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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 
 

 

A rendezvényre az előzetes regisztráció alapján minden hely elkelt! 

További jelentkezéseket csak visszamondások esetén fogadunk el! 

A fotósvonat megrendezésre kerül! 

2017. január 16. 

 

Zúzmara Expressz Mahócára  

2017. január 21. szombat 

 

  P R O G R A M O K  

  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  
 

A új év első kisvasutas rendezvényeként január 21-én szombaton ismét különvonatot indít 
az ÉSZAKERDŐ Zrt. Mahócára. A remélhetőleg szép téli tájban való kisvonatozás mellé 
érdekes programokkal készül a fónagysági Bagoly-Vár Erdei Iskola is, elsősorban 
gyermekeknek és szüleiknek. A menetrend szerinti vonatok által nem járt szárnyvonalon való 
vonatozásra minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

 
 
A program keretében reggel 9:30-kor indul kirándulóvonatunk Miskolc-Dorottya utcáról 

Mahócára. Érkezést követően vezetett erdei séta indul a fónagysági Bagoly-Vár Erdei Iskolához, ahol a 
gyermekek és szüleik érdekes téli programokon vehetnek részt. Vasútbarátoknak ezen programmal egy 
időben szép havas táj és megfelelő számú érdeklődő esetén Mahóca és Miskolc-Dorottya utca között 
fotósvonatot indítunk, a vonal szebbnél szebb helyein tartott fotómegállásokkal. 
 

Szerelvényünk az időjárásnak megfelelő összeállításban, elsősorban zárt és fűtött 
személykocsikból fog állni, de szükség esetén néhány nyitott kocsi is a vonat részét képezheti majd, 
ami a téli szezonban igazi különlegesség. Vonógépként a tervek szerint a LÁEV két C-50-es kismozdonya 
fog szolgálni. 
 
A rendezvényt csak legalább 60 fő előzetes regisztrációja esetén tartjuk meg! 
A megrendezéshez szükséges létszám megvan, így a program biztosan indul! 
A fotósvonatra viszont még várunk jelentkezőket! (2017. január 10.) 
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PROGRAMOK A FÓNAGYSÁGI BAGOLY-VÁR ERDEI ISKOLÁBAN: 
 

Érkező vendégeinket Téltündér és Erdészapó köszöntése fogadja. Ezt követően különféle 
szabadtéri és beltéri programok várják az érdeklődőket: lesz téli tematikájú kézműves foglalkozás 
gyermekeknek, erdei iskolai bemutató és alkalom esetén „hó-bagoly” készítő verseny is. Az erdei 
iskolai programokon való részvétel díjmentes. Étkezésről a résztvevőknek ajánlott egyénileg 
gondoskodni. 
 

FOTÓSVONAT MAHÓCA – MISKOLC-DOROTTYA UTCA KÖZÖTT: 
 

A vasútfényképezés szerelmeseinek – havas idő és megfelelő érdeklődés esetén – 
fotósvonattal kívánunk a kedvében járni. A szerelvény a kirándulóvonat mahócai érkezése után indul 
majd vissza, kötetlen menetrenddel, Miskolc-Dorottya utca állomásig. Út közben alkalmas 
helyszíneken bőséges idő áll majd rendelkezésre fotómegállásokhoz. A fotósvonatot csak 
megfelelő időjárási körülmények (havas táj) és legalább 15 fő jelentkezése esetén indítjuk. Érkezés 
Miskolc-Dorottya utcára legkésőbb a kirándulóvonat visszaérkezésével egy időben (15:20). 

A fotósvonat indításáról a rendezvény előtti napokban fogunk határozni, illetve az 
előzetes érdeklődőket erről értesíteni. Jelentkezését kérjük, ennek figyelembevételével tegye 
meg. Fotósvonati részvételi szándékát kérjük mielőbb – még a tényleges közlekedés közlése 
előtt – tegye meg. 
 

