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„SZÍVÜGYÜNK A ZSUZSI!” 

 

Debrecen, Magyarország második legnagyobb városa. Nevének eredeti jelentése – „éljen, 

mozogjon” – hűen tükrözi a város több mint 600 éves történelmét, melynek fontos részét 

képezi a 140 éves Zsuzsi Erdei Vasút. 

 

Debrecen és környéke az ország egyik jelentős turisztikai desztinációja. Vonzereje, a több 

évre visszanyúló történelmi múltban, a vallási hagyományok és a turisztikai értékben rejlik. 

A város kulturális élete is igen sokszínű, mivel sokféle lehetőség van a szórakozásra, 

kikapcsolódásra, rekreációra, legyen az egy komolyzenei hangverseny, színházi előadás vagy 

művészeti kiállítás, de a gasztronómiai- természeti-, illetve a sportprogramok sokasága is 

kellemes időtöltést kínál az év minden egyes napján. 

 

Debrecen, Kelet-Magyarország gazdasági, kulturális, oktatási központja. Ennek 

következtében, valamint földrajzi elhelyezkedéséből és a történelemben betöltött 

szerepvállalásából adódóan rendkívül összetett turisztikai kínálattal rendelkezik. Az elmúlt 

években megvalósult kisvasúti infrastrukturális fejlesztések pedig még tovább erősítik - 

színesítik a város turizmusát.  

 

Városunk egyedülálló jellegzetessége, hogy az igen szíves szolgáltatások tárháza mellett 

elérhető közelségben a természet csendje is megtalálható.  

 

 

140 év kisvasút-történelem a jelen köntösét öltve 

 

A Zsuzsi Erdei Vasút, Debrecen „szívétől” keletre az Erdőspuszták festői szépségű tájain 

kalandozva, egy páratlan élményvilággal ajándékozza meg utasait, az 50 perces „időutazás” 

alatt. A 140 éves kisvasúti múlt, a jelen köntösét öltve édesíti meg az utazás minden egyes 

percét. A nyüzsgő városi életet hátrahagyva, az Erdőspuszták nyugodt világa, fenyvesek, 

tölgyesek idilli szépsége köszönt reánk. Már a felszállás pillanatában érezni, hogy egy 

álomvilág kapujában állunk, s a vonatkerekek kattogásával, a hangos füttyszóval egyre csak 

fokozódik bennünk az izgalom. A felejthetetlen vonatozás élménye, a természet szeretete 

puha sálként átölelve kényeztetik a vonatimádókat!  

Nyugalmat sugalló szeretete, a természet adta értékvilágában rejlik: a csillagvizsgáló, a 

szabadtéri körszínpad, a Természet Háza, az Erdei Iskola, a tanösvény, a Hármashegyi-tó, a 

25 méter magas kilátó, az erdei játszótér mind-mind a természet védelmére tanít. 

 

A Zsuzsi Erdei Vasút Magyarország legrégebbi keskeny nyomközű kisvasútja. Története 

immár 140 éves múltra tekint vissza, hiszen a vasút első szakaszát 1882. július 16-án nyitották 

meg Debrecen és Nyírmártonfalva között. A Debrecen környéki erdőkben kitermelt fa 
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szállítására használt vasútvonalon a teherforgalom mellett idővel a személyszállítás is 

megkezdődött, ám 1977-ben a vasútvonal nagy részét felszámolták, a kisvonat pedig új 

funkciót kapott. A Zsuzsi a ’70-es évek végétől évtizedeken át, mint úttörővasút közlekedett, 

majd a rendszerváltozást követően kirándulóvonat lett belőle. Napjainkban is e minőségében 

közlekedik. 

 

Merre zakatol a Zsuzsi? 

Az Erdőspuszták Debrecen városától mintegy tíz kilométerre keletre, félkörívben húzódnak. 

A táj élővilága rendkívül gazdag és változatos, látványa minden évszakban mesés. Ezen a 

varázslatos tájon halad a Zsuzsi-vonat nyomvonala, érintve gyöngyvirágos tölgyeseket, fűz-

nyír ligeteket és homoki gyepeket. Az Erdőspuszták vidéke kedvelt kirándulóhely, melyet egy 

hangulatos kisvonatozást követően gyalogtúra keretében is érdemes felfedezni. Az erdőben 

fák koronájába nyúló kilátók, csillogó vizű tavak és különleges természeti kincsek rejlenek. 

 

Időtálló utazás 

Aki egyszer velünk utazott, soha nem felejti az élményt. A mozdonyok varázslatos világa, az 

Erdőspuszták mesés tájai, a karnyújtásnyira lévő gyönyörű természet, és nem utolsó sorban a 

kézzel fogható történelem olyan egyedülálló kombinációt kínál, ami minden korosztályt 

azonnal elvarázsol. A gyermekek számára az utazás különleges kaland, míg a felnőttek 

számára rendhagyó időutazás a gyermekkorba. E mellett a szabadban, jó levegőn együtt 

töltött idő maradandó emlék mindenki számára. 

 

Egész évben Utasainkért! 

Kiinduló állomásunkon már indulás előtt betekintést kínálunk a Zsuzsi Erdei Vasút 

különleges világába: utasainkat vasúttörténeti relikviákkal, műemlék épületekkel, kulturált 

váróteremmel és virágos környezettel várjuk. A kisvonat végállomásánál, Hármashegyalján 

csodálatos természeti környezet, tanösvények, halastó, kilátó, játszótér, piknikező hely és büfé 

található. Itt épült fel a Természet Háza is, ahol tavasztól őszig minden hétvégén 

kiállításokkal és tematikus családi programokkal várjuk az érdeklődőket. A kisvasút 

hármashegyi pihenőerdeje, az üzleti és szakmai összejövetelek, rendezvények 

lebonyolítására is alkalmas, amelynek a Természet Háza ad otthont, legyen az szakmai 

konferencia, csapatépítő túra, minden esetben garantált a felejthetetlen és időtálló élmény. 

Programjaink között erdei gyógynövénytúrák, madárbemutatók, helytörténeti séták, 

csillagtúrák-, csillagászati- és hagyományőrző programok egyaránt szerepelnek. Mindamellett 

Debrecen sportélete rendkívül gazdag és szerteágazó, úgy a sport, a sportos- és egészéges 

életvitelre való nevelés is a kisvasút programkínálatának is fontos részét képezi. A 

hármashegyi erdő adta túrázási, – kirándulási, – sportolási lehetőségek, a természettel való 

egyéválás, a gyermekek világszemléletének tágításának összefonódása a természet 

szeretetével és védelmével mondhatni a „Zsuzsi” egyik lüktetőereje. Dízelmozdonyaink 

mellett, különleges alkalmak, vagy ünnepek idején a 100 éves Zsuzsi gőzmozdonyunk is útra 

kel. 


