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A Bükk és az Alföld találkozásánál, a Szinva völgyében fekszik Borsod-Abaúj-
Zemplén megye székhelye. Nincs még egy nagyvárosa hazánknak, amely ennyi 
természeti csodát kínál vendégeinek! Magyarország 4. legnagyobb városa 
páratlan értékekkel, természeti és épített örökséggel rendelkezik. 2016-ban 
- Budapest után első magyar városként – Miskolc bekerült a Europian Best 
Destination ajánlatai közé is.

Minden városrész kínál valami egyedit: fürödhet 
barlangban Miskolctapolcán, megcsodálhatja 
letűnt korok építészetét a belvárosban, 
belekóstolhat a középkor hangulatába 
Diósgyőr várában, romantikázhat Lillafüreden a 
függőkertben az ország legmagasabb vízesésénél, 
és túrázhat a bükki erdőkben. Megkóstolhatja 
a helyi ízeket, megismerheti a legendáinkat és 
fesztiválozhat minden évszakban. 

Miskolc unikális helyszín 
ezer csodával

Miskolc és térsége várja, hogy Ön is felfedezze!
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Kedves Látogatók!
Az Észak-magyarországi régió, különösen Miskolc és térsége kiváló természeti adottságokkal rendelkezik. Ezt a lehetőséget használták ki a pálosok és a lillafüredi Palotaszálló tervezői is. Folyóvölgyek, hegyek, források környezetéhez csatlakoznak a minőségi turisztikai szolgáltatók, hagyományőrző programok, kulturális és sportrendezvények. A megújuló várakról és fürdőkről se feledkezzünk meg! Jó érzés tapasztalni, hogy a város és környékének elöljárói azonosan gondolkoznak a szolgáltatókkal. Mindezek tudatában ajánlom, győződjenek meg a valóságról, és legközelebb barátaikkal is térjenek vissza hozzánk. 

Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület  
minden szolgáltatója nevében:

Katona Ferenc
elnök



Miskolcon számos hely kínálkozik, hogy 
az ember romantikázzon. Az egyik 
legnépszerűbb a gyönyörű fekvésű lillafüredi 
függőkert, melynek teraszairól remek kilátás 
nyílik a környékre. Az egyik teraszon József 
Attila szobra áll; hisz a költőt is megihlette 
a táj szépsége, és itt írta a magyar irodalom 
egyik legszebb szerelmes versét, az Ódát. Itt 
gyönyörködhetünk a Szinva vízesésében, 
csónakázhatunk a festői Hámori-tavon, 
vagy andaloghatunk az erdei sétányok 
valamelyikén. És ki tudja, hány lánykérés 
helyszíne volt már ez a romantikus hely?

A városban nyáron több hely is csábít 
hosszabb-rövidebb ücsörgésre, nézelődésre: 
a virágos, szökőkutas terek, esténként a 
kivilágított belváros. A Szinva teraszon a 
Miskolci lányok szobra, a Szerelmesek hídján 
a lakatok szolgáltatnak kiváló fotótémát, 
hisz mára már több száz különböző méretű, 
formájú és feliratú lakat díszíti a kis hidat. A 
lakatok kulcsát a Szinvába kell dobni, hogy 
soha többé ne lehessen kinyitni a szerelmi 
jelképként szolgáló lakatokat.

Kell-e romantikusabb annál, mint hogy 
Diósgyőr várát a Királynék várának hívhatjuk? 
Ugyanis több uralkodó ezt a várat ajándékozta 
hitvesének a házasságkötésük örömére. 

ROMANTIKA

TIPP
Hotel Tókert, Miskolc-Lillafüred

Hotel Palota, Miskolc-Lillafüred

Ózon Panzió, Miskolc-Lillafüred

Hotel Kitty, Miskolctapolca

Zenit Panzió, Miskolctapolca



A ma szerelmesei sem csalódnak 
itt, hiszen a várban rendszeresen 
tartanak esküvőket, így az 
egykori jegyajándék ma 
népszerű esküvőhelyszín.

Kellemes időtöltés lehet egy 
séta a miskolctapolcai parkban, 
ahol hattyút vagy mókust is 
lehet etetni. A Barlangfürdő 
különböző termeit is kedvelik 
a romantikára vágyók, nyári 
hétvégéken pedig a külső 
medencékben csillagfénynél 
fürdés kínál felejthetetlen 
élményt.
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Szerelmesek hídja

Lillafüredi függőkert



Miskolc az ország legrégebben lakott 
települése, hiszen az ember jelenléte 70 
ezer évvel ezelőttre tehető a belvárosban 
magasodó Avas hegyen. 

