
www.hellomiskolc.hu

események

Lá
tn
iv
al
ók

MISKOLC



2 – hellomiskolc.hu – 

Eseménynaptár – 2015

2015 
Május

• Május 1. 

Népkerti Majális
Helyszín: Népkert
A régi békeidős majálisok, sétálós vasárnap 
délutánok hangulatát idézik vissza térzené-
vel, kikiáltóval, cigányzenével, színpadi színes 
programokkal, szórakoztató műsorokkal a 
szervezők. 

• Május 9.

IV. Avasi BORangolás
Helyszín: miskolci avasi pincesor
Európában egyedülálló módon, Miskolc szívé-
ben, az Avas hegy északi oldalában több, mint 
800 pince és borház helyezkedik el. Ezek nem 
ritkán 300-400 évesek. Itt található a város két 
emblematikus építménye, az Avasi kilátó, va-
lamint a középkori Avasi református templom 
a hozzá kapcsolódó műemlék temetővel. Ezen 
a területen kerül megrendezésre a IV. Avasi 
BORangolás. A borokról a helyi gazdákon kívül 
Magyarország jelentős borvidékeiről meghí-

vott borászatok gondoskodnak, finom ételekkel 
és hangulatos pincezenekarokkal. Több, mint 
20 nyitott pince várja a látogatókat. 
Szervező: Miskolczi BorbarátokTársasága
Információ: www.borangolas.hu

• Május 11.

Miskolc város ünnepe
Helyszín: Szent István tér
A civil kavalkádon a városunkban működő ci-
vil szervezetek, egészségügyi, szociális, ok-
tatási és közművelési intézmények csoportjai 
mutatkoznak be, minden korosztály képvisel-
teti magát a fellépők között. A nap folyamán 
kirakodóvásár, népi mesterség-bemutatók 
és hungarikumok utcája várja a kicsiket és 
nagyokat. 
Információ: www.hellomiskolc.hu

Június

• Június 1–5. 

Gyermek Borsodi Fonó
Helyszín: Diósgyőri vár
A Diósgyőri vár sajátosságaira felépített tu-
risztikai program általános iskolások részé-
re. Tanulmányi kirándulás, ahol a gyermekek 
rendhagyó néprajz és történelem órán meg-
ismerkedhetnek Észak-Kelet-Magyarország 
népművészetével és a Diósgyőri vár történe-
tével. A népművészeti bemutatók és a sajátos 
várlátogatás teszi egyedivé, különlegessé, 
mert a programok az ősmagyar korig visz-
szanyúlva ismertetik meg a tanulókkal egy 
kiemelt történelmi emlékhely múltját, jelenét, 
jövőjét. 

• Június 12–21

Bartók Plusz Operafesztivál, Miskolc 
Helyszín: Miskolci Nemzeti Színház és a belváros
A Bartók Plusz 2001 óta az Európai Unió és 
Kelet-Közép-Európa országainak meghatá-
rozó operaszemléje, Magyarország egyetlen 
operafesztiválja, a Bartók-életmű legteljesebb 
bemutatásával pedig a világ legmeghatározóbb 
Bartók-fesztiválja. Nevében a ,,plusz” utal a 
Bartók utáni operaéletre. Arra, hogy az opera 
műfaj jövője a széles tömegeket megszólítani 
képes népopera megszületésén, valamint az 
olyan előadásokon múlik, amelyek a legszé-
lesebb közönség számára teszik elérhetővé az 
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operát. Törekvésük, hogy a Bartók Plusz fesz-
tiváli napjait minél többen vallják személyes 
ünnepüknek. Leghangosabb sikereit ingyenes, 
szabadtéri operaelőadásaikkal érik el, amely a 
nézők számára az „ezrek operája” néven vonult 
be a köztudatba. A folytatás egyértelmű. A cél, 
hogy az Operafesztivált mindenki magáénak 
érezze, igazi részt kapjon belőle akár a miskol-
ci színház falai között, akár a szabadtéri pro-
dukciók alkalmával.  Ünnepeljünk együtt Mis-
kolcon, hogy az opera legyen mindenkié!
Információ: www.operafesztival.hu

• Június 18–20.

10. Miskolci fröccsfesztivál
Helyszín: miskolci avasi pincesor
Nyár, meleg, hűsítő ital és önfeledt szórakozás - 
ez a Fröccsfesztivál. A rendezvény célja, hogy ezt 
a hungarikumnak számító italt népszerűsítse. 
A szódavízzel higított borból készülő fröccsnek 
számtalan változata alakult ki közel két évszá-
zad alatt. Ezeket kóstolhatják meg a fröccsözni 
vágyók a Miskolci Fröccsfesztiválon, és találhat-
ják meg a szimpatikus bort és keverési arányt. A 
gyermekek sem maradhatnak ki a fesztiválból 
számukra külön alkoholmentes fröccs készül.
Információ: www.cellarium.hu

• Június 20.

Múzeumok éjszakája
A Herman Ottó Múzeum központi épületében, 
a Pannon-tenger Múzeumban, a Papszer utcai 
kiállítóépületben, a lillafüredi Herman Ottó 
Emlékházban, a Miskolci Galéria Rákóczi-há-
zában és a Színészmúzeumban színes prog-
ramok lesznek, és több más intézményben is 
gazdag programokkal várják a látogatókat. 
Információ: +36 46 508 844

Július

• Július 3-4. 

XIX. Borsodi Fonó Folkfesztivál
Helyszín: Diósgyőri vár
A Kárpát-medence népművészetét, autentikus 
népzenei világát, csodaszép táncait, valamint 
a népzenei alapokon nyugvó világzene legjobb 
magyar produkcióit mutatja be eredeti módon 
összegyúrt formában a Borsodi Fonó Folkfesz-
tivál. 
Információ: www.borsodifono.com

Augusztus

• Augusztus 8. 

V. Miskolci Lecsó- és Pecsenyefesztivál
Helyszín: Miskolc, Csanyik-völgy
A Bükk hegység varázslatos tisztásán, az ál-
latkert szomszédságában várják a főző- és 
sütőversenyre jelentkezőket és a friss levegőn 
kirándulókat. A bográcsokban rotyogó lecsó-
különlegességek, pecsenyék kóstolása közben 
utcai zenészek, színpadi műsor, kézműves be-
mutató, gyermekprogramok és extrém vidám-
park szórakoztatják a vendégeket.
Információ: www.miskolcilecsofesztival.hu

• Augusztus 15–16.

XVI. Középkori Forgatag
Helyszín: Diósgyőri vár
Messze földről várja a látogatókat augusztus 
15-én és 16-án az ország egyik legrangosabb 
történelmi játékának helyszínt adó egykori ki-
rályi székhely, Diósgyőr. A virágzó középkort, 
a 14. századot megelevenítő időutazás kihagy-
hatatlan programajánlat az egész családnak, 
hiszen Nagy Lajos király udvarában minden 
korosztály talál magának izgalmas elfoglaltsá-
got, látnivalót 
Információ: www.diosgyorivar.hu

• Augusztus 20.

Szent István király ünnepe
Helyszínek: a hámori és a vasgyári Szent Ist-
ván szobor, selyemréti Szent István templom, 
Szent István tér
A város több pontján emlékeznek az állam-
alapításra koszorúzással, ökomenikus isten-
tisztelettel és ünnepi szentmisével. Az ünnepi 
programok a Szent István térre koncentrálód-
nak. Ide érkezik meg a díszmenet az aratóko-
szorúval és a történelmi egyházak képviselői 
közösen szentelik meg az új kenyeret. A szín-
padon ünnepi műsort láthat a közönség Szent 
István tiszteletére. Látvány-kenyérsütés, harc-
művészeti bemutató, játszóházak, korabeli ru-
habemutató, kirakodóvásár és népi mester-
ségbemutatók színesítik a programot. 
Információ: www.hellomiskolc.hu
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Szeptember

• Szeptember 3–6.

