
Zsuzsi-évadnyitó -  fejlesztési tervekkel
Debrecen (HBN -  P. Cs.) -  Igazi 
kirándulóidőben rendezhette 
meg szombaton a Zsuzsi erdei 
vasút napját -  a kisvasút idei 
évadnyitóját -  a Magyar Közle
kedési Közművelődésért Alapít
vány és a Zsuzsi Erdei Vasút 
Közhasznú Társaság. A tavaszi 
napfény mintegy öt-hatszáz ter
mészetjárót és vasútbarátot csa
logatott ki délelőtt a Faraktár ut
cai végállomásra, hogy onnan in
duljanak a különböző progra
mokkal bőven tarkított, késő dél
utánig tartó utazásra.

Az eredetileg előkészített öt ko
csi kevésnek bizonyult, így újabb 
négy kocsit kellett csatlakoztatni a 
szerelvényhez, hogy minden ér
deklődő útnak indulhasson Hár- 
mashegyalja felé. Csereerdőn 
íjász- és lovasíjász-bemutató, Hár- 
mashegyalján egy új, az Erdős- 
puszta természeti értékeit bemu
tató tanösvény várta a kiránduló
kat. Itt á Zsuzsi vonat fennállásá
nak 115. évfordulója alkalmából 
egy facsemetét ültettek el.

A kisvasút megélt éveinek szá
mát egyébként a pálya mentén, il
letve a Hármashegyalján összesen 
114 fácska jelezte eddig. A mosta

egy 500 millió fo
rintra lenne szük
ség, s még ugyan
ennyire a jármű
park korszerűsíté
sére. A kisvasutat 
működtető köz
hasznú társaság a 
szükséges össze
get főleg területfej
lesztési célú ala
pok pályázatain 
kívánja elnyerni.

Akik végig részt 
vettek az egyéb
ként a Kárpát-me- 
dencei kisvasutak 
napjai és a Ment
sük meg a kisvasu- 
takat! című rendez
vénysorozatokba is 
illeszkedő Zsuzsi-

Érdeklődők a szombati eseményen -  a Zsuzsi erdei vasút menetrendszerű járatai áp
rilis 28-tól közlekednek. A Faraktár utcáról 8, 12 és 16 órakor indulnak, Hármas- 
hegyaljáról pedig 9, 14 és 18 órakor térnek vissza a vonatok Fotó: Czeglédi Zsolt

ni faültetés egyben annak a re
ménynek is jelképe, hogy sikerre 
lehet vinni azt a tervet, mely sze
rint az egykor 49 kilométeres tel
jes hosszú kisvasutat -  részben az 
egykori nyomvonalon, részben új

települések (Nyírmártonfalva, Nyír- 
acsád) érintésével -  újra ki lehet 
építeni egészen a régi végállomá
sig, a Szabolcs-Szatmár-Bereg me
gyei Nyírbéltekig. A 34 kilométe
res szakasz megvalósításához mint-

nap programjain, 
azok a Hármas- 
hegyaljáról való 
visszaérkezést kő- 
vétőén -  a síneket 

el nem hagyva -  a Járműjavítóból 
utazhattak be a Nagyállomásra, 
majd villamossal a Nagytemplom
hoz, ahol orgonahangverseny meg
hallgatása után még egy villamo- 
sos körutazást tehettek a városban.