A Pannon-tenger Múzeum, a Herman Ottó 
Múzeum Földtörténeti és Természetrajzi 
Tára izgalmas múzeumi „időutazásra” várja a 
látogatókat, akik itt testközelből szemlélhetik 
meg a közel 8 millió éves bükkábrányi 
mocsárciprus-erdő hírmondóit, az emberi 
evolúció hajnalát jelentő rudabányai 
ősmajom, a Rudapithecus hungaricus 
csontmaradványait vagy a Bársony-házi 
szakócákat. A kiállításon gyönyörködhetnek 
Magyarország legnagyobb ásvány- és 
kőzetgyűjteményének ritkaságaiban is.

A Herman Ottó Múzeum az egyik 
leggazdagabb vidéki múzeum, amelynek 
Képtára a barokk korszaktól a szecesszióig 
vonultatja fel a magyar festészet remekműveit. 
Miskolc legrégebbi, nem egyházi épülete ad 
otthont a Herman Ottó Múzeum Papszer utcai 
kiállításainak, többek közt a Szemere Bertalant 
és kortársait, miskolci kötődéseit bemutató 
várostörténeti kiállításnak, valamint a Kárpát-
medence leggazdagabb honfoglalás kori 
temetőit megjelenítő Elit alakulat, amely 2014-
ben megkapta Az év kiállítása címet.

A mai Magyarország legnagyobb múltra 
visszatekintő teátruma a Miskolci Nemzeti 
Színház, amely ma Közép-Európa egyik 

Erzsébet tér

Pannon-tenger Múzeum

Diósgyőri vár

TIPP
Aranykorona Hotel, Történelmi 

Étterem és Látványpince, 

Miskolc-Kisavas

GÖRBE Görömbölyi Borbarátok 

Hagyományőrző Egyesülete, 

Miskolc-Görömböly

Várkert Panzió, Miskolc-Diósgyőr



MÚLTIDÉZŐ
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legnagyobb, legtöbb színházi térrel rendelkező 
játszóhelye, és számos fesztiválnak is otthont 
ad. A Színháztörténeti és Színészmúzeum a 
miskolci színjátszás történetével ismerteti meg 
a látogatót, aki itt „találkozhat” Dérynével, a 
Latabárokkal vagy Latinovits Zoltánnal is.

A Bükk hegység lábánál, gyönyörű természeti 
környezetben található a Diósgyőri vár, az 
egyik legrégebbi és legjelentősebb emléke 
Miskolcnak. Fénykora Nagy Lajos király 
uralkodásának idejére esik, de a reneszánsz 
vár volt királynék jegyajándéka, boszorkányok 
vesztőhelye és vadászatok színhelye is. Az 
újjávarázsolt vár és a Lovagi tornák tere számos 
módon csábít időutazásra. 

Miskolc és környéke évszázadokra visszanyúló 
ipari örökséggel bír. A XX. században ismertté 
vált diósgyőri nagyüzemeket jóval megelőzte 
a Garadna völgyében folyó vasmegmunkálás, 
az újmassai Fazola-kohó az ország legrégebbi, 
működőképes ipari műemléke. A régió 
legnagyobb múltú műszaki múzeuma a 
miskolc-felsőhámori Kohászati Múzeum.

Szintén régre nyúlik vissza a Szinvára telepített 
papírgyártás története. Nap mint nap tartunk 
a kezünkben Diósgyőrben készült papírt, 
mivel a Diósgyőri Papírgyárban készülnek a 
bankjegyek, személyi okmányok, étkezési és 
közlekedési jegyek alappapírjai. A papírgyártás 
történetét és folyamatát a gyár melletti 
múzeumban ismerhetjük meg. Lovasíjászok

Fazola fesztivál



Miskolcot méltán nevezhetjük a templomok 
városának is. Az egyházi épületekben is 
megmutatkozik a kereskedőváros egykori 
lakóinak sokfélesége, hisz a messze földről 
ideérkezett kereskedők a saját hitüknek, 
vallásuknak megfelelő templomokat, 
kolostorokat építettek. A város legrégebbi 
épített emlékei közé tartozott a tapolcai bencés 
apátság, melynek rekonstruált alapjait a 
miskolctapolcai parkban láthatjuk. A jelenleg is 
működő Avasi református műemléktemplom a 
város legrégebbi temploma, harangtornyának 
jellegzetes dallamjátékát minden miskolci 
sajátjának érzi. A templom körül elhelyezkedő 
ódon hangulatú temetőben nyugszik pl. a 
Latabár család több tagja.