 
 

AJÁNLOTT EGYÉNI IDŐTÖLTÉSI LEHETŐSÉGEK MAHÓCA KÖRNYÉKÉN: 
 

 ANDÓKÚT – A szárnyvonal Mahóca előtti utolsó megállója Andókút. A mesébe illő kis erdei 

tisztáson forrás és forrástó található, partján erdei pihenőhellyel, kiépített szalonnasütő 

helyekkel. 

 

 KIRÁNDULÁS – Mahóca állomás kiváló kiindulópontja lehet az északi Bükk erdeibe induló 

kirándulásoknak. Könnyed túra keretében akár a Garadna völgyébe, vagy Lillafüredre is 

ellátogathatunk, ahonnan a hazatérésre a kisvasút fővonalán menetrend szerint közlekedő 

vonatokat is igénybe vehetik a szárnyvonali programra jegyet váltó utasaink. 

A lillafüredi fővonal aktuális téli menetrendje az alábbi hivatkozásra kattintva érhető el: 

http://www.eszakerdo.hu/erdeivasut/menetrend/kivonatos-mnr_LAEV_2016-17_tel-2.pdf 

 
  

http://www.eszakerdo.hu/erdeivasut/menetrend/kivonatos-mnr_LAEV_2016-17_tel-2.pdf
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MENETREND: 
 
9:00-tól Gyülekező Miskolc-Dorottya utca állomáson 

- jegyváltás előzetes regisztráció alapján 
  

9:30 Kirándulóvonat indulása Miskolc-Dorottya utcáról Mahócára 
10:42 / 10:44 Andókút 

- leszállási lehetőség, egyéni programok 
10:50 Kirándulóvonat érkezése Mahócára 

- vezetett séta a fónagysági Bagoly-Vár Erdei Iskolába 
erdei iskolai programok 

- fotósvonat Miskolc-Dorottya utcáig (hó esetén!) 

- egyéni programok 
  

 

14:10 Kirándulóvonat visszaindulása Mahócáról Miskolc-Dorottya utcára 
14:16 / 14:17 Andókút 

- felszállási lehetőség 
15:04 / 15:05 Papírgyár 
15:20 Kirándulóvonat visszaérkezése Miskolc-Dorottya utcára 

 
A menetrend tájékoztató jellegű. 
Az esetleges változásokról indulás előtt, illetve a helyszínen minden jelentkezőt időben értesítenünk. 

 

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 a kirándulóvonaton. Egyszeri, 
megszakítás nélküli visszautazásra Garadna – Miskolc-Dorottya utca között is érvényes. 

 

Fotósvonati kiegészítő jegy: 
 

Egységesen 1100 Ft,-/fő  
 
Érvényes kirándulóvonati jegy váltása mellett Mahóca – Miskolc-Dorottya utca viszonylatban a fotósvonaton. 

 

A programon való részvétel feltétele az előzetes regisztráció! 
 
A rendezvényt csak legalább 60 fő előzetes regisztrációja esetén tartjuk meg! 
A jelentkezőket a minimális létszám elérésekor, de legkésőbb az előzetes regisztráció határidejét követően 
tájékoztatjuk a megrendezésről, vagy elmaradásról. 
 
Az előzetes regisztráció határideje 2017. január 19. 23:59. 
Az ezután, vagy 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. 
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JELENTKEZÉSKOR KÉRJÜK MEGADNI: 
 

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

- részt kíván(nak)-e venni az erdei iskolai programon, 

- részt kíván(nak)-e venni a fotósvonaton 

(csak havas idő és megfelelő számú érdeklődő esetén!). 

 

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 fónagysági erdei iskolában büfé nem üzemel, így napi élelemről ajánlott előre gondoskodni. 

- A vonatban várhatóan nyitott kocsi(k) is közlekedni fog(nak), ezért gondoskodjon meleg öltözetről! 

- A vonaton való helyfoglalás érkezési sorrendben történik. 

- Meleg idő, illetve olvadás esetén az erdőben sáros, latyakos környezetre kell számítani. 

- A rendezvényt csak legalább 60 fő előzetes regisztrációja esetén tartjuk meg, időjárástól függetlenül. 

 

mailto:kisvasut@eszakerdo.hu

