletőjét a Nagyberek vidékét és természeti értékeit bemutatva. Az Alapítvány
kiemelt élményprogramja a terepjárós Berek Safari, amely érinti a Fehérvízi
őslápot, és bemutatja a Nagyberek madárvilágát.
Bővebb információ: www.balatonnagyberek.hu

Járművek
A kisvasút jellegzetes mozdonyai a kis zöld C50-es dízelmozdonyok,
amelyek az Északi Járműjavítóban készültek 1959 és 1960 között. Ezeket
a járműveket 50 LE-s Csepel motor hajtja és mechanikus erőátvitellel
rendelkeznek. A nagyobb vonatokat a győri RÁBA gyárban 1960-ban
gyártott Mk48-as sorozatú hidraulikus erőátvitelű mozdony továbbítja, amely szintén a magyar kisvasutak jellegzetes mozdonytípusa. A
Balatonfenyvesi kisvasúton a vonatok 25 km/h legnagyobb sebességgel közlekednek.
Hasonló korszakból származnak a személykocsik is: a Baw-g (korábban
Bax) sorozatú járművek a Debreceni Járműjavítóban készültek 1959 és
1961 között. A kályhafűtéssel és fapadokkal ellátott kocsik többsége
korábban a kecskeméti kisvasúton üzemelt. A típus eggyel korábbi
változatából a '70-es években többet poggyászteressé építettek át és
2013 nyarától egy felújított BDa-w (régebben BDax) kocsi forgalomba
állításával lehetővé vált a kerékpárszállítás is.
A közkedvelt kisvonatok a nyári időszakban nyitott kocsikat is továbbítanak, amelyeket teherkocsikból alakították át az ezredfordulón
Nyíregyházán, és 2015-ben érkeztek Balatonfenyvesre.

fotó: Csertei Gábor

Különkocsi, különvonat
A régi idők hangulata elevenedik meg az '50-es években Debrecenben
gyártott Bak sorozatú „vadászkocsival” utazva, amely hangulatos
fa beltérrel várja a vendégeket különkocsiként vagy különvonatban
közlekedve.

fotó: Balogh Imre

Különvonat az ertekesites@mav-start.hu címen rendelhető.
Az egykori gazdasági vasút teherforgalmának állít méltó emléket két
felújított "ló-ré" teherkocsi, amelyeket a vontatási telepen őriznek és
rendezvények idején megtekinthetőek.

fotó: Koncz János

Narrow-gauge railway of Balatonfenyves
Discover the romantic Nagyberek Moorland with our narrowgauge railway running all year round.
The 14 km long travel between Balatonfenyves and Somogyszentpál
highlights several tourist attractions allowing our passengers to enjoy
the rich plant and animal world of the Nagyberek area. The nearly one
and half hour train journey provides a pleasant relaxation for both
adults and children.

Schmalspurbahn Balatonfenyves
Entdecken Sie die wildromantische Schönheit von Nagyberek
mit der Balatonfenyves Schmalspurbahn von MÁV-START AG!
Auf der 14 km langen Strecke können unsere Fahrgäste die reiche Pflanzenund Tierwelt von Nagyberek, sowie die touristischen Sehenswürdigkeiten
zwischen Balatonfenyves und Somogyszentpál bewundern. Die beinahe
1,5 Stunden lange Fahrt bietet eine angenehme Unterhaltung sowohl für
Erwachsene als auch für Kinder.

Балатонфеньвешская узкоколейная
железная дорога
Познакомьтесь с романтической природой "Надьберек" на
поезде Балатонфеньвешской узкоколейки компании ЗАО
«МАВ-ШТАРТ»!
Во время 14-и километровой поездки между Балатонфеньвеш и
Шомодьсентпаль в любое время года вы встретите множество
достопримечательностей, богатый растительный и животный
мир. Путешествие на узкоколейке в течениеполутора часов
доставит удовольствиеи взрослым и детям.

39 Balatonfenyves GV — Somogyszentpál
A vasútvonalon a MÁV-START Balatonfenyves GV Személyszállítási Üzletszabályzat és Díjszabás érvényes, amely a www.mav-start.hu oldalon érhető el.
Különvonat, különkocsi rendelés, valamint csoportos utazás és kerékpárszállítás előzetes bejelentése a +36 85 361 831-es telefonszámon.
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i Közlekedik: IV.29-ig naponta, IV.30 - VI.17-ig és VIII.29 - IX.18-ig c napokon, IX.19-től naponta.
j Közlekedik: IV.30 - VI.17-ig e, VI.18 - VIII.28-ig naponta, VIII.29 - IX.18-ig e
E Imremajor, Pálmajor és Somogyszentpál felső megállóhelyeken a vonatok csak akkor állnak meg, ha van le- és felszálló utas.
Kérjük, hogy leszállási szándékát indulás előtt jelezze a vonatkísérő személyzetnek, felszállás előtt pedig úgy helyezkedjen el,
hogy az érkező vonat mozdonyvezetője időben láthassa utazási szándékát.

Figyelem! 2016-os évben számos olyan vágányzár várható a csatlakozó vasútvonalon, amely miatt a kisvasút menetrendje
is módosulhat. Kérjük utazása előtt tájékozódjon az aktuális helyzetről a: www.mav-start.hu/kisvasut oldalon
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Fonyód, Siófok,
Budapest
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