Miskolci Sörfesztivál
Helyszín: Népkert
Különleges sörök, finom étkek, nagyszerű han-
gulat, ahol a színpadokon ismert DJ-k, hazai és 
nemzetközi sztárok szórakoztatják a nagyér-
deműt. Az igazi fesztiválhangulat garantált.
Információ: www.sorfesztivalmiskolc.hu

• Szeptember 11–20.

12.  Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi 
Filmfesztivál

Helyszín: Művészetek Háza és belváros
Az év legjobb filmjeivel, filmtörténeti progra-
mokkal, koncertekkel, bulikkal vár Magyar-
ország vezető nemzetközi filmfesztiválja. A 
Jameson CineFest, Magyarország első számú 
filmes rendezvénye nem csak a legjobb, hanem 
a legnagyobb és leghosszabb hazai filmfeszti-
vál is: 10 napon keresztül mintegy 100 film, 
számos kísérőprogram, filmtörténeti blokk 
látogatható a Művészetek Házában. Esténként 
koncertek, ahol a legjobb magyar bandák lép-
nek föl- hiszen a CineFest nemcsak filmfeszti-
vál, hanem Magyarország legnagyobb ingyenes 
zenei fesztiválja is. Ha whiskyzni akarsz egy 
világsztárral, látni akarod a legújabb amerikai 
és európai sikerfilmeket, lazulnál egy koncer-

ten, aztán buliznál – és mindezt ingyen –, akkor 
szeptember közepén Miskolcon a helyed!
Információ: www.cinefest.hu

November

40. Nemzetközi Formációs Táncfesztivál
Helyszín: Generali Aréna
Miskolc városának egyik legszínvonalasabb 
rendezvénye a Nemzetközi Formációs Tánc-
fesztivál, amely évről évre méltán tart számot 
városunk lakóinak és az ide érkező turisták ér-
deklődésére. Itt találkoznak a táncos produk-
ciók legnívósabb hazai és nemzetközi előadói, 
akik ez alkalommal is nagyszabású gálaműsor 
keretén belül kápráztatják el a nézőközönséget 
professzionális standard, latin és moderntánc- 
előadásaikkal.
Információ: +36 46 411 747

December

• December 31. 

B.Ú.É.K. Miskolc!- Városi Szilveszter
Helyszín: Hősök tere
A programot főként underground és elektroni-
kus zenei irányzathoz tartozó fellépők műsorai 
alkotják, az egyes műfajok nagy nevei mellett 
fellépési lehetőséget biztosítva miskolci fiatal 
zenekaroknak, DJ-knek, előadóknak is.
Információ: www.hellomiskolc.hu
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Állandó programok
• Minden hónap első vasárnapján 

Régiségvásár Miskolc
Helyszín: Széchenyi utca, Erzsébet tér

Miskolc belvárosában nem csak a helybeli ré-
giségkereskedők, hanem az ország minden 
tájáról idelátogató árusok kínálják kincseiket. 
A nyüzsgő piacon a nézelődés, a keresgélés, a 
vásárlás hihetetlen élményt jelent. Az érdek-
lődő megtalál itt mindent: apró csecsebecsé-
ket, dísztárgyakat, műszaki berendezéseket, 
katonai relikviákat vagy antik bútorokat. Nagy 
a kínálat porcelánokból, könyvekből, szőnye-
gekből, népi tárgyakból, régi és kortárs fest-
ményekből. A régiségek mellett őstermelők 
kínálják termékeiket és portékáikat. 
Információ: www.regisegvasarmiskolc.hu

• Minden hónap második szombatján

Tematikus belvárosi séta
Információ: www.hellomiskolc.hu

• Minden hónap harmadik szombatján

Tematikus séta Lillafüreden
Információ: www.hellomiskolc.hu

2016 
Január vége

Becherovka Miskolci Kocsonya Farsang
Helyszín: belváros
Az ország egyik legnagyobb gasztronómiai 
fesztiválja és vására. A fesztivál a farsangi idő-
szakban kerül megrendezésre Miskolc belvá-
rosában. Kirakodóvásárán több száz kézműves 
és gasztronómiai árus jelenik meg. Program-
kínálatában több tucatnyi koncert, számos 
gyermek- és családi program található négy 
színpadon a karneváli hangulatot megidézve, 
melyek ingyenesen látogathatók. A fesztivál 
ideje alatt minden korosztály megtalálja az 
igényes és színvonalas szórakozási lehetősé-
get.
www.miskolcikocsonyafarsang.hu

Március

33. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál
Helyszín: Miskolci Egyetem
Március 2. hétvégéjén Közép-Európa egyik leg-
nagyobb ásványfesztiváljára évről évre kb 110 
kiállító érkezik 7-10 országból. A kiállítói aszta-
lokon a világ minden tájáról láthatunk ásványo-
kat, kőzeteket, drágaköveket, kövekből készült 
ékszereket, ősmaradványokat. A kiállított da-
rabok meg is vásárolhatók.
Információ: www.asvanyfesztival.hu
A szervezők a programváltoztatás jogát min-
den esetben fenntartják!
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Múzeumok
Diósgyőri vár

Vár u. 24., tel.: +36 46 533 355,
www.diosgyorivar.hu
Nyitva tartás:
November 1 - március 31.: H-V 09.00 - 17.00
Április 1 – október 31.: H-V 09.00 - 18.00
Jegyárak 2015. április 1 – október 31.:
Kedvezményes jegyár (hétfőtől csütörtökig):
Felnőtt jegy: 1.200 Ft, diák, nyugdíjas: 900 Ft,
Csoportos, felnőtt belépő, előzetes telefonos 
bejelentkezés alapján, 20 fő felett: 1.100 Ft/fő
Csoportos diák, nyugdíjas belépő, előzetes telefo-
nos bejelentkezés alapján, 20 fő felett: 800 Ft/fő
6 éves kor alatt a belépés díjtalan!
A jegyárak tartalmazzák a tárlatvezetés díját, 
valamint a hétvégi teljes árú belépő tartalmaz-
za a meghatározott időpontokban zajló lovagi 
bemutatók és alkalmanként más egyéb prog-
ramok (középkori zenei koncertek, kézműves 
foglalkozások) megtekintését is.

A felújított Diósgyőri vár egész évben várja a lá-
togatókat. A festői természeti környezetben lévő 
vár a XIV. században, Nagy Lajos király idején 
élte virágkorát. A várban megtekinthető kiállítá-
sok megmutatják a korabeli királyi vár, valamint 
az udvartartás életét.

 A Kazamaták a korabeli élet mindennapjaiba 
engednek betekintést. A Felső vár rondellájában 
3D-s vetítés mutatja be a vár épülését, romlását, 

évszázadokon átívelő történetét. A fémműves 
műhelyben lehetőség van kipróbálni az akkor 
használt fegyvereket. Mindezek mellett meg-
tekinthető a kétszintes várkápolna, valamint az 
uralkodók, majd a királynék reneszánsz palota-
szárnya. Közép-Európa legnagyobb lovagterme 
300 négyzetméteres rendezvényteremként előa-
dások, konferenciák és egyéb események meg-
tartása mellett időszaki kiállítások fogadására is 
alkalmas.
A látogatóknak nem előre kijelölt útvonalakon 
kell bejárniuk a várat, hanem szabadon mozog-
hatnak, mindent kipróbálhatnak – így néhány 
órára átélhetik egy középkori vár hangulatát, 
belekóstolhatnak annak mindennapjaiba. Az 
interaktív tartalom révén nemcsak jól szórakoz-
hatunk, de játékosan megismerkedhetünk a vár 
történetével is – nem utolsósorban a látogatókat 
útba igazító, segítő, kérdéseikre válaszoló, korhű 
ruhákba öltözött animátorok segítségével. 
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Miskolci Galéria - Színháztörténeti és 
Színészmúzeum 

Déryné u. 3., tel.:+36 70 943 2916,  
www.miskolcigaleria.hu
K–Szo: 9.00–17.00, nyáron: K–Szo 10.00–18.00
Teljes árú: 600 Ft, diák, nyugdíjas: 300 Ft

A múzeumban rivaldafénybe került a színházi 
múlt: kulisszák között ismerheti meg a miskolci 
teátrum múltját a látogató. A „Hódolván Tháli-
ának” című állandó kiállítása a vándorszínészet 
korától napjainkig foglalja össze a város színját-
szásának két évszázados történetét. Különleges 
színpadi térben kalandozva találkozhatunk a 
miskolci közönség kedvenceivel s legnagyobb 
színművészeinkkel Dérynétől Bilicsi Tivadaron, 
Kiss Manyin át Bessenyei Ferencig, Latinovits 
Zoltánig. Színházi jelmezeket ölthet fel, fényor-
gonát működtethet, elsajátíthatja a legyezőnyel-
vet, a technika segítségével színházi próbára 
leshet be. A fiatalabb korosztályokra is gondolva 
gyermeksarok várja a legkisebbeket bábokkal, 
kifestővel, kreatív foglalkoztatókkal. Az állandó 
kiállítás mellett időszakos tárlatok gazdagítják 
a színházi időutazást. A kínálatot állandó prog-

ramok színesítik, melyek között szerepelnek iro-
dalmi, zenés és színházi produkciók is.