A Szentháromság ortodox templom 
ikonosztázának művészettörténeti értéke 
mellett a mérete is lenyűgöző: a legnagyobb 
Közép-Európában. A szomszédos 
múzeumépület gazdag kiállítása az ortodox 
egyházi művészet több évszázados alkotásait 
mutatja be.

Püspöki székesegyházi rangot kapott a 
görögkatolikusok Búza téri temploma, 
amelynek különlegesen kialakított kertje igazi 
kis sziget a nyüzsgő belvárosban. 

SZAKRÁLIS  
HELYEK

Avasi református templom és harangtorony

Görög katolikus székesegyház
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Mindszenti templom

A közép-európai Mária-út több mint 1400 km-

es szakaszából a miskolci a város déli kapujánál, 

a görömbölyi görögkatolikus templomtól indul, 

és egészen az északi városrészig tart. Útközben 

ajánlott látnivalók többek közt a hejőcsabai 

református templom vagy az avasi városrészben 

található Jezsuita templom. A séta során aztán 

eljutunk a belvárosba, a Kakastemplomhoz és 

a szomszédságában álló Nyilas Misi Házhoz, 

megnézhetjük a Minorita templomot, majd észak 

felé hagyjuk el a várost.

Egyedi a reformátusok tetemvári 
Deszkatemploma is, amely már a 
harmadik ezen a helyen, s nevéhez 
méltóan fából és deszkából épült újjá. 
Fazsindelyes tetejével, tornyocskáival 
messziről odavonzza a tekintetet. A 
sok ismert templom mellett számos 
olyan is található a városban vagy 
környékén, amely különleges, ilyen pl. 
a miskolctapolcai Sziklakápolna vagy a 
szentléleki pálos kolostor romjai.

Szentháromság ortodox templom
Deszkatemplom



A Bükki Nemzeti Park keleti kapujában Miskolc 
és környéke számos túralehetőséget kínál 
– föld alatt és föld felett egyaránt. Az aktív 
szabadidőt kedvelőknek érdemes ellátogatni 
a Bükkbe, amely a kerékpározók és túrázók 
paradicsoma, hisz számos jelzett túraútvonal 
kínál lehetőséget az erdőjárásra. A turistautak a 
forrásvölgyek, hegygerincek legszebb helyein 
vezetnek keresztül, érintve számos olyan 
kilátóhelyet, ahonnan csodálatos panoráma 
tárul elénk. A téli sportok szerelmeseit a 
bánkúti sí- és szánkópályák várják. 

Hangulatos program az erdei kisvasúton 
megközelíteni a Bükk völgyeit. A keskeny 
nyomtávú erdei vasútvonal az ország egyik 
legnagyobb vasúti viaduktján, két alagúton 
és a festői szépségű Hámori-tó partja 
mentén vezet a pisztrángkeltetőjéről híres 
Garadnáig, érintve az ország legrégebbi, máig 
működőképes ipari műemlékét, az újmassai 
Fazola-kohót. A lillafüredi kisvasút egész 
évben közlekedik, tavasztól őszig hangulatos 
nyitott vagonokban, telente pedig kályhával 
fűtött, zárt kocsikban utazhatunk. Ráadásul 
november végétől december közepéig igazi 
mesevilággá változik a kisvonat és a lillafüredi 
állomásépület környezete, hiszen a gyerekek 
kedvence, a Mikulásvonat szállítja kis utasait.

A Bükk hazánk barlangokban leggazdagabb 
vidékei közé tartozik. A Szeleta-barlang 
Európa egyik legjelentősebb őstörténeti 
nevezetessége. Az itt talált kőeszközök 
alapján, a hegység más barlangjaira is jellemző 
eszközkészítő ipart a nemzetközi szakirodalom 
Szeleta kultúrának nevezi.

