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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 
 

 

Dallamvonat Andókútra  

Komolyzenei koncert az andókúti forrástó partján  
 

2016. szeptember 3. szombat 

 
jelentkezési határidő: 2016. szeptember 1. 23:59. 
jelentkezés: kisvasut@eszakerdo.hu 
 

  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  
 

Szeptember 3-án szombaton az ÉSZAKERDŐ Zrt. különleges vonatozást szervez a 
Lillafüredi Állami Erdei Vasút Mahócai szárnyvonalára. Vendégeinket a mesés hangulatú 
andókúti forrástó partjára várjuk, ahol egyedülálló környezetben komolyzenei koncertet adnak 
a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola növendékei. Váltson jegyet különvonatunkra és 
legyen részese a természet csodás koncerttermében elhangzó zenei élménynek! 

 

 
 
A nap fénypontja az andókúti forrástó partján felcsendülő zene lesz. A kb. másfél órás 

komolyzenei koncert a délutáni, Miskolc-Dorottya utca állomásról 13:45 órakor induló különvonat 
andókúti érkezése után, 15:30-kor kezdődik majd. A koncert befejeztével vendégeink szintén 
különvonattal térhetnek majd vissza Miskolcra. 

 
Egész napos kikapcsolódásra vágyó vendégeink számára most is elindítjuk reggeli 

kirándulóvonatunkat, amivel 9:30-kor indulhatnak a szárnyvonali utazásra. 
 

Szerelvényeink az időjárásnak megfelelő összeállításban, nyitott és zárt személykocsikból fognak 
állni. A vonóerőt terveink szerint a kisvasút két C-50-es kismozdonya szolgáltatja majd. 
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MENETREND, PROGRAM: 
 
 
DÉLELŐTTI KÜLÖNVONATOK 
 
9:00-tól Gyülekező Miskolc-Dorottya utca állomáson 

- jegyváltás előzetes regisztráció alapján 
  

9:30 1. kirándulóvonat indulása Miskolc-Dorottya utcáról Mahócára 
10:44 / 10:45 Andókút 

- leszállási lehetőség 

- egyéni programlehetőségek: andókúti piknikezés, erdei kirándulások 
10:51 1. kirándulóvonat érkezése Mahócára 

- egyéni programlehetőségek: séta a Varbói-tóhoz, ill. kalandparkhoz, 
nyomvonalbejárás Farkasgödör-Örvénykőig, erdei kirándulások 

  

12:00 1. kirándulóvonat visszaindulása Mahócáról Miskolc-Dorottya utcára 
12:06 / 12:10 Andókút 

- felszállási lehetőség 
12:57 / 13:00 Papírgyár  

- átszállási lehetőség a Lillafüred / Garadna felé közlekedő menetrend szerinti vonatra 
(ind.: 13:00) 

13:15 1. kirándulóvonat visszaérkezése Miskolc-Dorottya utcára 
  

 
 
DÉLUTÁNI KÜLÖNVONATOK 
 
13:15-től Gyülekező Miskolc-Dorottya utca állomáson 

- jegyváltás előzetes regisztráció alapján 
  

13:45 2. kirándulóvonat indulása Miskolc-Dorottya utcáról Mahócára 
14:55 / 14:57 Andókút 

- leszállási lehetőség – „ráhangolódás” a komolyzenei koncertre 
koncertkezdés: 15:30-kor 

15:03 2. kirándulóvonat érkezése Mahócára 
  
15:15 2. kirándulóvonat visszaindulása Mahócáról Andókútra 
15:21 érkezés Andókútra 

- komolyzenei koncert kezdete: 15:30-kor 
  

17:15 2. kirándulóvonat visszaindulása Andókútról Miskolc-Dorottya utcára 

18:18 2. kirándulóvonat visszaérkezése Miskolc-Dorottya utcára 
 
 
A menetrend tájékoztató jellegű. 
Az esetleges változásokról indulás előtt, illetve a helyszínen minden jelentkezőt időben értesítenünk. 
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RÉSZVÉTELI DÍJAK: 
 

Kirándulóvonati menetjegy: 
 

Felnőtteknek 2100 Ft,-/fő , gyermekeknek 3-tól 14 éves korig 1300 Ft,-/fő . 
 

Érvényes a Miskolc-Dorottya utca – Mahóca közti egyszeri menettérti utazásra bármely kirándulóvonaton. 
Egyszeri, megszakítás nélküli visszautazásra Garadna – Miskolc-Dorottya utca között is érvényes. 

 

A programon való részvétel feltétele az előzetes regisztráció! 
 

Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 1. 23:59.  

A határidő után, illetve a helyszínen jelentkezők csak a szabad helyek függvényében vehetnek részt a programon! 
Jegyváltás előzetes regisztráció alapján indulás előtt Miskolc-Dorottya utca állomáson. 
 
3 éven aluli gyermekek számára a különvonatokon való utazás díjmentes. 
Kutya felnőttjegy váltása esetén szállítható, azonos váltási feltételekkel (2100 Ft,-/kutya áron). 
Kerékpár gyermekjegy váltása esetén szállítható, azonos váltási feltételekkel (1300 Ft,-/kerékpár áron), ám korlátozott 
számban. 
 

Az andókúti koncerten való részvétel a különvonat utasai számára díjmentes. 
 
 

JELENTKEZÉSKOR KÉRJÜK MEGADNI: 
 

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

- melyik vonattal kíván(nak) Miskolcról Mahócára utazni 

(9:30-as, vagy 13:45-ös indulás?), 

- melyik vonattal kívánnak visszatérni Mahócáról (Andókútról) Miskolcra 

(12:00-s, vagy 17:15-ös visszaindulás?), 

- részt kíván(nak)-e venni a komolyzenei előadáson 

(ha igen, mennyien)? 

 
 

JELENTKEZÉS / további információk: kisvasut@eszakerdo.hu   

 
Minden jelentkezést legfeljebb 1 munkanapon belül visszaigazolunk! 
 
 
 

FIGYELEM! 
 

- Alkalmas kirándulóöltözet és időjárásálló túracipő viselése ajánlott! 

- Mahóca és Andókút állomás közvetlen környezete kiépített infrastruktúra (melegedő, wc, büfé, stb.) 
nélküli erdei kirándulóhelyek. Időtöltését ennek figyelembevételével tervezze. 

- A hegyi erdei környezet okán meleg öltözet ajánlott. 

- A programot rossz idő esetén is megrendezzük. 
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