Miskolci Galéria, Rákóczi-ház 

Rákóczi u. 2., tel.: +36 46 500 680, +36 46 500 681, www.miskolcigaleria.hu
K–Szo: 9.00–17.00, nyáron: K–Sz: 10.00–18.00 
teljes árú: 600 Ft, diák, nyugdíjas 300 Ft

A Miskolci Galéria kortárs művészeti kiállítá-
sokkal és aktuális társadalmi problémát feldol-
gozó tematikus tárlataival várja a látogatókat. 
A diákokat múzeumpedagógiai, tehetséggon-
dozó programok, képzőművészeti szakkörök és 
modellrajz-stúdió várja. Itt működik az ország 

egyetlen kortárs művészeti tanulmányi múze-
uma, a NAGY KUNSZT is, ahol rendhagyó, lá-
togatóbarát módon ismerkedhetnek meg nap-
jaink kortárs művészetével és az alkotásokban 
megjelenő tartalmi, vizuális és technikai jel-
lemzőkkel. 

Herman Ottó Múzeum központi épülete

Görgey A. u. 28., tel.: +36 46 560 170,  
www.hermuz.hu
K–V: 10.00–18.00
teljes árú: 600 Ft, diák és 70 év alatti nyugdíjas: 
300 Ft

A Herman Ottó Múzeum Képtára egy izgalmas 
művészettörténeti kalandra s egyben időuta-
zásra hívja látogatóit, amelynek során a magyar 
képzőművészet 200 éve pereg le a műkedvelő 
közönség szeme előtt. A Képtár nemcsak a tér-
ség, de az ország egyik leggazdagabb, állandó 
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jellegű képzőművészeti látványossága. A kiállí-
tás a barokk korszaktól a szecesszióig vonultatja 
fel a magyar festészet remekműveit. A reprezen-
tatív névsor magáért beszél: elég csak Mányo-
ki Ádám, Barabás Miklós, Benczúr Gyula, Lotz 

Károly vagy Munkácsy Mihály nevét említeni, de 
nem szabad elfeledkeznünk Paál László, Szinyei 
Merse Pál, Gulácsy Lajos, Csontváry Kosztka Ti-
vadar és Rippl-Rónai József kiemelkedő alkotá-
sairól sem.

Herman Ottó Múzeum Földtörténeti és Természetrajzi Tára

Görgey A. u. 28., tel.: +36 46 560 170, www.pannontenger.hu, K–V: 10.00–18.00
teljes árú: 1000 Ft, diák és 70 év alatti nyugdíjas: 700 Ft

Az „Őserdei ösvényeken – A bükkábrányi mo-
csárciprus-erdő és kora” játékos környezetben 
ismerteti meg a látogatókkal a 7 millió éves 
bükkábrányi mocsárciprusok környezetét. Szá-
mos ősállat- és ősnövény-maradvány mellett az 
emberi evolúció kezdetét képviselő rudabányai 
ősmajom-maradványok, a paleomágnesesség 
rejtelmei, a miocén kor nyersanyagainak csak-
nem teljes arzenálja és a pannon-medencei 

vulkánosság titkai várják az érdeklődőket. A 
„Kárpátok ásványai” kiállítás gyönyörű darabjait 
Magyarország második legnagyobb ásványgyűj-
teményéből válogatták össze.
A rendszeres és időszaki programok lebonyolí-
tását 80 fős konferencia-, 40 fős vetítő- és 15 fős 
szemináriumi terem, valamint külön múzeum-
pedagógiai foglalkoztató segíti.

Herman Ottó Múzeum kiállítási épülete

Papszer utca 1., tel.: +36 46 346-875, www.hermuz.hu, K–V: 10.00–18.00
teljes árú: 600 Ft, 26 év alatti diák és 70 év alatti nyugdíjas: 300 Ft

Az Avas lábánál, a mára már lefedett Szinva-pa-
tak partján, a város legrégebbi nem egyházi épü-
letében helyezkedik el a Herman Ottó Múzeum 
kiállítóhelye. A XV. századi eredetű (iskola)épület 
több mint száz éve múzeum: falai között kezd-
te meg működését 1899-ben a Borsod-Miskolci 
Múzeum, majd jogutódja, a Herman Ottó Mú-
zeum. A Papszernek nevezett több évszázados 

épület több kiállítótérrel rendelkező kiállítóhely, 
ahol megtekinthető az új várostörténeti kiállítás 
„Egy miskolci nemes az országos politikában 
– Szemere Bertalan pályaképe és pályatársai” 
címmel. A múzeum másik állandó kiállítása, az 
„Elit alakulat” a Kárpát-medence leggazdagabb 
honfoglalás kori temetőinek leleteit mutatja be.

Herman Ottó Emlékház

Lillafüred, Erzsébet sétány 33., tel.: +36 46 370 703, www.hermuz.hu
április–október: Sze–V: 10.00–16.00/18.00
november–március: zárva, csoportok 30/675-4542-es telefonszámon előzetes bejelentkezéssel 
látogathatják
teljes árú: 600 Ft, 26 év alatti diák és 70 év alatti 
nyugdíjas: 300 Ft, 70 év felett ingyenes

Az „utolsó magyar polihisztorként” emlegetett 
Herman Ottó egykori lillafüredi nyaralója, a Pe-
leház 1898–1903 között épült. Az emlékházzá 
alakított egykori villában alakították ki a most 
látható, „Dicsőség nincsen, csak kötelesség...” 
című állandó tárlatot, amely Herman Ottó ter-
mészettudós, néprajzkutató széleskörű tudo-
mányos munkásságát, politikai és közéleti tevé-
kenységét mutatja be. A tárlat külön foglalkozik 
Herman Ottó régészeti, valamint a néprajzhoz 
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kötődő tevékenységével. A halászattal kapcso-
latos munkásságát egy halászeszközökből álló 
dioráma jeleníti meg. Érintőképernyős számító-
gépek segítségével interaktív tárlatlátogatásra 

is lehetőség nyílik: film, hangfelvétel, madár-
hangok, kvízjáték színesítik a tárgyi kollekció 
bemutatását.

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kohászati Múzeuma

Felsőhámor, Palota u. 22., tel.: +36 46 379 375, www.kohmuz.hu
Cs–Szo: 10.00–16.00, teljes árú: 600 Ft, diák, nyugdíjas: 300 Ft

A miskolc-felsőhámori Kohászati Múzeum kül-
detése, hogy bemutassa a vaskultúra örökségét 
a szélesebb közönség számára. A barokk mű-
emlék épületben működő múzeum állandó kiál-
lítása fellebbenti a fátylat a vas előállításának és 
feldolgozásának titkairól, diorámák és működő 
modellek gondoskodnak a látogatók élményei-

ről. Új, interaktív időszaki kiállítás röpíti vissza 
a látogatókat az államalapítás korába, ahol a 
vasas szolgálónépek bőrébe bújva bucavasat 
„készíthetnek”. Diákok számára többféle színes 
múzeumpedagógiai programot kínálnak. Az óvo-
dásoktól a szépkorúakig minden korosztályt vár 
a régió legnagyobb múltú műszaki múzeuma.