Hámori-tó

TIPP
Baráthegyi Majorság, Miskolc-Diósgyőr

Jávorkút Panzió és Étterem, Miskolc, 

Jávorkút

Ökológiai Intézet, Belváros

Panoráma Vendégház, Miskolctapolca

Sallai Vendégház, Miskolctapolca

Sebesvíz Panzió Miskolc

Szeleta Hotel, Miskolc, Felső-Hámor

Turistapark, Miskolc, Szentlélek



A barlangok közül kitűnik méreteivel, 
c s e p p k ő k é p z ő d m é n y e i n e k 
gazdagságával a lillafüredi Szent István-
barlang, amelynek cseppkőcsodái 
szépségükkel és a képzelet szülte 
elnevezésekkel igazán elvarázsolják a 
látogatókat. Mésztufa-képződményei 
miatt számít különlegesnek a Szinva-
vízesésnél nyíló Anna-barlang, ahol 
a termek falán és mennyezetén a 
mészkővel bevont mohafüggönyök, 
fenyőlombok, gyökerek szövedéke 
nyújt csodálatos látványt. 

TERMÉSZET
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Lillafüredi erdei vasút

Szent István-barlang

Szinva-vízesés

Mikulásvonat



A város nemzetközi hírnévnek örvendő 
attrakciója a Miskolctapolca Barlangfürdő, 
ahol egy természetes karsztvizes 
barlangrendszerben lehet fürödni és 
gyógyulni, amely már a XVI. századtól a 
bencés szerzetesek kedvelt fürdőhelyeként 
volt ismert. A 2016-ban Az év fürdőjévé 
választott, Európában egyedülálló komplexum 
külső medencéi és belső termei egyszerre 
jelentenek különleges látványosságot és 
élménygazdag kikapcsolódást. A fürdőhöz 
kapcsolódó Barlang Aquaterápia részlegen 
különböző frissítő masszázsok és kezelések 
közül választhatnak az év minden napján.

A szomszédos őspark közelében található 
Miskolctapolcai Strandfürdő három, fordított 
kúp formájú tornyában szaunák, a belső 
terekben megújult wellness részleg is várja 
a kikapcsolódni vágyókat. A külső úszó- és 
családi medencék tavasztól őszig üzemelnek.

Nagy népszerűségnek örvend a fürdő 
közelében található 800 méter hosszú 
bobpálya, mely télen-nyáron garantálja az 
izgalmakat. Aki további adrenalinnövelő 
bátorságpróbára is vágyik, tavasztól 
őszig kipróbálhatja a Kalandtúrapark 
lombkoronaszintbe épített pályarendszerét!

Miskolctapolcán épült fel az a családi, 
szórakoztató és élménypark, amely minden 
korosztály számára kínál kikapcsolódási 
lehetőséget: a szabadtéri Maya Játszópark a 
gyerekek paradicsoma, a HELL Kart & Event 
Center elektromos gokartjai pedig a családok 
és baráti társaságok kedvence. Ezen kívül 
hotel, exkluzív rönkházak és éttermek is várják 
a vendégeket.

Miskolc legmodernebb uszodája, az 
Egyetemváros közelében felépült Kemény 
Dénes Városi Sportuszoda vízilabda-
mérkőzések helyszíne is, a sportolók és 
szurkolók kedvence.

Miskolctapolca Barlangfürdő

Miskolci Állatkert és Kultúrpark

TIPP
Abacon üdülőház, 

Miskolctapolca

Alfa Hotel, Miskolctapolca

Aurora Hotel, Miskolctapolca

Bástya Hotel, Miskolctapolca

Calimbra Hotel, Miskolctapolca

Erzsébet Fürdő Gyógyászati 

Központ, Belváros

Fortuna Hotel, Miskolctapolca



A közelmúltban megújult Selyemréti 
Strandfürdőben úszó- és gyermekmedence, 
csúszdák, dögönyözők és más élményelemek 
várják a fürdővendégeket.

Lillafüred az ország egyik legismertebb 
klimatikus gyógyhelye, mely közel száz 
éve segíti elő a légúti megbetegedések 
gyógyulását. A függőkert és a barlangok 
mellett új attrakciók is csábítják a látogatókat, 
hiszen a kalandpark minden korosztály 
számára élményt jelent, a Lillafüredi Libegő 
pedig a Bükk csodálatos hegyvonulataira nyújt 
csodálatos kilátást. A kötélpályás felvonó a 
lillafüredi üdülőövezetből szállítja az utasokat 
a Jávorhegyre 1080 méter hosszan.

