
Nagy Balázs, iskolánk egyik 10.S osztályos tanulója, igazi járműmegszállott. 
Rendszeresen vesz részt kiállításokon, tematikus eseményeken, fotós blogján 
(https://www.facebook.com/bazsaphotography/) rendszerint feltűnnek különböző 
járművekkel kapcsolatos képek. Sőt, még napközben is a telefonjáról ellenőrzi a 
fehérvári repülőforgalmat. Az alábbi beszámolót az ő tollából olvashatjátok! 

 

Nohab Emléknap 

 A Máv-Nosztalgia a hagyományokhoz hűen tavaly decemberben is megrendezte a 
Nohab emléknapot Tapolcán. 

 A rendezvény szervezése már az ősszel kezdetét vette, mivel az előző évektől eltérően 
most kettő vonatot indítottak a Balaton felvidéki városba. A programot és az ahhoz tartozó 
eseményeket a nosztalgiavasút munkatársai rendezték és koordinálták.  

 A jegyek értékesítése az őszi szünet első napján indult. Hamar elfogyott a mintegy 
2000 darab jegy, mivel már az előző években is igen népszerű volt az év végi 
mozdonyparádé.  

 A szervezők 2 darab vonatot indítottak a Balatonra. A „Panoráma” és a „Vulkán” 
gyorsvonatok álltak idén az utasok rendelkezésére. A vonatok a kora reggeli órákban 
startoltak Kelenföldről, ahonnan Budatétényig fej-fej mellett haladva nyűgözték le a 
vonatokon utazókat és a kíváncsi érdeklődőket a Dunaparton. Ezután a vonatok útjai 
különváltak. A „Panoráma” gyors Érd alsó fele, a „Vulkán” gyors Érd felső felé fordultak. 
Tárnoktól egymás után haladva értek Székesfehérvárra. 

 Az igazán nagy érdeklődés Székesfehérváron és annak környékén mutatkozott meg az 
út során. Székesfehérvár állomáson az állomásfőnöki iroda munkatársai, mozdonyvezetők és 



különböző helyszínről érkezett vasútrajongók köszöntötték és csodálták meg a két retro 
vonatot. Székesfehérvár-repülőtér állomás peronján több tucatnyi fényképész várta a 
csodákat. 

 Székesfehérvár és Szabadbattyán között újabb versengés következett. Kíváncsi 
emberek a vasútvonal mentén, érdeklődő fejek a vonatok ablakában vagy éppen semmit sem 
tudó, forgalomban résztvevő emberek csodálták a futamot.  

 Szabadbattyán után a vonatok külön folytatták útjukat Tapolcáig. A „Panoráma” gyors 
a Balaton déli partján mutatta meg utasainak a „magyar tenger” szépségét, a „Vulkán” gyors a 
Balaton északi partján tekeredve vulkanikus tanúhegyek és szőlősök között érte el a Nohabok 
honállomását. 

 Tapolcán a szervezők színes programmal várták az utasokat és a vasútrajongókat. A 
vonatok megérkezése után a 8 mozdony egyenként a tárolóvágányokra állt. Ezután a balesetet 
szenvedett M61-004 (Nohab mozdony) emlékművének újraavatása vette kezdetét az állomás 
épülete mellett. A vonatok utasai a „Lokomotív” étteremben tölthették meg bendőiket és ezt 
követően kezdetét vehette a mozdonyparádé. Az érdeklődők felszállhattak az 50 éves „svéd 
nagyvasakra”.  

A mozdonyok 16 óra körül visszaálltak vonatjaikra. 16 óra 47 perckor egyszerre 
meglódult mindkét vonat a főváros irányába. Szabadbattyán és Székesfehérvár között újabb 
versengés volt, de immáron sötétben. A nosztalgiavonatok 4 perc különbséggel érkeztek meg 
Kelenföldre ahol az utasok utazása a végéhez ért.  

 Hagyománnyá nőtte ki magát, hogy minden év decemberében megrendezik a 
Nohab találkozót Tapolcán. Kiváló lehetőségeket nyújt a vasútrajongóknak, kisgyerekes 
családoknak a vasutas nap. Tavaly is mintegy 25 fő külföldi rajongó és fotós látogatott el a 
helyszínre. 
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