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 
Massa Múzeuma és Fazola-kohó

Újmassa, Ómassai út mellett,  
tel.: +36 46 379 375, www.kohmuz.hu
májustól októberig Cs–Szo: 10.00–16.00, télen zárva.
teljes árú: 600 Ft, diák, nyugdíjas. 300 Ft

A Massa Múzeum a diósgyőr-hámori vasmű 
százéves történetét és a gyár életében fontos 
szerepet játszó Fazola-család tevékenységét 
mutatja be. A kiállítóhely épületeiben tárgyi 
emlékek, történeti, műszaki dokumentumok és 
szellemi örökségi elemek gazdag tárháza várja 
az érdeklődőket. A múzeumban megismerhe-
tők a vaskultúra magyarországi és szlovákiai 
emlékei. 
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A múzeum épülete mellett emelkedik az egyik 
legjelentősebb hazai ipari műemlék, a Fazo-
la-kohó tömbje. Az ország egyetlen fennmaradt 
nagyolvasztójának környezete kedvelt kiránduló-
hely, megáll itt a lillafüredi kisvonat is. A kohótól 
pár lépésre található rekonstruált vízikerekes 
vasverő (hámor) környéke gyakran zeng a nagy-
kalapács ütéseitől. Különleges alkalmakkor újra 
füst száll fel a kéményből, pirosan izzó vasat 
kovácsolnak a műhelyben. A látogatók több esz-

közt is kipróbálhatnak, kézbe vehetnek, átélhetik 
az egykori vasművesek mindennapjait. 
A Garadna-patak túloldalán a vaskohászatban 
és a bányászatban működtetett gépi berendezé-
sek skanzenje vonja magára a látogatók tekin-
tetét. Ezek a nagy méretű eszközök már a diós-
győri gyári korszak emlékei, melyek a vasgyártás 
megszűntével a múzeumban idézik meg a velük 
dolgozó emberek szellemiségét, munkaszerete-
tét és szakértelmét. 

A Miskolci Egyetem Selmeci Műemlékkönyvtára

Miskolc-Egyetemváros, tel.: +36 46 565 111/1617, www.muzeum.uni-miskolc.hu
H–Cs: 9.00–15.00, P: 9.00–12.00, Szo–V: zárva, ingyenes

A könyvtár a Miskolci Egyetem ősének, az 1735-
ben Selmecbányán megalapított Bányászati 
Tanintézetnek, majd később Bányászati és Er-
dészeti Akadémiának a könyvtára. A selmeci 
akadémia a világ első műszaki felsőoktatási in-
tézménye volt, amelynek két jogutód intézménye 
(a Miskolci Egyetem és a Nyugat-magyarországi 
Egyetem) ma is működik. 
Az 1735-ben alapított selmeci könyvtár Euró-
pa egyetlen XVIII. századi alapítású, épségben, 
szinte hiánytalanul és eredeti állapotában meg-
maradt műszaki-természettudományos szak-

könyvtára. A könyvtár állományában a 16–19. 
század minden jelentős bányászati és kohászati 
szakirodalmi műve megtalálható, melyek az 
akadémián kezdetektől folyó magas színvona-
lú oktatást és a kutatást segítették. Az 1735 és 
1918 közötti időszakból való, mintegy 45 ezres 
állomány háromnegyed része került Miskolcra. 
A múzeumteremben a gyűjtemény közel hat és 
félezer egysége tekinthető meg olyan könyvtári 
rendben, ahogyan az a Selmeci Akadémián volt 
1862-ben. Szakvezetés: magyar, német, angol, 
orosz és szlovák nyelven kérhető.
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Magyar Ortodox Egyházi Múzeum

Deák tér 7., tel.: +36 46 415 441 www.miskolc.
orthodoxia.org/muzeumunk
K–Szo: 10.00–18.00, télen K–Szo: 10.00–16.00
teljes árú: 800 Ft, diák, nyugdíjas: 400 Ft

A magyar ortodox egyház művészeti és kulturá-
lis örökségét bemutató állandó kiállításon be-
pillantást nyerhetünk a liturgia tárgyi világába, 
megcsodálhatjuk az Athosz-hegyi szerzetesek 
finom, aprólékos kézimunkával készült kereszt-
jeit, 17–18. századi ikonokat is. A múzeum az 
egykori görög iskola épületében kapott helyet, 
így láthatunk itt régi iskolai könyveket, illetve 
más, magyarországi ortodox templomok képe-
it is. A múzeum mellett az ikonosztázáról híres 
templom is megtekinthető.

Diósgyőri Papírgyár Papíripari Múzeum 

Hegyalja út 203/1., tel.: +36 46 530 824, +36 46 
530 890, www.dipa.hu
H–P: 10.00–13.00. Minden hónap 1. Szo: 
10.00–13.00, azt követő H: zárva.
teljes árú: 300 Ft, diák, nyugdíjas. 200 Ft

A Diósgyőri Papírgyár Papíripari Múzeuma egye-
dülálló papírtörténeti kiállítással várja látoga-
tóit. Tárgyak, gépek, eredeti dokumentumok és 
egy XVIII. századi mintára berendezett papírme-
rítő műhely mutatja be nagy történelmi hűséggel 
a gyár több mint kétszáz éves múltját, a papírké-
szítő szakmát és annak hagyományait. 

Bányászati Gyűjtemény

Miskolc-Mexikóvölgy,  
tel.: +36 30 9350 789, +36 30 9987 062
Megközelíthető autóval: Miskolc-Mexikóvölgy, 2 
km kőnél jobbra felkanyarodva. 
Busszal a 68-as autóbusszal, a Kőbánya busz-
megállónál. 
Bejelentkezés alapján H–P: 9.00–13.00. Ingyenes.

A kiállítás privát kezdeményezésre 2008-ban jött 
létre, tisztelegve a magyar bányászok és a bányá-
szat védőszentje, Szent Borbála előtt. 2010-ben 
a gyűjtemény külszíni kiállítással is bővült, ezzel 
közelebb hozva a látogatót a valóságos méretek-
hez. Amit itt lát, az csupán töredéke a több ezer 
éves szakmai múltra visszatekintő bányászat esz-
közeinek, emlékeinek. A kiállítók nem törekedtek 
a teljességre, mert nem is tűzhettek ki ilyen nagy 

célt maguk elé. Meg kellett elégedniük csupán a 
bányászat egy-egy szeletének szűk körű bemuta-
tásával, hiszen a kiállítóhely befogadóképessége 
és a rendelkezésre álló anyagiak is korlátot szab-
tak a fantáziának. Az alapítók szándéka szerint e 
gyűjteménnyel jelezni akarták, hogy Miskolcon és 
annak környékén valaha virágzó bányászati kul-
túra volt, változatosságában és terjedelmében 
sokkal nagyobb a mainál. 
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Postakürt Galéria

Kazinczy utca 16. (A Magyar Posta Zrt. Miskolci Igazgatóságának 4. emeletén).
Tel.: +36 20 979 5487, www.postamuzeum.hu
Látogatás előzetes telefonos bejelentkezés alapján.
teljes árú: 500 Ft, diák, nyugdíjas, postás: 250 Ft

A Miskolc és környékének postatörténetét be-
mutató állandó kiállításon több mint 200 év 
történeti dokumentumai, okmányok, térképek, 
tárgyak és egy múlt század eleji postahivatal be-
rendezése segít megismerni az észak-magyar-
országi postaszolgálatot. Kiemelt hangsúlyt kap 

a II. Rákóczi Ferenc által kialakított postaszer-
vezet, valamint Miskolc város postahálózatának 
bemutatása. A helyi érdekességek mellett be-
épült a kiállításba az igazgatóság területén lévő 
posták munkatársaitól beérkezett régiségek, 
fényképek, írások gyűjteménye is.

