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Lillafüredi Állami Erdei Vasút 

Üzemigazgatóság 

3535 Miskolc, Erdész utca 24. 

+36 (46) 530-593, +36 (30) 488-7528 

www.eszakerdo.hu, www.laev.hu 
 

 

„Hurkatöltő és halászháló” a lillafüredi kisvasút mentén  

2016. február 20. szombat 

 

  M E N E T R E N D  

  R É S Z V É T E L I  D Í J A K  

  J E L E N T K E Z É S  
 

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. a Mókus Odú erdei falatozóval és a Lillafüredi Pisztrángteleppel 
karöltve idén is megrendezi garadnai disznótorát és pisztrángtelep-bemutatóját. A garadna-
völgyi kisvasútmenti „gasztronómiai élmények” iránt érdeklődő utasainknak reggel 
különvonatot indítunk Miskolcról, hogy időben érkezhessenek a garadnai végállomás mellett 
megrendezett disznótorra. A disznótor eseményeivel párhuzamosan szakvezetéses erdei séta 
indul a nemrégiben megújult Pisztráng Tanösvényre, ahol akár halvásárlásra is lehetőség lesz. 

 

 
 
A program keretében reggel 9:15 órakor különvonat indul Miskolc-Dorottya utca állomásról 

Garadnára. A garadnai érkezés után a Mókus Odú zsíroskenyér-falatkákkal, teával és pálinkával 
fogadja a vendégeket, majd kezdetét veszi a disznótor. Az eseményeknek ezúttal nem lesz része maga a 
szúrás, de a perzselés, tisztítás, hurka- és kolbásztöltés hagyományos folyamatát megismerhetik 
vendégeink. A malac feldolgozásával párhuzamosan szakavatott erdész vezetésével erdei séta indul a 
nemrég megújult Pisztráng Tanösvényre. A séta ezúttal betér a messze földön híres Lillafüredi 
Pisztrángtelepre is, ahol a telep bemutatása során a telepvezető tart majd élvezetes előadást a garadna-
völgyi pisztrángtenyésztés múltjáról és jelenéről. A pisztrángok jegyében telt séta után Garadnára 
visszatérve disznótoros ebéddel várja vendégeit a Mókus Odú. A hazatérésre a nap folyamán a 
fővonalon közlekedő menetrend szerinti személyvonatok vehetők igénybe, melyek közül az utolsó 
15:15 órakor indul majd Garadnáról Miskolc-Dorottya utca állomásra. 
 

Különvonatunk szerelvénye az időjárásnak megfelelő összeállításban, zárt és fűtött 
személykocsikból fog állni, Mk48-as mozdony vonatatással. 
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MENETREND / PROGRAM: 
 
8:45-től Gyülekező Miskolc-Dorottya utca állomáson 
  

9:15 Különvonat indulása Miskolc-Dorottya utcáról Garadnára 
 A különvonat Garadnáig nem áll meg, esetleges lillafüredi felszállási igényét kérjük a 
jelentkezéskor előre jelezze! 

10:08 Érkezés Garadnára 

- vendégek fogadása 

- disznótor kezdete 
  

~11:00-tól Vezetett séta indulása a Pisztráng Tanösvényre 

- útba ejtve a Lillafüredi Pisztrángtelepet – pisztrángtelep bemutatása 
~13:30 Tanösvény-túra visszaérkezése Garadnára 

- disznótoros ebéd 
  

15:15 Utolsó menetrend szerinti vonat visszaindulása Garadnáról Miskolc-Dorottya utcára 

15:35 / 15:40 Lillafüred 
16:13 Visszaérkezés Miskolc-Dorottya utca állomásra 

 
Korábban visszatérni szándékozó vendégeinknek rendelkezésre állnak a LÁEV 

menetrend szerinti járatai az alábbi indulási időkkel: 
 
Garadnáról indul: 11:30, 12:45, 14:00 
 menetidő Miskolcig: 58 perc 
 
A menetrend tájékoztató jellegű. 
Az esetleges változásokról indulás előtt, illetve a helyszínen minden jelentkezőt időben értesítenünk. 

 
 

RÉSZVÉTELI DÍJAK: 
 

Felnőtteknek: 1800 Ft,-/fő  
Gyermekeknek (4-től 14 éves korig): 1300 Ft,-/fő  

 
Érvényes a Miskolc-Dorottya utca – Garadna közti egyszeri menettérti utazásra a különvonaton, illetve visszaútban 
bármely menetrend szerinti vonaton. 

 

A programon való részvétel feltétele az előzetes regisztráció! 
 

Az előzetes regisztráció határideje: 2016. február 18. csütörtök 23:59. 
 

Az ezután, vagy a helyszínen jelentkezők csak a szabad helyek függvényében vehetnek részt a 
programon! Jegyváltás előzetes regisztráció alapján indulás előtt (8:45 órától) az állomáson. 
 
4 éven aluli gyermekek számára a különvonatokon való utazás díjmentes. 
 
Kutya felnőttjegy váltása esetén szállítható, azonos váltási feltételekkel (1800 Ft,-/kutya áron). 
 
Kerékpár gyermekjegy váltása esetén szállítható, azonos váltási feltételekkel (1300 Ft,-/kerékpár áron), ám korlátozott 
számban. 

 

Disznótoros ebéd díja a Mókus Odúnál: 1600 Ft,-/adag 
 

Ebédigényét jelentkezéskor kérjük előre jelezze, ára a helyszínen fizetendő. 
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JELENTKEZÉSKOR KÉRJÜK MEGADNI: 
 

- a jelentkezők pontos számát, megjelölve, hogy felnőtt-, vagy gyermekjegyre jogosult-e az illető, 

- részt kíván-e venni a tanösvény-bejáráson, 

- kér-e disznótoros ebédet – és ha igen, mennyit – a Mókus Odúban. 

 

JELENTKEZÉS / további információk: kisvasut@eszakerdo.hu   
 
Minden jelentkezést legfeljebb 1 munkanapon belül visszaigazolunk! 
 
 

 
 
 

FIGYELEM! 
 

- A programon alkalmas kirándulóöltözet és időjárásálló túracipő viselése ajánlott! 

- Garadnán a Mókus Odú büfé fűtött terének befogadóképessége korlátozott! 

mailto:kisvasut@eszakerdo.hu