A Miskolci Állatkert és Kultúrpark a város 
nyugati határában, a Csanyik-völgyben 
található. Ez tekinthető hazánk legrégebbi 
múltra visszatekintő állattartó helyének, hisz 
itt már a XIV. század közepén királyi vadaskert 
működött. A mai Állatkert a zoo-napközitől a 
látványetetésig érdekes programokat kínál 
minden korosztály számára. A környék állat- 
és növényvilágának megismerését tanösvény 
is segíti, ahol magaslesről is szemlélődhetnek 
vagy átkelhetnek egy völgyhídon. 

Az egykori Vasgyár területén található 
Factory Sport Aréna a zenei alkotóműhelytől 
a mászócsarnokig sokféle sportolási és 
szórakozási lehetőséget kínál, a lovaglás 
szerelmesei pedig felkereshetik Miskolc déli 
városrészében a Hejőmenti Lovasparkot.

A wellness szerelmeseit a város több 
wellnesshotele kényezteti számtalan 
szívet-lelket melengető szolgáltatással: 
pezsgőmedencék, gőzkabinok, masszázsok, 
szaunák és merülőmedencék, napozóteraszok, 
fitnesstermek várják a vendégeket.

EGÉSZSÉG, 
SZABADIDŐ
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Lillafüredi Libegő

Selyemréti Strandfürdő

Avalon Park



TIPP
Á. Tóth & Barátai Produkciós és 

Reklámügynökség

Centrum Apartman Hotel, Belváros

City Hotel Miskolc, Belváros

EuroMiskolc Travel Utazási Iroda

Globus Travel

Herczeg Apartman, Miskolctapolca

Lévay Villa Hotel, Belváros

Öreg Miskolcz, Belváros

Pannónia Hotel, Belváros

Rosvig reklámügynökség

Siesta Vendégház, Miskolctapolca

Szerviz Iroda Utazásszervező

Uni-hotel Diákotthon,  

Miskolc-Egyetemváros

Viktória Vendégház, Miskolctapolca

KULTÚRA,  
FESZTIVÁLOK

Miskolci Szimfonikus Zenekar

CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál

Miskolci Kocsonya Farsang

Miskolci Termelői Nap



Az évnek mind a 365 napjára akad itt 
látnivaló és program. A képzőművészetek, 
a zene, a színjátszás rajongói mind találnak 
kedvükre való látnivalót és programot. 
A nagyrendezvények sem csak a nyári 
időszakra korlátozódnak, hiszen az őszt 
vagy a telet is vidámabbá lehet tenni egy jó 
fesztivállal. A várjátéktól a formációs táncig, 
a veterán autóktól a néptáncfesztiválig 
széles a kínálat. Miskolc egész évben várja 
vendégeit…

A Miskolci Nemzeti Színház hazánk első 
magyar nyelven játszó kőszínháza, amely 
évente ad helyt számos színházi és zenei 
fesztiválnak. A közel 200 éves teátrum ma 
Közép-Európa egyik legnagyobb, legtöbb 
színházi térrel rendelkező játszóhelye. 
A Színháztörténeti és Színészmúzeum a 
vándorszínészet korától napjainkig foglalja 
össze a város színjátszásának két évszázados 
történetét. 

A Csodamalom Bábszínház nemcsak 
gyermekeknek szóló bábelőadásokkal, 
hanem reprezentatív és interaktív 
programokkal is várja nézőit.

A város zenei életében meghatározó 
szerepet tölt be a Miskolci Szimfonikus 
Zenekar, melynek hangversenyterme, 
valamint több mozi- és kiállítóterem is a 
Művészetek Házában található.
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Nagyrendezvények Miskolcon
Február Miskolci Kocsonya Farsang
Május közepe Avasi Borangolás
Június közepe Bartók Plusz Operafesztivál
Július eleje Borsodi Fonó Folklórfesztivál
Augusztus Középkori forgatag a Diósgyőri várban
Szeptember eleje Miskolci Sörfesztivál
Szeptember közepe CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál
December Miskolci Advent

Ismétlődő programok:
Minden hónap 1. vasárnapján Régiségvásár
Minden hónap 3. vasárnapján Miskolci termelői Nap