Teletár – távközlés-történeti látványtár

Avas, Szentgyörgy u. 23. Bejárat a posta mellett, az épület jobb oldalán.
Tel.: +36 46 435 679, www.postamuzeum.hu, Sze és Szo: 10.00–16.00
teljes árú: 500 Ft, diák, nyugdíjas, postás: 250 Ft

A távközléstörténeti bemutató raktár az egyko-
ri avasi telefonközpont épületében nyílt meg. A 
Teletár a telefónia történetébe vezeti be a láto-
gatókat, sok-sok távközlés-történeti műtárgy és 
berendezés bemutatásával. A régi morzetávírók, 
fadobozos fali és asztali telefonkészülékek, kézi 
kapcsolású, valamint automata telefonközpon-
tok közül több ma is működőképes állapotú. 
A közel 600 m2-es raktárteremben kiállított 
mintegy másfél ezer tárgy idézi fel az egykori 

központok hangulatát, egészen 1881-től napjain-
kig. Az előadóteremben a távközlés történetével 
kapcsolatos filmeket tekinthetnek meg a láto-
gatók. Emellett az érintőkép ernyős információs 
pult kvízkérdések segítségével játékos formában 
is lehetőséget ad az ismeretek bővítésére.
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Színház, zene, film
Miskolci Nemzeti Színház

Déryné u. 1., Jegyiroda: Széchenyi u. 23., 
tel.: +36 46 516 735, +36 46 516-736, 
www.mnsz.eu

A Miskolci Nemzeti Színház a mai Magyar-
ország első kőszínháza (1823. augusztus 
23-án nyitotta meg kapuit Kisfaludy Károly:  
A tatárok Magyarországon című darabjával). A 
régi épület az 1843-i nagy tűzvészben elpusztult. 
A Déryné utca és Széchenyi utca sarkán épült 
új színház 1857 szeptemberére készült el. Ettől 
kezdve a legjobb vidéki szín igazgatók társula-
tai lépnek fel a városban. Az 1990-es években 
megvalósult nagyrekonstrukció révén Miskolcon 
Közép-Európa egyik legösszetettebb színházi 
együttese jött létre. A megújult Miskolci Nemze-
ti Színház összterülete az eredeti kétszeresére, 
15 074 négyzetméterre növekedett. Az épülete-
gyüttesben a 670 nézőt befogadó Nagyszínházon 
kívül még négy játszóhely található: Kamara-
színház, Csarnok, Játékszín és az 500 fős Nyári 
Színház. A színházi épületkomplexumban talál-
ható a Színháztörténeti és Színészmúzeum is, 
amely a miskolci színjátszás történetének állít 
emléket. A színház három tagozattal rendelke-
zik: próza, zene és balett. 

Miskolci Csodamalom Bábszínház

Kossuth utca 11., tel.: +36 46 502 665,  
www.csodamalom.hu

A bábszínház elsősorban gyermekek számára kínál 
reprezentatív és interaktív programokat, de színház-
termében koncerteket is rendeznek.

Művészetek Háza

Rákóczi u. 5., tel.: +36 46 507 573,  
www.muveszetekhazamiskolc.hu

A művészetek multikulturális komplexumában 
hangversenyterem, art mozik és képzőművé-
szeti galéria is helyet kapott. A Művészetek Háza 
számos fesztivál helyszínéül is szolgál.
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Szakrális emlékek
Séta a Mária-úton

A közép-európai Mária-út több mint 1400 km-es 
szakaszából a miskolci a város déli kapujánál, a 
görömbölyi templomtól indul, és egészen az északi 
városrészig tart. Útközben ajánlott látnivalók a hejő-
csabai református templom, az avasi városrészben 
található jezsuita templom, az avasi kilátó, az avasi 
református templom. A séta során így eljutunk a 
belvárosba, ahol a Herman Ottó Múzeum Papszer 
utcai kiállítóhelyét is érdemes felkeresni, majd az 
Erzsébet téren az ország első Kossuth-szobrát is 

megcsodálhatjuk. A Városház tér látnivalói többek 
között a Városháza és a Megyeháza épülete, majd a 
Deák tér felé haladva eljutunk a Kakastemplomhoz 
és a szomszédságában álló Nyilas Misi Házhoz. En-
nek közelében található a görög ortodox templom, 
ikonosztázának művészettörténeti értéke mellett a 
mérete is lenyűgöző: a legnagyobb Közép-Európá-
ban. Rövid kitérővel megcsodálhatjuk még az útvo-
nalon található Minorita templomot a Hősök terén 
és a Deszkatemplomot a Tetemváron.

Nagyboldogasszony (Minorita) templom

Hősök tere 5/a, tel.: +36 46 505 636 www.miskolc.minorita.hu

A barokk stílusú római katolikus templom 
alapítója Kelemen Didák minorita szerze-
tes volt. A kéttornyú templomot barokk szó-
széke, klasszicista oltárai, gazdagon díszített 
padjai és bronzkapuja teszik látványossá. Az 

oltárkép Tiziano Mária mennybemenete-
lét ábrázoló képének másolata. Itt találha-
tó Magyarország első olyan oltárképe, amely  
II. János Pál pápát ábrázolja.

Mindszenti katolikus templom

Mindszent tér 2., tel.: +36 46 411 777, 
www.mindszent.atw.hu

A barokk idők tekintélyes alkotása az eklektikus 
tornyokkal díszített templom. Ezen a helyen a 
középkorban az azonos nevű kisközség kápolná-
ja volt. A barokk templomot az 1700-as évek ele-
jén építették. A főhomlokzat és a díszes bejárati 
kapu a barokk művészet szép emléke, berende-
zéséből kiemelkedik a szószék és a főoltár. Ez 
utóbbinak képe Szent Pétert és Pált ábrázolja.

Szent Anna templom

Szent Anna tér 1., tel.: +36 46 357 401

Jézus kútja

Avasalja utca

A forrás kútját a történeti adatok már 1693-ban 
említik. A legenda szerint Jézus ivott a forrás vi-
zéből, majd megáldotta azt, és ezután bor folyt 
belőle. A hitelesnek tűnő történet az lehet, hogy 
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a forrás fölött lévő pincék egyikében valamelyik, 
borral teli hordó megrepedhetett, és tartalma a 
Jézus kútján át megjelent, és így néhány napig 

a kút vize borízűvé változott. A Szent Anna plé-
bánia papjai évek óta tartanak itt szentmisét a 
Szent Anna búcsút követő második vasárnapon.

Jézus szíve sziklakápolna 

Miskolctapolca, Brassói utca, tel.: +36 46 431 215

A tufába vágott barlangból kialakított Sziklakápol-
nát 1935-ben szentelték fel, a kápolna bejáratát 
képező székelykapu későbbi alkotás.

Avas-déli jezsuita templom

Fényi Gyula tér 4., tel.: +36 46 303 474 www.jezsu.hu/plebania

Szent István király templom (Vasgyári katolikus templom)

Téglagyár utca

Belvárosi görög katolikus püspöki  
székesegyház

Búza tér, tel.: +36 46 507 111
Előzetes bejelentkezéssel látogatható

A 17. századtól betelepülő görög katolikus ru-
szinok, majd románok igényeinek megfelelően 
épült templom külső megjelenésében bizánci 
jegyek fedezhetők fel. Harmonikus, szép belső 

térrel rendelkezik, 19 képből álló ikonosztázi-
onja 1918-ban készült. A templom keresztjét a 
miskolci ortodoxok ajándékozták. A több mint 
100 éves templom püspöki székesegyház.

Görömbölyi görög katolikus templom

Görömböly, Bacsinszky András u. 2., 
tel.: +36 46 313 947

Avasi református templom

Papszer utca, tel.: +36 46 358 677
Előzetes bejelentkezéssel látogatható.

