
Közreműködők:

Program:

09.30  Térzene a kisvasúti állomáson 
               Lengyeltóti Brass Band

10.15  Ünnepélyes megnyitó Balatonfenyves GV állomáson

10.40  A különvonat indulása Somogyszentpál állomásra 
(A vonat normál díjszabással vehető igénybe.)
A balatonfenyvesi GV pénztárában a különvonatra menetjegyet

váltók, a  menetjegyük mellé, egy régi képeslappal kombinált
szelvényt is kapnak, melyet névvel és lakcímmel ellátva
a gyűjtőládába bedobhatnak, ez a délután folyamán
sorsoláson vesz részt.

11.25  A különvonat érkezése Somogyszentpál állomásra
ź a vonat ünnepélyes fogadása, 
ź a vendégeket köszönti Dr. Berényi Sándor polgármester, 
ź 1000 darab finom „szentpáli" pogácsa várja a vendégeket,
ź a szórakoztatásról a somogyszentpáli nyugdíjas klub

kórusa gondoskodik,

12.00 A különvonat indulása Somogyszentpál állomásról
(A vonat normál díjszabással vehető igénybe.)
Imremajorba 12.24-kor érkezik  

13.28  Különvonat indulása Imremajor állomásról
(A vonat normál díjszabással vehető igénybe.)
Balatonfenyvesre 13.45-kor érkezik  

Program Imremajorban – 
Rendezvény és Turisztikai Központ, Hunyady udvar

12.00-tól  Ebéd
(meghívottak részére ingyenes étel- és italjegy ellenében)
ź bográcsban készült ételek
ź finomságok a kemence udvarból

13.00  Jó ebédhez szól a nóta...
A Balatonfenyvesi Ezüstfenyő Népdalkör műsora

13.15 MÁV-START Zrt. ajándék sorsolás
A fődíj egy értékes külföldre szóló menetjegy

15.00 Török Alexandra – Dalcsokor, Honfoglalás

15.30 Vasúti kvíz – Értékes nyeremények 

16.00 Gyermekműsor – Interaktív játszóház

17.00 Karate bemutató

19.00 A kisvasúti nap zárása

19.23 Menetrendszerinti vonat indulása Balatonfenyvesre
(A vonat normál díjszabással vehető igénybe.)

Kísérő rendezvény: Zöldgömb futóverseny (www.zoldgomb.hu)

XVII. Balatonfenyvesi Kisvasúti Nap
2014. szeptember 6. (szombat)

A szervezők és közreműködők nevében jó szórakozást kíván:
a MÁV-START Zrt. Balatonfenyvesi Kisvasút

www.mav-start.hu/kisvasut

MÁVDIREKT: 06 (40) 49 49 49

Az érdeklődők 8.00 és 10.00 óra között bepillantást nyerhetnek
a kisvasút javítóműhelyébe:

ź a 4x5 tonna emelőképességű járműemelő berendezés 
megtekintése

ź a kisvasúti járművek javítására szolgáló alkatrészek és 
eszközök bemutatása

„Nyitott kapuk"  

A vonatok ezen a napon is menetrend szerint közlekednek:
ź Balatonfenyves GV állomásról indulnak:

5.30; 8.10; 11.00; 14.15; 16.15; 18.15
ź Imremajor állomásról Balatonfenyves felé indulnak:

6.38; 9.18; 12.08; 15.23; 17.23; 19.23

A rendezvény idején a különvonatot és a menetrendszerinti 
vonatokat is Mk48 sorozatú mozdonyok továbbítják!

ź Vasútmodell kiállítás – Működő gőzmodellek (12.00 – 18.00)
ź Agroturisztikai kiállítás és vásár (11.00 – 18.00)
ź Szalma piramis (11.00 – 18.00)
ź Mezőgazdasági járműbemutató (11.00 – 18.00)
ź Borkostoló-Hunyady-bor (11.00 – 18.00)
ź Íjászkodás (14.00 – 18.00)
ź Hintózás, hintó fotózás a vonattal (12.30 – 15.00)
ź Vasúti emléktárgyak, képeslap és könyv árusítása
ź Népi-, öko játszótér 

Vonatközlekedés a rendezvény idején:

További programok Imremajorban:


