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Hol találja ön a helyiérdekü vasutat?
A helyiérdekü vasút Amstetten-Gerstetten szerepel mint
mellékvonal a fövonal Stuttgart-Ulm-München mellet,
ahol a legendás “Orient-Expressz” az útján Párizs és
Konstantinápoly között közlekedett. Stuttgart és Ulm
között megnyeri a fövonal az europai vízválasztót a Rajna
és a Dunafolyó között, a Sváb Albot. A meredekrámpán a
“Geislingeni emelkedön” (Geislinger Steige) keresztül
mászik fel a pálya a hágómagaslatra Amstettennél és
Ulmig megint a Dunasíkságra ereszkedik le.

Pontosabban a hágómagaslaton az Amstetteni
állomáson kezdödik a normál nyomközü helyiérdekü
vasutunk. Mindjárt Amstetten után felmászik a vonat
egy 25 %o és 5 km hosszú meredekrámpán keresztül,
szük 200m félmérö kanyarokban az
Albmagasfelületre. A könnyü dombos magasfelületen
leír a vonat egy tágas ívet, Kb. 20 km és 1 óra utazás
után eléri a Gerstetteni végállomást.
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A történelmes gözvonatüzem
A helyiérdekü vasúton tartunk Május elejétöl Október
közepéig minden vasárnapon és ünnepnapon történelmes
vonatüzemeltetést. Kereken 10 üzeminapon van úton a
nosztalgikus gözvonat, a többi üzemi napokat
lebonyolítja a múzeummotorkocsi T06. December elején
közlekednek kiegésztítésnek gözvonatok a Mikulással. A
menetrendszeri utazások mellet lehet végül is egész
évben különvonatokat göz-, vagy dízelmozdonnyal
bérelni. A múzeummotorvonat is rendelkezésre áll.
Minden vonat, azt jelenti hogy az összes vasútiüzem lesz
tölünk, az UEF (Ulmi vasúti barátok), helyiérdekü vasút
(Lokalbahn) Amstetten-Gerstetten egyesülettöl, röviden
UEF LAG, lebonyolítva. Az Ulmi vasúti barátok (UEF)
egyesületéböl eredöen, már 1997-óta birtokolja és
üzemelteti a helyiérdekü vasutat.
A történelmes gözvonatunk áll a 75 1118-as gözmozdony
és a 6 peronos kocsikból. A 75-ös építösor gözmozdony,
Bádeni VI.c8-9, épült 1914 és 1921 között a Bádeni
gépészeti gyárakban és egész Németországban voltak
szolgálatban. Még gyorsvonatok elött, vagy a Berlini
gyorsvasútnál is. A peronos kocsikat a népi szájak
“dörgödoboznak” nevezték el, s lettek az 1920-as
években Németországban és Ausztriában forgalomba
helyezve. Még sokáig a második Világháború után
megtestesítették a személyvonatok kinézetét. A Mi
vonatszerelvényünk áll négy ülökocsiból, egy kombinált
poggyász és ülökocsi meg egy étkezökocsiból. Az
étkezökocsit egy ülökocsiból saját magunk építettük át.

A helyiérdekü vasutat és a régiót
felfedezni
A helyiérdekü vasút nagy élményt jelent nagyoknak és
kicsiknek, fiataloknak és idöseknek! Akiket a technika
elvarázsolt, azok elfoglalják maguknak a peront
közvetlen a mozdony után. Gözfelhök között
lelkesedve szagolják a füstöt és a szénport, na meg
hallgatják a nehezen dolgozó mozdonyt.
Aki inkább kényelmesen akar utazni, mint “a
múltban”, az jó helyet talál az étkezökocsiban kávéval
és süteménnyel. Elvarázsolva a vonat lassúságától és a
kis romantikus megállóhelyektöl, adódik egy
megenyhült atmoszféra, ahol a tájak szépségit újból
fellehet fedezni. A rétek, a földek és az erdök, a
birkanyájakat, a szimpatikus falvakat és a kilátást
messze el a horizontig.
A Gerstetteni állomásépületben várja a geológiai
“Riff” múzeum és a vasúti múzeum a vállalkozó
kedvü kirándulókat. Gussenstadtban létezik az úgy
nevezett “Ursula alapitványi múzeum”, az egyik
legöregebb hazai múzeum Németországban. A
mezögazdasági múzeum Schalkstettenben bemutatja
számos régi mezögazdasági gépeket és elöadja
benyomással, hogy milyen kemény volt az élet a
durva Alb-on a régi idökben.
A szép Alb-táj meghív sportolói tevékenységre is! A
“helyiérdekü vándorút” mellet léteznek számos
vándor és bicikliutak a pálya mellett. A bicikliszállítás
minden vonatban ingyenes.
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Amstettenben tudja Ön az idöugrálást a gözvonatról egy
legmagasabb terhelt német föpályáig megérni. Az
Amstetteni csomóállomáson keresztül és a
hozzácsatlakozó “Geislingeni emelkedön” dörögnek
naponta több mind 200 vonatok, az ICE-töl a nehéz
tehervonatokig, tolómozdonnyal.
Egy vándorút Amstettentöl-Geislingenbe vezet a
kilátópontokra, ahol a meredekrámpát lehet látni. Egy
személyvonatból tudja Ön a “rámpát” élöben élvezni.
Amstettenben kezdödik még a keskenynyomközü vasút
az Ulmi vasúti barátoktól, ami egy 6 km hosszú, 29%o-
meredekrámpán Délnyugat felé az Albmagasfelületet
mássza meg.

Egy rövid visszapillantás a
történelemre
A helyiérdekü vasutat 1906-ba üzembe vették és mindig
egy privát vasút a “Württembergi vasúttársaság”-tól
(“Württembergische Eisenbahngesellschaft”), röviden
WEG volt. Az építés alkalom volt a közgazdasági
felzárkózódás a faluknak, ipart telepíteni és a
lakosságnak a lehetöséget megadni, mint ingadozó az
iparközpontokban dolgozni.
Az 1950-es évekig a személy és teherforgalom
gözvontatással üzemelt. Az utolsó négy évtizedig az
üzemleállításig a WEG töl volt egy motorvonat az
egyetlen hajtójármü. Vele szállították az utasokat és
vontatták a teherkocsikat. A gépkocsi uralom
miatt,végleg megszüntették 1996-ban a vasútiüzemet,
gazdasági okokból.

Megmentés és felvirágzás a vasútnak
Az UEF LAG (Ulmi vasúti barátok, helyiérdekü vasút
Amstetten-Gerstetten), 1975-óta a gözvonattal
rendszeresen vendég a helyiérdekü vasúton és a
községek a vasúti pálya mellett nem fogadták el, hogy a
vasútat leállítsák és leépítsék a sineket. Hogy a vasutat
meglehetett menteni, megvásárolta az UEF LAG a
vágányberendezést (kereken 700.000 Márkáért) és a
községek az épületeket és a telkeket a sinpálya mellett,
(kereken 1,1 Millió Márkáért).
Ez a mentöakció csak az elsö lépés volt. Az UEF LAG
tagok biztosítják a fennmaradását az ingyenes
teljesítéssel. Ök fenntartják a vágányokat, javítják és
restaurálják az öreg mozdonyokat, kocsikat és
üzemeltetik a vasúti pályát. Minden munkát és a vasúti
üzemet, a föfelügyelö (Eisenbahn-Bundesamt, röviden
EBA) elöírása szerint hajtunk végre. Minden két évben
jönnek a mérnökök a föfelügyelötöl (EBA) inspekcióra
hozzánk.
A helyiérdekü vasút eltartásához megvásárolt az UEF
LAG sinépítöjármüveket és szerszámokat. Két kis
dízelmozdonyt és egy traizinát, barátságos cégek és
vasúti egyesületektöl rendelkezésünkre állították.

A helyiérdekü vasút sikere
A sikeres újból felvirágzás a helyiérdekü vasútnak az
UEF LAG-tól, motiválta a Gerstetteni községet, az
állomásépületet és az állomási szállodát felújítani. A
fütöház közösen a községtöl és az UEF LAG-tól lett
felújítva és tatarozva. Az UEF LAG bövítette a
fütöházat egy mühelyel.
A Gerstetteni állomásépületben lett két múzeum
berendezve, a községtöl a földtörténelmi sziklazátony
(Riff)-múzeum és az UEF LAG-tól egy a helyiérdekü
vasút irányított vasúti múzeum. A többi
állomásépületeket is megint tatarozták. A Gussenstadti
állomásépületet egy privátember renoválta.
A további sikert jelentette a rendszeres bevezetést a
turisztikai utazásoknak, ami az elsö években még
jármüvekkel a Német vasúttól (DB) bonyolítottunk le.
2006 nyarán, pontosabban a “100 éves” évfordulóra a
helyiérdekü vasútnak, tudtuk a restaurált
múzeummotorvonatot T06 a mind hozzáíllö jármüvet
ezekre az utazásokra üzembe helyezni. Ez azóta egész
szezonban minden vasárnapon és ünnepnapon üzembe
van, ha nincsen gözforgalom.
Már 2004-ben tudta az egyesület EU támogatással
Gerstettenben a gözüzemi infrastruktúrát széntárolóval,
vízdaruval és salaklemezzel megint elöállítani.

Védnökségi akció
A helyiérdekü vasút megvásárlása volt a
hobbivasútasoknak egy rendkivüli anyagi
terhelés.1996-ban indítottunk egy jelképes eladást
“sinméterenként”. Ez az akció ugyan hozott egy rendes
indulótökét, de a legnagyobb részét az eladási
összegböl vagyis a járüzemi bevételböl gazdálkodtuk
ki. Kemény munkával tudtuk 2004-ben az utolsó
részletet a felvett hitelböl visszafizetni.
Mivel a munka a helyiérdekü vasúton soha nem szünik
meg, így a további nagy befektetések miatt megy az
akció továbbra is. 25 Euró-ért / méterét tudja Ön is egy
kicsi, de fontos járulékkal a helyiérdekü vasút
fenntartását támogatni. Az összes bevételek kizárólag
befolynak a pálya, a jármüvek és a berendezések
fenntartására.
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Az üzeminapok és a menetrendek az
 összes nosztalgiavonatokról

található az interneten, ezen a címen
 www.uef-lokalbahn.de/pages/fahrplan.html