A gótikus református templom és a mellette álló 
harangtorony a belváros legrégebbi épületei közé 
tartoznak. A templom külső megjelenésében a 
15. századi formát őrzi: háromhajós csarnok-
templom, gótikus részletekkel. Famennyezete a 
18. század második felében készült, a festett bú-
torzatból azonban csak kevés maradt fenn (festett 
kazettás Mózes-pad, feketeszék). A külön álló to-
rony órája negyedóránként harangjátékkal jelzi az 
idő múlását. A templomot körülvevő temetőben 
200-300 éves sírkövek állnak, valamint itt találha-
tó többek között a Latabár család, Palóczy László, 
Szemere Bertalan síremléke.
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Belvárosi református templom (Kakastemplom)

Kossuth utca 17., tel.: +36 46 508 724
Előzetes bejelentkezéssel látogatható.

A régió legnagyobb református temploma, népi-
esen Kakastemplomnak nevezik.
A klasszicista stílusú templomot 1786 és 1808 
között emelték. Méltóságteljes, egyhajós belső 
tere fehérre meszelt. Az egyházkerület legma-

gasabb, 68 méteres tornyában található a 28 
mázsás Eszter harang, amely Bató Eszternek, 
a gazdag kereskedőcsalád gyermekének emlé-
kére készült. A torony csúcsán aranyozott kakas 
látható.

Deszkatemplom

Petőfi tér, tel.: +36 46 413 590
Előzetes bejelentkezéssel látogatható.

A 17. században épült fatemplom helyén 1938-ban 
épült fel a székely stílusú fatemplom a hívek ado-
mányából és a Bató család e célra biztosított jöve-
delméből. Az épület 1997-ben gyújtogatás áldoza-
tává vált. Az eredeti tervek szerint, közadakozásból 
építették újjá 1999-ben. A magyaros szecesszió 
stílusjegyeit hordozó fatemplomot zsindelyes te-
tőszerkezete és fiatornyos, galériás tornya teszik 
egyedivé. A temetőkert bejárata egy szépen faragott 
székelykapu. 

Belvárosi evangélikus templom

Hunyadi utca 8., tel.: +36 46 505 726
Előzetes bejelentkezéssel látogatható.

A Luther udvarban található templomot 1797-
ben építették, majd többször átépítették. „Jézus 
a Getsemáne-kertben” c. oltárképét Székely 

Bertalan festette. A templomban rendszeresen 
tartanak koncerteket.

Szentháromság görögkeleti orthodox 
templom

Deák tér 7., tel.: +36 46 415 441  
www.miskolc.orthodoxia.org

A műemléki védelem alatt álló, copf stílusú 
Szentháromság orthodox templom 1785–1805 
között épült. Itt található Közép-Európa leg-
nagyobb ikonosztáza, amely 16 méter magas 
és 87 jelenetet mutat be Jézus életéből. A 
templom kegyképe az Ahtirkai Istenszülő má-
solata, melyet II. Katalin orosz cárnő adomá-
nyozott az egyház részére miskolci látogatása 
alkalmával. A templom mellé iskola, ispotály 
és parókia is épült. A templomkert temető-
ként is szolgál, a legrégebbi síremlékek 300 
évesek.
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A természetben
Lillafüredi Állami Erdei Vasút

Induló állomás: Miskolc, Dorottya u. 1., tel.: +36 
46 530 593, +36 30 488 75 28, +36 30 488 75 29
www.eszakerdo.hu, www.laev.hu

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. lillafüredi kisvasútja Mis-
kolc környezetéből a Szinva- és Garadna-pata-
kok völgyében, igazi hegyi vasútként közlekedik 
egész évben – nyáron nyitott –, télen fával fűtött 
zárt kocsikkal. A kacskaringós erdei vasút Ma-
gyarország legnagyobb viaduktján, két alagúton 
és a festői szépségű Hámori-tó partján halad a 
pisztrángkeltetőjéről és halsütödéjéről híres Ga-
radnáig. Az útvonal érinti az ország legrégebbi, 
máig működőképes őskohóját.
Az erdei vasút évente közel 200 ezer utast szál-
lít, ezzel Miskolc második leglátogatottabb tu-
risztikai látványossága. Év végén három hétig 

Mikulásvonatként közlekedik: napi négy alka-
lommal szállítja a kicsiket a lillafüredi állomás 
környezetében kialakított mesebirodalomba, 
ahol interaktív játék teszi emlékezetessé a 
programot.

Lillafüredi Állami Erdei Vasút – Ökoturisztikai Központ 

Miskolc–Lillafüred, Erzsébet sétány 5., Nyitva tartása a kisvasút menetrendjéhez igazodik.

A lillafüredi állomásépület termeiben színvona-
las kiállításegyüttes került kialakításra. Benne 
megismerhetjük a LÁEV 90 éves történetét, és a 
kanyargós hegyi pálya mentén található termé-
szeti és kulturális értékeket. Megtekinthető egy 
felújított MK-48 típusú mozdony vezetőfülkéje, 
melyben valódi mozdonyvezetői élmény szerez-

hető a vonatszimulátor program által megeleve-
nedő lillafüredi fővonalon. Emellett a látogatók 
ízelítőt kapnak az ország valamennyi állami er-
dei kisvasútjának életéből is. Az emeleti kiállító-
térben a Bükk hegység geológiáját, élővilágát, s 
az egykor itt élt ős- és középkori emberek esz-
közeit és kultúráját fedezhetjük fel.

Lillafüredi függőkert

Lillafüred, a Palotaszálló mellett, szabadon 
látogatható.

A csodálatos természeti környezetben talál-
ható függőkert megújult funkciókkal várja a 
vendégeket. A tematikus teraszokon az egyes 
megállók a költészetről, a természettudósok-
ról, a szerelemről szólnak; de hangsúlyt kap-
nak a természeti és az épített környezeti ele-
mek is. A vízesés, az Anna-barlang, a József 
Attila-szobor, a kőbe vésett idézetek, a kilátó-
pontok nagyszerű élményt jelentenek minden 
korosztály számára. 
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Lillafüredi pisztrángtelep

Lillafüred, Ómassai út mellett, tel.: +36 46 370 922, www.pisztrangtelep.hu

Miskolctapolcai kalandtúrapark

Miskolctapolca, Garas sétány, csónakázótó 
mellett, tel.: +36 46 400 225, 
www.kalandturapark.hu
Április közepétől – június közepéig és szep-
tembertől – októberig: H–P. Csoportok részére 
előzetes bejelentkezés alapján, egyeztetett 
időpontban, Szo–V: 10.00–19.00
Június 15. – augusztus 31.: H–V: 10.00–19.00
Eső esetén zárva!
Teljes árú: 1510 Ft-tól, gyermek: 1260 Ft-tól 
A belépőjegy ára, életkor (gyermek-felnőtt), 
pályatípus (kék-piros-fekete-kombinált) és a 
részt vevők létszámának (egyén-család-csoport) 
függvényében változik.

Észak-Magyarország egyik legszebb erdei Ka-
landtúra parkja várja azokat a bátrakat, akik 
nem csak az agyukat túráztatnák Miskolctapol-
cán! A Kalandpark egy kék (könnyebb), egy piros 
(nehezebb) és egy fekete (extrém) pályarend-

szerre tagolódik. A pályák különböző hidakból 
(pl. vietnami, rönkhíd, lengőhíd, amazonasi híd 
stb.) épülnek fel, amelyek nehézségi szintje a 
pályák színének megfelelően változik. 

Miskolctapolcai bobpálya

Miskolctapolca, csónakázótó mellett,  
tel.: +36 46 411 136, www.mibob.hu
május 1. – szeptember 30.: H–V: 10.00–22.00, 
október 1. – április 30.: H–V: 10.00–18.00
jegyárak: 250 Ft-tól

Különleges élményt kínál kicsiknek és nagyoknak 
a mintegy 800 m hosszú, télen-nyáron üzemelő 
alpesi bobpálya. Az erdő fái közt kanyargó, tenge-
ri kígyóra hasonlító pálya igencsak megemeli az 
utasok adrenalinszintjét, ugyanis a fákhoz közel, 
de teljes biztonságban száguldanak a bobok, mint 
egy igazi sí- vagy szánkópályán. Az országban 
egyedülállóan a nyári szezonban este, villanyfény-

nél is száguldhatnak a látogatók. A pályát bárki 
használhatja 3 éves kortól 99 éves korig.

