






 A „plusz-jellel” jelölt, apró állóbet vel (sz kebben szedett) szövegek tájékoztató jel-
leg ek és olyan szabályokat tartalmaznak, amelyeket a gyermekvasutasoknak nem kell 
kötelez en ismerni, de szolgálataikban azok alkalmazása (a feln tt vasutas dolgozók 
külön rendelkezése alapján) el fordulhat. Ezek elolvasása és megismerése javasolt, de 
megtanulásuk nem szükséges. 
 

 Az elején „napocskával”, jelölt apró d ltbet s (sz kebben szedett) szövegek olyan 
magyarázatok és megjegyzések, amelyek az ismeretek könnyebb elsajátítását, a tan-
anyag jobb megértését szolgálják. 
 
 
 
 

 























 









 A farkas név eredete nem ismert. Elképzelhet , hogy hajdan farkasok tanyáztak itt, 
de utalhat a név egy mérgez  növényre, a farkasalmára, amely az árnyas völgyekben 
ma is b ven terem.  



 Az emlékoszlop táblájának szövege (Devecseri Gábor verse): 







Konkoly Thege Miklós híres magyar csillagász volt, 1871-ben alapította az intézetet 
saját birtokán, Ógyallán. Az volt az ország els  csillagvizsgálója. Halála után az állam-
nak ajándékozta. Mikor Csillebércen megépült ez a csillagvizsgáló, méltán nevezték el 
róla az utcát. Ebben az intézetben tudományos munka folyik, a nagyközönség csak nyílt 
napokon látogathatja. 

 A vonal érdekessége volt Csillebérc és Virágvölgy állomás között az a kéttörzs  s-
bükkfa, melyeket a vágányok is kikerültek. Sajnos a vonatok id közben mégis kárt tettek 
a fákban, azok a vágány felé kezdtek d lni, így ki kellett vágni. 1989-90-ben a pályát 
felújították, és a fák helyén az eredeti terveknek megfelel en kiegyenesítették. 

 





  A kápolnában vasárnap délel ttönként misét is tartottak. 1946-ban lebontották, majd 
1992-ben lelkes hívek újra felépítették. A kápolna mellett egy emléktáblát látunk: 1944-
ben itt rakták le egy másik kápolna, a Világ Királyn je Engesztel kápolna alapkövét. A 
nagy kápolna azonban a sípálya használatát akadályozná, ezért építése nem folytató-
dott, végleges helye ma is vitatott.  

 1913. június 22-én leplezték le. A szobrot azért itt helyezték el, mert a közeli Isten 
szeme nyaralóban fogták el Kossuth Lajost 1837-ben az osztrák titkosrend rség kopói.  

 Gyönyör  templomát 1748-ban kezdték építeni. Története egy csodához kapcsoló-
dik: egy Traub János nev  legény el tt megjelent a szenved  Krisztus arca. Kés bb 
beteg lett, majd csodás gyógyulása után egy Mária képet függesztett arra a tölgyfára, 
ahol a jelenés történt. Kés bb templomot emeltek e hely fölé. A fatörzset és a kegyképet 
ma a templomban láthatjuk az oltár mögött illetve fölött.  
Makkosmária (más néven Máriamakk) területe Budakeszi város üdül övezete. 



 1998 februárjában ismeretlen tettes felgyújtotta az épületet, az állomásf nöki iroda 
és a tet  leégett. Helyreállítása az 50. évforduló ünnepségeire megtörtént. 



 A Libeg  nyitott iker-ül székes drótkötélpálya, 1970. augusztus 20-án nyitották meg. 
Akkor még a budapestiek az 58-as villamossal utazhattak a Zugligetbe, amit 1977-ben 
szüntettek meg. 

 János-hegy nevének eredete nem ismert. A d l -keresztel n Pozsonyi-hegynek ne-
vezték el, mert tiszta id ben Pozsonyig el lehetett látni. Ez a név azonban nem hono-
sodott meg. A Pozsonyi-hegy viszont létezik, mert az Erzsébet kilátótól Szépjuhászné 
felé sétálva el ször meredeken visz le az út, majd vízszintesen, a Kisk fej hátán halad 
tovább. E kényelmes szakasz vége a Pozsonyi-hegy csúcsa (431 m). Szépjuhászné 
el tt a vonatunk is ezt a hegyet kerüli ki. 
A János név eredetér l a szájhagyomány több történetet is mesél.  
Egyesek szerint János gróf kolostort alapított itt és lakóinak szántókat, erd ket adott. 
Mások szerint Mátyás apja, Hunyadi János szívesen vadászgatott erre. Egy nap orv-
gyilkosok támadtak rá, de lánya saját élete árán meghiúsította a merényletet. Mátyás a 
merénylet helyén egy kápolnát emeltetett Szent János tiszteletére. 
Harmadik legenda szerint 1235-ben Hench János, egykori budai bíró után kapta nevét, 
akinek itt voltak birtokai. 
Tény, hogy a XIX. század közepén a csúcsot egy Szent János szobor díszítette. 



Szépjuhászné állomás napjainkban 







 1820-ban egy halott asszonyra leltek az erd ben. A környékbeli németek így újsá-
golták a tragédiát: „ein totes Weib", amit a magyarok tótasszonynak értettek. 



 Az 1970-es évek elejéig a pénztár és a váróterem az alsó szinten volt. Fenn büfé 
m ködött és több szolgálati helyiség volt. 1973-tól a 2000-es évek elejéig a peronon volt 
kiállítva a 490,039 pályaszámú g zmozdony. Felújítása után ismét közlekedik. 














