
„Utazás közben úgy érzem, mintha egy másik világban lennék.” 
 

Interjú Péter Miklós fotóssal 

 

Mikor találkoztál/utaztál először a Zsuzsival? 

 

Először gyerekkoromban utaztam a Zsuzsi Vasúttal a családommal. Mindig különleges élmény volt, amikor hétvégén 

kirándultunk Hármashegyaljára. Nemcsak a kirándulás, hanem az utazás is igazán nagy élményt jelentett, hiszen a 

vonatokért már gyerekkorom óta rajongok. 

 

     
 

Milyen emlékeket őrzöl róla? 

 

Nagyon jó emlékeim vannak. Mindig előttem van, ahogy a ragyogó nyári napsütésben várakozunk a régi Fatelep 

állomáson és az ivókutak környékén figyelem a méhek repülését. Ez az emlék mindig elsőként jut eszembe. Aztán 

amikor felszálltam a vonatra, utazás közben úgy éreztem, mintha egy másik világban lennék. A mostani utazásaimnál 

is megmaradt ez – vonatozás közben elfelejtek minden gondot, és csak a természetre, a sínek kattogására és a 

mozdony kürtjére figyelek. 

 

 
 

 



Szívesen fotózod a Zsuzsit. Miért? 

 

A vonatokért mindig is rajongtam, így nagyon szívesen fotózok is a témában. Az utazásaim során észrevettem, hogy 

amikor különböző évszakokban utazok a Zsuzsi Vasúttal, mindig találok valami olyan látványt, amit máskor nem. 

Szívesen fotózom a tanyákat út közben, amelyek minden időjárásban és évszakban szép látványt nyújtanak, de az esti 

utazásoknál sikerült már holdfogyatkozást is fotóznom. Nincs két olyan utazás, amikor ugyanazt látom. 

Hármashegyalján pedig fantasztikus tájak és látványok tárulnak elém, bármerre is tekintek. Elég csak megnézni az erdő 

színességét ősszel és nyáron, vagy elsétálni a Hármashegyi-tóhoz, ahol szinte egy egész napot el lehet tölteni 

pihenéssel. Fotózási szempontból nagyon érdekes volt legutóbb, amikor a kilátóból az erdélyi hegyvonulatokat is látni 

lehetett. A sok más feladatom miatt évente csak néhány alkalommal tudok utazni a Zsuzsi Vasúttal, de mindig 

próbálom a legjobban kihasználni az alkalmat a kikapcsolódásra és a fotózásra. 

 

 
 

 
 

Melyik a kedvenc felvételed a Zsuzsiról? 

 

Az egyik kedvencem, amikor éppen a mozdony mellett látszik a naplemente. Ez a felvétel ténylegesen megmutatja, 

hogy mindig lehet találni különleges pillanatokat. A kirándulások során pedig az egyik legemlékezetesebb fotóm a 

Hármashegyi-tóról készült, amin úgy tűnik, mintha a tó mögött valami domb vagy kisebb hegy lenne. Amikor 



felkerestem ezt a helyet, nem gondoltam volna, hogy ennyire szép látványt nyújt. A fotózás mellett szinte órákat lehet 

a parton tölteni csak azzal, hogy a tó szépségét csodálom és relaxálok. 

 

 
 

Ha még valaki nem utazott a Zsuzsival, miért ajánlanád neki? 

 

Az utazás a Zsuzsival olyan élmény, amit mindenkinek át kell élni! A fotóim segítségével próbálom visszaadni a 

hangulatot, de ha valaki utazik vele, akkor tapasztalja csak meg igazán. Akit nem vonz a vonatozás, annak a 

rendezvényeket ajánlom, mert gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt nagyszerű élményt kínálnak. Számomra az egyik 

legemlékezetesebb program a Csillagles, hiszen olyan csillagképeket, meteorokat lehet látni ilyenkor, amiket a városi 

fényszennyezésben nem. Soha nem felejtem el például, amikor fényszennyezés nélkül láttam a Tejutat! A nappali 

programok közül az erdei túrákat javaslom, amikor szakvezető segítségével lehet felfedezni a hármashegyi erdőt, a 

kilátót és környékét, amire sokszor a Madársuli madarai is elkísérik a túrázókat. Fotósoknak a vonatozás mindig kínál 

valami új és érdekes témát. A programkínálatban tehát mindenki megtalálja a kedvére valót! 

 

     
 

Jövőre ünnepli 140-ik születésnapját a Zsuzsi. Mit kívánsz neki erre a kerek évfordulóra? 

 

Azt kívánom a Zsuzsinak, hogy a következő 140 évben is tudjon ugyanilyen szép élményeket adni az embereknek, és 

persze azt is kívánom, hogy legyen lehetőség a vonal bővítésére, vagy akár a régi vonal visszaállítására! Kívánom, hogy 

a Zsuzsi Vasút segítségével ugyanolyan szép és színvonalas rendezvények valósuljanak meg, mint 2021-ben! A Zsuzsi 

Vasút munkatársainak, barátainak pedig nagyon jó egészséget és további sikereket kívánok! 



 
 

 
 

 