Miskolc sok évszázados 
kereskedőváros, ahol 
a régi ínyencségek is 
megtalálhatók a maiak 
mellett. A vásárosok, 
piacosok kedvelt étke 
volt a lacipecsenye 
és a miskolci perec, 
a kocsonyához 

pedig még legenda is fűződik! Számos 
gasztronómiához kapcsolódó rendezvényt 
tartanak a városban a tél végi Kocsonya 
Farsangtól a májusi Avasi Borangolásig, ahol az 
avasi pincekultúra újjáéledésének is szemtanúi 
lehetnek a látogatók. 

Európában egyedülálló módon a város 
szívében, az Avas hegy oldalában több mint 
900 pince és borház helyezkedik el. Ezek nem 
ritkán 300–400 évesek. A pincéket jórészt 
a közeli történelmi borvidékeken termett 
szőlőkből készült borok töltik meg. Görömböly 
városrészben is hangulatos pincesoron, 
különleges kialakítású pincékben lehet bort 
kóstolni. 

A város piacain, valamint a havonta 
megrendezett termelői napokon és a Miskolc 
Boltban nemcsak ízletes, de egészséges 
finomságokat is lehet kapni. Néhány közülük 
igazi különlegességnek számít.

ÍZ-LELŐ

TIPP
Calypso Étterem, Belváros

Bükki kézműves borok  

Sándor Zsolt, Miskolc-Avas

Creppy Palacsintaház,  

Miskolc-Kisavas

Dimenzió Borászat Hetedhét pince, 

Miskolc-Görömböly

Hungária Panzió és Étterem, 

Miskolctapolca

Kikelet Hotel, Miskolctapolca

Tapolca Fogadó, Miskolctapolca

Végállomás Bistorant,  

Miskolc-Diósgyőr



A Diósgyőri Vitéz Kolbász hétszáz éves recept 
alapján készül. Fűszerezését az 1300-as 
években a diósgyőri pálos kolostor kertjeiben 
termelt zöld fűszerek adják, mint kakukkfű, 
borsikafű, majoránna valamint fokhagyma. 
Különlegessége, hogy nincs benne őrölt 
pirospaprika, mivel utóbbi csak a 18. században 
terjedt el hazánkban széles körben.

Az észak-kelet magyarországi fekvés, a Bükk 
völgye különösen kedvez egyes alapanyagok 
beszerzésének. Az egyik ilyen a pisztráng, 
amelynek tenyésztéséhez tökéletes helyszínt 
biztosít a kristálytiszta Garadna-patak 
közelsége. A lillafüredi pisztrángtelep az 
1930-as évek óta várja a halak kedvelőit. A 
Margit-forrás oxigénben dús vizét hasznosító 
halkeltető telep az egyetlen Magyarországon, 
ahol még nagyobb tételben tenyésztik az 
őshonos, sebes pisztrángot. A frissen fogott 
és sütött vagy az egész éjszakán át 12 féle 
fűszerben pácolt, füstölt pisztrángot nem 
szabad kihagyni! A Lillafüredi Pisztrángtelep 
Erdei Halsütödéje tavasztól késő őszig várja a 
halételek kedvelőit.

Évről évre megrendezik a városban a Miskolc 
torta versenyt, amelyen helyi és környékbeli 
cukrászatok versengenek különleges 
remekeikkel a Város tortája előkelő címért, 
amit egy évig birtokolhat a győztes.  16 | 17

Lillafüredi pisztráng

Miskolci Kocsonya Farsang



Városnézés  
idegenvezetéssel

www.hellomiskolc.hu

www.minimiskolc.hu

www.miskolcpass.com 

Telefon: +36-46/350-425

  

3530 Miskolc, Széchenyi utca 16.
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Miskolci kalandok gyerekeknek

Miskolc Bolt és Kávézó



A Miskolcot körbefogó falvak és kisvárosok 
sokasága is rengeteg élményt kínál. 
Ez Magyarország egyik legszebb és 
legváltozatosabb vidéke, ahol horgásztavak, 
erdei tanösvények, ódon várak, tájházak, vidéki 
pincesorok, házias ízek késztetik maradásra az 
utazót. Sokan nem is gondolnák, hogy egy-egy 
eldugottnak hitt település milyen kincseket 
rejt, s csak arra vár, hogy ezt megossza a 
látogatóval. Ilyen pl. Kisgyőr, a faragott falu 
vagy Varbó, a Kelet-Bükk gyöngyszeme. 
Néhány helyen éppen a régi látnivalók és a 
tradicionális események jelentik a vonzerőt, 
mint pl. a muhi csata emlékműve vagy a 620 
éves ónodi vásár. 

Sokaknak ismerősek már a Nyékládháza vagy 
Mályi határában lévő tavak, a bükkaranyosi 
huszárok, az arnóti vőfélyek vagy a 
szirmabesenyői lovasklub.

Ráadásul az elmúlt években olyan attrakciók 
és rendezvények is megjelentek a Miskolchoz 
közeli hangulatos településeken, amelyek 
új élményeket kínálnak, gondoljunk csak 
a Harsányi Sópincére vagy a Szürkemarha 
Fesztiválra!

MISKOLC 
TÉRSÉGE

TIPP
Borókásvölgy Pihenőpark, Mályinka

Gyula Farm Lovascentrum, 

Sajószentpéter

Nagy Borsodi Horgász Egyesület, 

Sajóvámos

SHORTLINE Vizisport és Horgász 

Egyesület, Hejőkeresztúr

Vizisportokért Borsodban 

Egyesület, Sajóvámos

Bükkaranyos

Szirmabesenyő



Az itt élők szeretnék megosztani ünnepeiket, 
hagyományaikat, ételeiket és italaikat a 
vendégekkel. Ennek egyik módja, hogy 
a települések bemutatkoznak a miskolci 
rendezvényeken, pl. a Miskolci Termelői Napon. 
Az igazi cél azonban az, hogy a látogatók 
mindent az eredeti helyén tapasztaljanak 
meg, ott éljék át az élményeket. A minősített 
falusi és magánszálláshelyeken eltöltött 
napok, a falusi vendégasztalok ízei és a helyiek 
vendégszeretete életre szóló élményekkel 
gazdagítják az idelátogatókat.

Azok a települések, amelyek csatlakoztak 
a Miskolc és Térsége Turisztikai Közhasznú 
Egyesülethez, olyan kínálattal rendelkeznek, 
amely nemcsak a megyeszékhely Miskolc, 
hanem a környék megismerésére is csábít.

 20 | 21

Harsány

Nyékládháza

Harsány

Varbó



Ónod
Ónod Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében, 
a Sajó folyó mentén 
helyezkedik el. 
T ö r t é n e l m é n e k 
gyökerei olyan 
örökséget hagytak 
hátra a jövő 
nemzedékének, mint 
az Ónodi vár, Borsod 
Vármegye első kővára. A vár melletti mezőn tartották II. 
Rákóczi Ferenc vezetésével 1707-ben az ónodi országgyűlést, 
amely rendelkezett a Habsburg-ház trónfosztásáról.
A Vár u. 17. alatti tájház a Sajó mente egyik legszebb 
népi műemléke. A település római katolikus temploma 
a 18. század végén épült, harangját Rákóczi György 
adományozta a falunak. A református templom alapjait 
szintén a 18. század végén tették le, szószéke és 
berendezése 17. századi. Az 1700-as évek közepén épült 
a Török kastély, ahol ma iskola működik.
Minden hónap első csütörtökén kerül megrendezésre a 
messze földön híres, ónodi állat- és kirakodóvásár, mely 
több mint hatszáz éves múltra tekint vissza.

Ónod Polgármesteri Hivatal   
3551 Ónod, Rákóczi út 64., Tel.: 46/466-101
www.onod.hu

Varbó  
– Neked való!
Miskolctól 15 km-re, a Bükk északkeleti 
lejtőjén, a Pitypalatty-völgyben 
helyezkedik el a csodálatos fekvésű Varbó. A nyugodt, 
békés környezet már sokakat meggyőzött arról, hogy 
Varbó ideális pihenőhely. Azonban az aktív pihenésre 
vágyóknak sem kell unatkozniuk, a környező hegyekben 
jókat lehet túrázni.
A falu végén egy festői szépségű 13 hektáros tó található, 
melyet hegyek és erdők ölelnek körbe. A tó évtizedek 
óta kedvelt a horgászok körében. 2013-ban nyílt meg a 
horgásztó partján épült szálláshely, melynek ablakaiból 
nagyszerű kilátás nyílik a Bükkre és a Varbói-tóra. A Kelet-
Bükk gyöngyszeme egész évben várja vendégeit.

Varbó Község Önkormányzata  
3778 Varbó, Hősök tere 1., Tel.: 48/521-008
www.varbo.hu

HARSÁNY
A Harsányi Sópince, a parajdi sóbánya kistestvére, a 
település egyik legvonzóbb turisztikai látványossága, a 
természetes gyógyulás és egészségmegőrzés egyedülálló 
gyöngyszeme az országban. A több száz méter hosszú 
sópincébe a gyógyhatású só egyenesen a parajdi sóbányából 
érkezett. Fertőtlenítő hatású levegője tisztítja a tüdőt, 
kiválóan alkalmas az asztma és más légúti betegségek 
kezelésére, megelőzésére. A sópincében földalatti játszótér 
teszi a gyerekek számára vonzóvá, különlegessé ezt a 
varázslatos világot. A fölötte lévő középkori borházban 

található a Harsányi Egészség Shop és a 
Székely Termékek Első Magyarországi 
Mintaboltja. A község legnépszerűbb 
rendezvénye a Harsányi Szürkemarha Fesztivál. A 
nagyszabású fesztiválra minden év augusztusában több 
mint tizenötezren látogatnak el. Harsányban található 
a világ legnagyobb plüssmackó gyűjteménye, a Mackó 
Mama Kuckója, amely Guinness-rekord 13080 db 
mackójával. A települést nemzetközi hírű horgásztavak 
és kalandpark is gazdagítja.

Polgármesteri Hivatal 3555 Harsány, Kossuth utca 67.  
Tel: 46/592-200, 46/392-410, www.harsany.hu



NYÉKLÁDHÁZA – egyedi értékek egyedi környezetben

Nyékládháza kiemelkedő idegenforgalmi vonzereje 
a tórendszere – a nyéki tavak bekerültek a Megyei 
Értéktárba is. Az István-tó partján jelenleg vízi sportok, 
horgászat, napozás kínálnak kellemes kikapcsolódási 
lehetőséget. Ezeket a tervek szerint hamarosan 
szabadtéri fürdőhely kialakításával bővítik. A város 
másik oldalán, az Öreg-tónál pedig szép és nyugodt 
környezetben, biztonságos helyen horgászhatunk, 
sportolhatunk, pihenhetünk. Az értéktárat gazdagító 
másik új, nyékládházi „tétel” az Egry-Szepessy kastély. 

A városközpont XVIII. század végén 
épült műemléke egy nagyszabású 
felújítás előtt újra megnyitott: helytörténeti, egyházi 
tárlatot, helyi alkotók munkáit, fotókiállítást és Lenz 
Klára egyedi falikárpitjait is megtekinthetjük itt. 
Nyékládháza minden irányból jól megközelíthető, a 
környezet ideális megállóhely lehet a 35-ös, az M3-as, 
az M35-ös és a 3-as főút felől egyaránt. Bárhonnan 
érkezünk, mindenképpen érdemes megszakítani az 
autózást. 

Nyékládháza Város Önkormányzata:  
3433 Nyékládháza, Vasút út 16. Telefon: 46/391-420 www.nyekladhaza.hu

Arnót Arnóti Polgármesteri Hivatal  
3713 Arnót, Petőfi S. u. 120. Telefon: 46/500-740  
www.arnot.hu

Bükkaranyos Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal  
Bükkaranyosi Kirendeltsége 
3554 Bükkaranyos, Petőfi út 100. Tel.: +36 46/476 352, www.bukkaranyos.hu

Kisgyőr Kisgyőri Polgármesteri Hivatal  
3556 Kisgyőr, Dózsa Gy. u. 11. Tel.: 46/476-202  
www.kisgyor.hu

Mályi Mályi Polgármesteri Hivatal  
3434 Mályi, Széchenyi u. 4. Tel.: 46/529-050 
www.malyi.hu

Muhi Muhi község önkormányzata  
3552 Muhi, Rákóczi u. 2. Tel.: 46/466-201

Szirmabesenyő Szirmabesenyő Polgármesteri Hivatala  
3711 Szirmabesenyő, Kossuth u. 5. Tel.: 46/307-271  
www.szirmabesenyo.hu
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