Szentléleki Kalandpálya – Aktívan a Bükkben

A szentléleki Turista Park területén, 
tel.: +36 30 382 44 90, www.turistapark.hu 
jegyárak: 1500 Ft, gyermek 14 éves korig 1000 Ft, mely 3 órás tartózkodásra jogosít a Turista Park 
területén

A szentléleki Turista Parkban outdoor progra-
mok, mászótorony, gyermek és felnőtt kaland-
pálya, előzetes egyeztetés alapján sziklamászás, 

barlang- és kerékpártúra teszi változatosabbá a 
bükki kirándulást.
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Avalon Park

Miskolctapolca, Iglói út 15., www.avalonpark.hu

Miskolctapolcán, a Bükk szívében felépülő családi 
szórakoztató és élménypark azzal a céllal jön lét-
re, hogy olyan teljes körű turisztikai szolgáltatást 
nyújtson, ahol – kortól és nemtől függetlenül – a 
család valamennyi tagja megtalálja a szórakozá-
si, illetve aktív és passzív kikapcsolódási lehető-
séget. A 2015 év végére két ütemben megépülő 
Avalon Park első üteme nyár elejére készül el.
A gyönyörű, erdei környezetben 4 csillagos su-
perior hotel, étterem, 15 HONKA rönkház apart-

man, külső és belső wellness várja a pihenni 
vágyókat. Az aktív kikapcsolódást és extrém 
élményeket keresők számára az erdőben kiala-
kított elektromos gokart ring kínál sportolási 
lehetőséget, míg a gyermekek szórakozásáról a 
2500 négyzetméteres Maya Játszópark gondos-
kodik. A gasztronómiai élvezetek kielégítésére 
80 fős étterem mellett a Sörkert is a vendégek 
rendelkezésére áll.

Lillafüredi DVTK Szabadidőpark

Lillafüred, egri főút mellett, www.dvtkpark.hu

Lillafüreden nyílik az ország első futball téma-
parkja - nem csak focirajongóknak. A több mint 
kéthektáros élménypark méltán tiszteleg majd a 
foci szerelmesei előtt, a nagyméretű futsal- és 
lábtengó pályának, továbbá a labdás ügyességi 
és készségfejlesztő játékoknak köszönhetően ez 
az ország első és egyetlen futball témaparkja.
Az Erzsébet sétány két oldalán elhelyezkedő 
parkban többek között kültéri és beltéri lasertag 

aréna, magaslati kötélpálya, téli-nyári korcsolya- 
és görkorcsolya-pálya, 90 perces menekülési él-
ményt nyújtó futball témájú pánikszoba, játszótér, 
streetball-pálya és piknikrét kerül kialakításra. 
Mindezek mellett ejtőgép, zipline, valamint légvár 
és elektromos autók várják a vendégeket. A játé-
kok és a hagyományosan „kalandparkos” elemek 
mellett számos kiegészítő program szórakoztatja 
a sport és a játék szerelmeseit.

Kincskeresés Lillafüreden

Néhány éve Lillafüreden szokatlan, a „hivatalos” 
turisztikai térképektől merőben eltérő, kézzel raj-
zolt fekete-fehér térkép alapján bóklászó és külö-
nös rigmusokat betűző csapatokat lehet felfedez-
ni. Ha rákérdezünk, kiderül, hogy egy kincsesláda 
után kutatnak gyerekek, családok, felnőttek egya-
ránt. Ma már országszerte több tucat kincskereső 
ösvény várja az érdeklődőket, ezek egyike a Lilla 
útja.
Mielőtt útnak indulunk, a www.pisztrangkor.hu hon-
lapról nyomtassuk ki a „Lilla útja” kincskereső ös-
vény térképét és verses útvonalvezetőjét. A két-há-
rom órás séta fizikailag nem megerőltető, azonban 
csak akkor találjuk meg jutalmunkat, ha kellő ér-
deklődéssel, kíváncsisággal és éles szemekkel jár-
juk utunkat. Sokszor táblákkal jelölt tanösvényen 
haladunk, azonban akkor lehet izgalmas a túránk, 
ha hagyjuk magunkat a szöveg és a részleteket rej-
tő rajzok alapján vezetni. Csapatépítő hatása sem 
mellékes a módszernek. Minél többféle érdeklődésű 
emberek vesznek benne részt, annál izgalmasabb 
élményeket gyűjthetünk, hiszen akarva-akaratlanul 
mindenki hozzáteszi ismereteit az éppen látottakhoz. 

Többet nem is árulunk el a konkrét útvonalról, csak 
annyit, hogy a kincs látszólag egy egyszerű műanyag 
dobozkában rejlik pecsét és füzet formájában. Ám 
amikor keresésünket siker koronázza, biztosak lehe-
tünk abban, hogy a KINCS ezentúl már nemcsak a 
ládában rejlik, hanem a közös felfedezés gazdag él-
ményeként most már bennünk él tovább maradandó 
emlékként…
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Szent István-barlang

Lillafüred, az egri országút mellett, 
tel.: +36 46 334 130, www.bnpi.hu
április 1. – szeptember 30.: H–V: 9.00–18.00 
(utolsó túra 17.00 órakor), 
október 1. – március 31.: H–V: 9.00–15.00 (utol-
só túra 14.00 órakor). 
Túraindítások minden nap, egész órakor. Mini-
mális létszám a túraindításhoz: 10 fő. 
teljes árú: 1100 Ft, nyugdíjas és 3–18 éves 
gyerek: 700 Ft

A barlang a Bükk hegység ismert cseppkőbar-
langjai közül kiemelkedik méreteivel, cseppkő-
képződményeinek gazdag sá gával. 2014. január 
9-től, európai uniós források felhasználásával, 
a KEOP-3.1.2./2F-09-11-2013-0013 azonosító 
számú projekt keretében elindultak a Szent 
István-barlang természetvédelmi célú világí-
tás-korszerűsítési munkálatai. Ezen idő szak-
ban a barlang nem látogatható!

Anna-barlang

Lillafüred, a Palota szálló függőkertje alatt, 
tel.: +36 46 334 130, www.bnpi.hu
március 1. – október 31.: 10.00–17.00. (utolsó 
túra: 16.00 órakor), október 1. – március 31.: 
zárva. Túraindítások minden nap, egész órakor. 
Minimális létszám a túraindításhoz: 10 fő.
teljes árú: 1100 Ft, nyugdíjas és 3–18 éves 
gyerek: 700 Ft

A 400 m hosszúságú barlang különlegessége, 
hogy mésztufában alakult ki, azaz a lezúdu-
ló vízesésekből kiváló édesvízi mészkő üregeit 
kapcsolták össze egységes járatrendszerré. A 
termek falán és mennyezetén a mészkővel be-
vont mohafüggönyök, fenyőlombok, gyökerek 

szövedéke nyújt csodálatos látványt. A barlang 
üregeit a 19. sz. elején fedezték fel, majd 1926-
ban, kiépítése után nyílt meg az idegenforgalom 
számára.

Szeleta-barlang

Piros turistajelzésen a Csanyikból. Nem kiépített barlang, szabadon látogatható.

A Bükk hegység természeti értékei közül ki 
kell emelnünk a föld felszíne alatt rejtőzködő 
barlangokat. Az ismert barlangok száma jelen-
leg megközelíti az 1200-at. Különleges értéket 
képviselnek a régészeti szempontból is jelentős 
barlangok, amelyekből több Miskolc környékén 
található. Ezek közé tartozik a Szeleta-barlang, 
ahol az első, őskori leleteket feltáró régészeti 
kutatást végezték 1906-ban. A barlang Európa 

egyik legjelentősebb őstörténeti nevezetessége. 
A nagyszabású ásatások alapján tudjuk, hogy a 
barlang kedvelt tanyahelye volt az őskőkor vadá-
szó-gyűjtögető népcsoportjainak ugyanúgy, mint 
a későbbi földművelő-állattenyésztő őskori né-
peknek. Az itt talált kőeszközök alapján, a hegy-
ség más barlangjára is jellemző eszközkészítő 
ipart a nemzetközi szakirodalom Szeleta-kultú-
rának nevezi.
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Miskolci Állatkert és Kultúrpark

Csanyik-völgy, tel.: +36 46 332 121,  
www.miskolczoo.hu
március 15. – október 5.: H–V: 9.00 – 18.00, 
október 6. – március 14.: H–V: 9.00 – 16.00. 
Az állatkertet a pénztár zárását követő 1 órán 
belül kell elhagyni.
felnőtt: 1200 Ft, gyermek, nyugdíjas: 900 Ft

A miskolci a hazai állatkertek sorában az egyik 
legfiatalabb és egyben a legrégebbi hagyomá-
nyokkal is rendelkező létesítmény, hiszen a XIV. 
században ezen a területen alapított vadasker-
tet Nagy Lajos király. Öt kontinens több mint 130 
állatfajának közel 700 egyedét mutatja be erdei 
környezetben. Az állatkert területe a Bükki Nem-
zeti Parkkal szomszédos, így annak flórájából is 
gazdag ízelítőt nyújt a látogatóknak. Az elegyes 
gyertyános tölgyesben sétálva a Kárpát-medence 
vadon élő faunája mellett egzotikus állatfajokkal, 
ősi magyar és távoli tájakon élő háziállatokkal is 
megismerkedhetnek a vendégek.

Harsányi Sópince

Harsány, Ady Endre u., tel.: +36 30 799 0419, www.harsany.hu
Sze-V 10:00-19:00
felnőtt: 1000 Ft/ alkalom, 3-14 éves korig: 600 Ft/ alkalom, diák: 800 Ft/ alkalom

A Harsányi Sópince nemcsak a folyamatosan 
fejlődő település egyik legvonzóbb turisztikai lát-
ványossága, hanem a természetes gyógyulás és 
egészségmegőrzés egyedülálló gyöngyszeme is 
az országban. Az összesen 250 m hosszú, 4 ágú 
középkori uradalmi pincéből kialakított sópincé-
be a gyógyhatás egyenesen az erdélyi parajdi só-
bányából érkezett. A parajdi só a legjobb minő-

ségű a világon, és évszázadok óta vonzza egész 
Európából a gyógyulni vágyókat. A Harsányi Só-
pincébe 40 tonnányi parajdi sót építettek be. A 
tágas pinceágban lévő játszótér teszi a gyerekek 
számára vonzóvá, különlegessé ezt a varázsla-
tos, földalatti világot. A sópince relaxációs ágá-
ban pedig különböző kezelések igénybevételére 
adódik lehetőség.
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Sportlétesítmények
Miskolci Egyetemi Sportközpont

Miskolc-Egyetemváros, tel.: +36 46 565 252

A létesítmények száma és multifunkcionális jel-
legük a sportolási, mozgási formák igen széles 
körét teszik lehetővé. A teljesség igénye nélkül: 

kispályás labdarúgás, röplabda, kosárlabda, 
streetball, kézilabda, tenisz, asztalitenisz, tollas, 
aerobic, atlétika, különböző küzdősportok, sakk. 

Kemény Dénes Városi Sportuszoda

Egyetem u. 2., jegypénztár: tel.: +36 46 560 454, www.miuszodank.hu

DVTK-stadion

Andrássy út 61., tel.: +36 46 530 441, www.dvtk.eu

Miskolc Városi Szabadidőközpont

Görgey A. u. 19., www.miskolcivsz.hu
Generali Aréna, tel.: +36 46 506 442, Jégcsarnok, tel.: +36 46 506 375

IMPRESSZUM
Kiadja a MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Nonprofit Közhasznú Kft. (Miskolci TDM)
H-3530 Miskolc, Széchenyi u. 16.
Felelős kiadó: Nagy Júlia ügyvezető. Szerkesztette: Ekert Anna, Kupcsik Sarolta
Fotók:  Bócsi Krisztián, F. Kaderják Csilla, Juhász Ákos, Kupcsik Sarolta, Mocsári 

László, Pisák Dániel, Végh Csaba, valamint a látnivalók arhívumai.
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Fürdők 
Barlangfürdő**** / Barlang Aquaterápia

Miskolctapolca, Pazár István sétány 1.,  
tel.: +36 46 560 030, + 36 46 561 360
www.barlangfurdo.hu, www.cavebath.eu
június 1. – augusztus 31.: H–V: 9.00–19.00, 
szeptember 1. – május 31.: H–V: 9.00–18.00

Csoda Európa közepén
A miskolctapolcai ősparkban, a csónakázó-
tó szomszédságában található a páratlan 
szépségű Barlangfürdő, külső részében egy 
nagy vízfelülettel rendelkező, többmedencés 
strandfürdővel. A Barlangfürdő párolgó ter-
málvize a barlang kristálytiszta levegőjével 
együtt már önmagában is jótékony hatású. A 
vendégek több százezer éves, természet alkot-
ta, visszhangzó barlangjáratokban fürödhet-

nek, élvezhetik a vadvizes medence vízárama-
inak kellemes masszírozó hatását, hallhatják 
a csillagterem sejtelmes visszhangjait és lát-
hatják a különleges formákat.

Miskolctapolcai Strandfürdő

Miskolctapolca, Aradi sétány felől 

A miskolctapolcai őspark környezetében talál-
ható strandfürdő egy 50×25 méteres úszóme-
dencével és egy látványelemekkel felszerelt 
gyermekmedencével várja a látogatókat nyár 
elejétől. A modern főépületben pezsgőfürdővel 

felszerelt wellness-részleg, szauna-tornyok, 
só-, gőz- és jégkabin, valamint fitnesz-terem 
várja a feltöltődésre vágyókat. A sportot kedvelők 
a szabadtéri strandröplabda- és lábtenisz-pá-
lyákat is kipróbálhatják.

Selyemréti Strandfürdő

Bajcsy-Zsilinszky utca 58., tel.: +36 46 411 399 
www.selyemretifurdo.hu

A strandfürdőben összesen 2700 m2 vízfelület 
várja a fürdőzni vágyókat. A már régóta üzemelő 
50 m x 20 m-es 27-28 °C-os úszómedence mel-
lett kialakításra került egy dögönyöző medence 
nyakzuhannyal, dögönyözővel, egy ülő-
medence pezsgőággyal, pezsgőlevegő 
buzgárral, egy úszásoktatásra is al-
kalmas 25 méteres úszómedence, egy 
csúszdamedence 3 pályás csúszdával 
és egy élményelemekkel felszerelt, 3 
tagú gyermekmedence spirál alakú 
gyerekcsúszdával. A főépületben egy 
15 fős lávaköves finn szauna és egy inf-
raszauna várja az ellazulni, felfrissülni 
és méregteleníteni vágyó vendégeket, 

akiknek szaunázást követően a 16-18 °C-os 
merülődézsával, dézsazuhannyal, vagy hagyo-
mányos zuhannyal van lehetőségük visszahűteni 
felhevült testüket.



Központi Iroda:
3530 Miskolc, Széchenyi u. 16.
Tel.:+ 36 46 350 425
www.hellomiskolc.hu 
miskolc@tourinform.hu

inforMációS ponTjaink:
Diósgyőri vár  
turisztikai központja
3534 Miskolc, Vár u. 22.
diosgyor@hellomiskolc.hu

Lillafüredi Ökoturisztikai 
Központ
3517 Miskolc-Lillafüred,
Erzsébet sétány 2.
lillafured@hellomiskolc.hu

Miskolctapolcai Strand
3519 Miskolc, aradi sétány 
miskolctapolca@hellomiskolc.hu

A MISKOLCI HELYI TDM 
SZERVEZET FEJLESZTÉSE
az Európai Unió és a Magyar állam 
által nyújtott támogatás összege: 
49 921 865 ft
kivitelezés ideje: 
2013. április 15. – 2015. március 31.
kedvezményezett: 
MiDMar Miskolci idegenforgalmi 
Marketing nonprofit közhasznú kft.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap


