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Bevezetés 
 

Az Északi-középhegység térsége három megyéből áll (Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye a 

Tisza-tóhoz tartozó települések kivételével, illetve Nógrád megye a Dunakanyar kiemelt 

üdülőkörzethez tartozó települések kivételével alkotják), míg a 4/2000 (II. 2.) GM-rendelet alapján a 

turisztikai régió lehatárolása szűkebb területre terjed ki (a három megye 605 településéből 573 tartozik 

a turisztikai régióhoz). 

Az Északi-középhegység térsége hazánkban akár a „legek régiója” címet is viselhetné, hiszen itt 

található Magyarország legmagasabb hegycsúcsa, de itt van az ország legmagasabban fekvő települése 

is, s ez a terület egyben az ország „leggazdagabb barlanglelő vidéke”, de a Mátrában van a legnagyobb 

összefüggő erdőterület is az országban, sőt a borvidékek közül a mátrai a legnagyobb. 

A klíma és a magaslati éghajlat lehetővé tették, hogy a régióban több klimatikus gyógyhely is 

kialakuljon (az országban elsőként Lillafüredet nyilvánították klimatikus gyógyhelynek 1935-ben). 

A térség ritkaságokban gazdag, változatos természeti adottságú terület, s ennek következtében a 

védett vagy védelemre váró részek kiterjedése is nagy. A régió területének 13%-a országos és helyi 

jelentőségű védett természeti terület. Külön kiemelendő a három nemzeti park (Duna-Ipoly, Bükki, 

Aggteleki), illetve a számtalan természetvédelmi terület, tájvédelmi körzet, amely a védettséget és a 

fenntarthatóságot biztosítja a biodiverzitás megőrzése érdekében. 

A térségben egyedülállóan sok tematikus út létesült és működik, melyek döntő része az elmúlt pár 

évben alakult ki, illetve indult el a működése. Az elmúlt időszakban nagyon sok fontos lépés történt 

ebben az irányban, hiszen megszerveződött a régió borvidékeit (Felső-magyarországi Borút Szövetség), 

várait (Felső-magyarországi Várak Egyesülete), néprajzát (Palóc Út), ipartörténetét (Vaskultúra útja) 

bemutató tematikus utak sora. Meg kell ugyanakkor említeni a Barokk utat, a Hagyományőrző utakat 

Nógrádban, illetve a Szakrális utak zarándokoknak tematikus utakat is 

A régió meghatározó turisztikai termékei között szerepel az aktív turizmus, az egészségturizmus, a bor- 

és gasztronómiaturizmus, a kulturális turizmus, az ökoturizmus és a falusi turizmus is. 

 

1. Északi-középhegység bemutatása 
 

Hazánk legváltozatosabb képű tájegysége a Visegrádi-hegységtől – amely átnyúlik a Dunántúlra – a 

Börzsönyön, a Cserháton, a Mátrán, a Bükkön, az Aggtelek-Rudabányai- és a Szendrői-hegységen, 

valamint a Csereháton keresztül egészen a Tokaji-Zempléni hegységig terjed és az Északnyugati-

Kárpátok belső vulkanikus övének része. Szerkezetileg ugyan a Visegrádi-hegység ide tartozik, de 

földrajzi szempontból a Dunántúli-középhegységhez soroljuk. Az Aggteleki-karsztot a szűkebb, 

geopolitikai értelmezés esetén szintén az Északi-középhegység részének tekintik, földrajzilag viszont 

valójában a Gömör–Szepesi-érchegységhez tartozó Gömör–Tornai-karszt Magyarországra átnyúló 

része. A Mátrában találjuk az ország legmagasabb csúcsát (Kékes, 1014 méter); átlagmagasságát 

tekintve viszont a Bükk az első (a 100 legmagasabb hegycsúcs közül 59 a Bükkben található). 
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A középhegység kőzetanyaga nagyon változatos, főként vulkanikus és üledékes kőzetekből épül fel. A 

Mátra, a Cserhát és a Börzsöny nagyrészt andezitből, a Zempléni-hegység elsősorban riolitból és 

riolittufából áll, a Mátra északi előterében, a Medves-vidéken bazaltformákkal találkozhatunk. A Bükk 

és az Aggteleki-karszt mészkőből épülnek fel. A Bükk-fennsík (nevezik Magas-Bükknek is) a hegység 

központjában található hatalmas, lapos terület, hazánk legmagasabban fekvő síkvidéke, gazdag 

karsztforma kinccsel rendelkezik. A fennsík pereme sok helyütt meredeken szakad le, kiváló 

kilátópontként szolgálva a turisták számára. Az Aggteleki-karszt a Bükknél jóval alacsonyabban fekszik 

és itt található Földünk egyik legizgalmasabb, legszebb barlangrendszere. 

Az Északi-középhegységben tágas medencék is kialakultak, mint például a Bükk, a Cserehát és a 

Zempléni-hegység között, a Sajó-völgyében fekvő Borsodi-medence vagy a Börzsönytől és a Cserháttól 

északra található Nógrádi-medence.  

A térség látnivalóinak bemutatása előtt ki kell emelni, hogy három világörökségi helyszín is található 

az Északi-középhegység területén: Hollókő a palóc hagyományőrzés, az Aggteleki-karszt területe a 

cseppkőbarlangok, míg Tokaj-Hegyalja a borkultúra értékei miatt került fel az UNESCI Világörökségi 

listára.  

 

A térségben két nemzeti park is található. A Duna–Ipoly Nemzeti Parkot 1997-ben alapították, a Pilis 

és a Börzsöny hegység nagyobb részén, a Duna és az Ipoly folyók között helyezkedik el, legismertebb 

és legszebb része a Dunakanyar, ami a folyó több ezer éve lezajlott áttörésének helyszíne a Visegrádi-

hegység és a Börzsöny között. A Bükki Nemzeti Park 1977-es alapítású és főként a hegység kapta meg 

védettségét. 

 

Az Északi-középhegység területén számos hungarikum is megtalálható, melyek olyan értékek, amelyek 

a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a 

magyarság csúcsteljesítménye. A térséghez szorosan köthető hungarikumok listája:  

 Magyarországi Tokaji borvidéken előállított Tokaji aszú 

 Egri Bikavér 

 Hollókő ófalu és környezete 

 A Tokaji történelmi borvidék kultúrtája 

 Vizsolyi Biblia 

 Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai 

 Kaptárkövek és a bükkaljai kőkultúra 

A térség négy borvidéket is felölel: a Mátrai és a Bükki borvidék nem szerepel a TOP régiók közt, viszont 

az Egri és a Tokaj-Hegyaljai borvidék hazánk legismertebb bortermelő vidékei közé tartoznak, 

turizmusuk nagymértékben támaszkodik a szőlő-és borkultúra értékeire. 

 

1.2. A térség legfontosabb látnivalói 

1.2.1. BÖRZSÖNY  

A Börzsöny az Északi-középhegység legnyugatibb része, a Kárpátok belső övezetéhez tartozik. 

Területe több mint 600 km2, amit északról és nyugatról az Ipoly, délről a Duna, keletről pedig a 
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Nógrádi-medence és a Cserhát határol. Vadregényes táj jellemzi, szinte az egész területe nemzeti 

park. 

Csóványos – A hegység és egyben az ország 20. legmagasabb csúcsa (938 m), ahol turista emlékmű és 

kilátó is található. A vulkanikus eredetű hegy tetején álló, 2014-ben felújított kilátóban információs 

táblák tájékoztatnak a Börzsöny élővilágáról, geológiájáról. A toronyból remek kilátás nyílik a 

Dunakanyarra, a Naszály tömbjére, a Visegrádi-hegység magaslataira, a Pilis-tető hatalmas tömbjére 

vagy a Gerecse hegyeire (jó időben a Magas-Tátra, és a Schneeberg is látható). A kilátó egész évben 

szabadon látogatható, az Országos Kéktúra útvonala is érinti. 

Diósjenő - A településről indul több kedvelt túraútvonal a Börzsönybe. A horgászok által kedvelt Jenői-

tó és a feszített víztükrű medencével rendelkező kemping kedvelt pihenőhely a turisták körében. 

Drégelypalánk - A falutól 4 km-re található Drégely vára, melynek rekonstrukciója 2000-ben 

kezdődött. A törökök a település területén palánkvárat építettek, ez maradt meg a falu nevében. A 

végvári időkre a híres várkapitány, Szondi György emlékműve és emlékszobája emlékeztet. 

Felsőpetény – Az egykori agyagbánya helyén ma félórás túra során ismerhetjük meg hogyan lesz az 

agyagból használati tárgy. A bányához Bánktól kisvonat vezet, különlegessége, hogy a bányában felszín 

alatti bányavasútként folytatódik. 

Hont - A Honti szakadékban (mélysége 10-30 m) jelentős őslénytani és botanikai értékek találhatók. 

Katalinpuszta – A Szendehely közelében fekvő, a Börzsöny és a Cserhát kapujaként is emlegetett 

kirándulóközpont és erdei iskola kedvelt célpont az iskolások és a családok körében. 

Kemence – Népszerű kirándulóhely, tájházáról és erdei kisvasútjáról ismert. 

Királyrét - Kisvasútja hazánk egyik legrégebbi erdei vasútja, amely a Morgó-patak völgyében halad 

Kismaros és Királyrét között, Szokolya község érintésével. 

Márianosztra – Az ország egyik legismertebb búcsújáró helye. A Magyarok Nagyasszonya 

plébániatemplomot Nagy Lajos király építette a pálos rend számára. Mária-kegyképe a híres 

czestochowainak a másolata. A búcsúkat júliusban, szeptemberben és decemberben tartják. 

Nagybörzsöny – Az egykori bányavárosban Bányászattörténeti Múzeum, bányásztemplom, vízimalom 

és hazánk egyik legszebb épen maradt román stílusú, Árpád-kori temploma, a Szent István-templom 

található. 

Nagy-Hideg-hegy – Síközpontjában található Magyarország legnagyobb szintkülönbségű (220 m) 

sífelvonója, turistaháza az egyik legmagasabban fekvő kőépület. 

Nagymaros – A Duna parti városban élt és dolgozott Kittenberger Kálmán, az ismert Afrika-kutató. 

Híres a termelői piaca, a közelben található hegyestetői Julianus-kilátó pedig pompás kilátást biztosít 

a Dunakanyarra. 

Nógrád – Mai elnevezése a szlovák Novi grad, azaz új vár szavakból ered. A megmaradt reneszánsz 

emlékek nyomán Mátyás király idején élhette virágkorát. 

Nőtincs – Festői környezetben fekszik a gyermek körében rendkívül népszerű Seholsziget Élménypark. 

Szob – Az Ipoly torkolatánál álló településen találjuk a Börzsöny Múzeumot. 
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Zebegény – A festő település legismertebb látnivalói a Szőnyi István Emlékmúzeum, a Hajózástörténeti 

Gyűjtemény, a szecessziós római katolikus templom, a Dőry-kastély, a Kálvária-domb kilátóhely és a 

Duna partja. 

Vác - A Dunakanyar szíveként emlegetett város, fontos egyházi központ, a váci püspökséget István 

király alapította, székesegyházát I. Géza király építtette. A székesegyházon kívül a legfontosabb egyházi 

emlékek: a püspöki palota, a barokk piarista templom és rendház, a barokk Hétkápolna, a domonkos 

templom (melynek kriptájában festett koporsókat és természetesen mumifikálódott holttesteket 

találtak, a leletanyag kiállítóhelye a Memento Mori Múzeum). Vácon található Magyarország egyetlen, 

Mária Terézia látogatása alkalmából épített Diadalíve (másnéven Kőkapu) és az egyedüli, ma is járható 

barokk híd (Gombos-patak hídja). Különleges a város háromszög alakú barokk Főtere. A Váci 

Mosolyalbum Pom-Pom és Gombóc Artúr "atyja", Sajdik Ferenc karikaturista műveinek állít emléket. 

A Duna parti sétányon zenepavilon, szobrok, játszóterek színesítik a folyó látványát. Innen indul a 

Szentendrei-szigetre az autóskomp, ami buszok szállítására is alkalmas. 

Verőce – A Duna partján fekvő üdülőhely Kerámiamúzeumjáról, Duna-parti függőkertjeiről és római 

kori emlékeiről is ismert. 

1.2.2. CSERHÁT 

A Cserhát a Mátrától nyugatra fekvő dombvidék, egykori kialudt vulkánokkal, várromokkal, 

kastélyokkal. Lakói a büszke palócok, akik ma is őrzik hagyományaikat. 

Balassagyarmat – A Palócföld fővárosának is nevezik. Nevezetességei a Palóc Múzeum, a 

hagymakupolás Szerbtemplom. Üdülőterülete Nyírjes, ahol füvészkert, vadaspark, 7 mesterséges tó és 

Európa első skybike-pályája várja a turistákat. 

Bánk - Egy 7 hektáros tó köré üdülőfalu épült ki, strandja népszerű horgász és csónakázó hely. 

Víziszínpadán nyaranta kulturális programokat tartanak Bánki Nyár néven. 

Buják – Híres a népviselete. Templomának oltárképe Magyarország legnagyobb Szent Mártont 

ábrázoló barokk alkotása. 

Csesztve – A mai Magyarország egyetlen Madách-emlékhelye található a kis településen. 

Hollókő - A palóc falu 1987 óta szerepel az UNESCO Világörökségi listán. A mai is lakott Ófalu 

településrészen 67 ház élvez védettséget, rendszeresek a hagyományőrző rendezvények, leghíresebb 

a Hollókői Húsvét és a Pünkösdi Várjátékok. A falu fölé magasodik a XIII. századi vár. 

Horpács – Egy védett park közepén áll a Mikszáth-kúria, ami ma a híres író emlékmúzeuma. 

Ipolytarnóc – Az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület Magyarország 7 zöld 

csodájának egyike, a határokon átívelő Novohrad-Nógrád Geopark legnépszerűbb látványossága. A 

Csapás-völgyben találták meg a Föld 3. leggazdagabb őslábnyomos lelőhelyét. 

Kazár - A palóc emlékek bemutatásán túl elsősorban a riolittufa tanösvényéről nevezetes. 

Kozárd – A palóc hagyományokat kézművesház és galéria mutatja be. 

Naszály – A Cserhát legnyugatibb mészkőtömbje, 652 m magas csúcsáról gyönyörű panoráma nyílik a 

Dunakanyarra.  
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Nógrádszakál – A településhez közeli Páris-patak völgye védett szurdokban – amit „Palóc Grand 

Canyon-nak” is neveznek – különleges fatörzsbarlangokat láthatunk. 

Romhány – A Rákóczi csata emlékhelye, melyet turulmadárral díszített emlékmű őriz. 

Salgótarján – A Karancs, a Medves és a Cserhát hegységek találkozásánál, két szűk völgyben fekszik. 

Fontos kiállítóhelye a szénbányászatot bemutató Bányamúzeum.  

Salgóbánya – A tatárjárás után épült Salgó-vár romja 625 m magasan található, kiváló kilátóhely, 

jellegzetes bazalt sziklaalakzatok találhatók a környékén. 

Somoskőújfalu – Határtelepülés, vára már Szlovákia területén található. 

Szécsény – Az Ipoly mentén épült város a Cserhátba induló turistaútvonalak indulóhelye. A barokk 

Forgách-kastély és a ferences kolostor együttese történelmi emlékhely. A Városháza mellett áll a 

háromszintes, ferde Tűztorony 

Szirák – A település a Teleki-Degenfeld Kastélyszállóról ismert, védett parkja sok növényritkaságot rejt. 

Tar – A Cserhátot és a Mátrát elválasztó Zagyva-völgyben kereshetjük fel Kőrösi Csoma Sándor, híres 

tibetológus életművét bemutató kiállítást, az ország legnagyobb buddhista templomát és egy, a 

tudósról elnevezett Béke-sztúpát. 

1.2.3. MÁTRA 

Származása szerint Európa legnagyobb fiatal vulkáni övezetéhez tartozik. A Mátra fő tömegének 

képződése a miocén korban történt. Utóvulkáni működésnek köszönthetően sok kénhidrogénes, 

széndioxidos forrás, csevice tör fel a Mátrában A Tarna és a Zagyva völgyétől körbefogva terül el, és 

bár nem a legnagyobb kiterjedésű hegységünk, itt emelkedik hazánk két legmagasabb csúcsa az 1014 

m-es Kékes és a 964 m magas Galyatető. Szubalpin klímája miatt jelentősek a gyógyüdülési 

lehetőségek. 

Abasár – A hegység déli lábánál található szőlőműveléséről híres falu, melynek közepén a vulkanikus 

kőzetbe vájt boros pincék sorakoznak. Néprajzi kiállítás látható a "Kapás-házban". 

Báránykő és Csókakő – Andezit sziklatornyok, sziklamászóiskola várja az extrém sportok szerelmeseit. 

Csörgőlyuk - A Mátra legnagyobb természetes barlangja és egyben Magyarországon a leghosszabb és 

a legismertebb nem karsztosodó kőzetben kialakult barlang. Hossza 428 m, mélysége 29,6 m és 

vízszintes kiterjedése 62 m. 

Feldebrő – Barokk stílusú templom, XI. századi román kori altemplom, falfestmények 

Galyatető – Az ország 2. legmagasabb pontja (964 m). A turistacentrum népszerű célpontja a Galya-

kilátó, melyet nemrég újították fel, benne bivakszállás működik. 

Gyöngyös – A Mátra kapujaként emlegetett város a vidék természetes kulturális, gazdasági és 

idegenforgalmi központja. Az egykori Orczy kastélyban található a Mátra Múzeum, ami az egyik 

legjelentősebb természettudományi gyűjtemény az országban. A kéttornyos, jelenlegi formájában 

barokk Szent Bertalan Plébániatemplomot, a ”Nagytemplomot” 1350 körül építették. Középkori 

eredetű ferences templomban és kolostorban található az ország egyetlen épségben maradt ferences 
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könyvtára. A város és Mátrafüred, valamint a Szalajkaház között kisvonat közlekedik. Gyöngyösön 

található az ország egyetlen magánkézben lévő állatkertje. 

Gyöngyössolymos – Határában több gejzírkúp is található, ami utóvulkáni működésnek köszönhető 

(Bába-kő, Csák-kő és az Asztag-kő).  További kiránduló célpontok a Dezsővár, Cserkő bányató. Hazánk 

egyik legszebb kisvasúti nyomvonala a településen át vezet a Mátra belsejébe, Lajosházára, valamint a 

Szalajka házhoz. 

Kékestető – Közigazgatásilag Gyöngyöshöz tartozik. 1014 m-es magasságával hazánk legmagasabb 

pontja. A 187 m magas TV-torony kilátószintjéről gyönyörű panoráma tárul elénk. Innen indul az 1,8 

km hosszú sípálya. 

Kisnána – A Mátraaljai település közepén magasodó vár a közel múltban esett át rekonstrukción, így 

mostanra interaktív látogatóbarát szolgáltatásokkal várja a turistákat.  

Markaz – A Mátra lábánál fekvő településre nemcsak a finom borok miatt érdemes ellátogatni, hanem 

a festői fekvésű víztározó, és az egykori markazi vár romja és az onnan kitáruló panoráma is. 

Mátraderecske – A mofettáról híres, ami széndioxidos gyógygázfürdő. A Népművészeti galériában 

palóc szőttesek tekinthetők meg és itt működik a Palóc Út Információs Központ is. 

Mátrafüred – A klimatikus üdülőhely kedvelt kirándulóhely, kisvonattal is megközelíthető. Palóc 

babgyűjteményét érdemes felkeresni. A Kozmáry kőkilátóból csodás körpanoráma látható. 

Mátraháza – Kedvelt kirándulóhely közel Kékestetőhöz. Híres a tüdőszanatóriuma. A templom mellett 

található a Naphimnusz Park. 

Mátraszentimre – Az ország legmagasabban fekvő településén nyílt meg a Mátrai Ásványház Múzeum. 

A falutól nem messze található a búcsújáró és zarándokhelyként ismert fallóskúti Mária-kápolna. A 

templom előtti stációkat tűzzománc díszíti. A településtől nem messze épült a Piszkéstetői 

Obszervatórium. 

Mátraszentistván – 675-822 méteres magasságban fekszik a közel 4 km-es hosszúságú sípark. 

Gondozott pályák, 8 sílift, hócsúszdapark várja a téli sportok kedvelőit. 

Mátraverebély-Szentkút – Nemzeti Kegyhely, Szent László királyhoz köthető csodatévő forrása fölé 

kéttornyú barokk templom épült. A templom feletti Meszes-tetőn remetebarlangok találhatók. A 

település római katolikus temploma az egyik legszebb kora gótikus épülete hazánknak. Az ország 

legnagyobb katolikus búcsújáróhelyén szabadtéri misézőhely, zarándokszállások is megtalálhatók. 

Parád – Parádfürdővel és Parádhutával közigazgatásilag összetartozik. Az 1700-as évek óta 

gyógyhelyként említik az itt fakadó kénes csevicének és a vastimsós gyógyvizeknek köszönhetően. A 

Parádfürdői Állami Kórház mellé több szálloda is megépült. Az ún. Cifra Istálló ma Kocsimúzeumként 

működik. A tájházban a palóc hagyományokkal ismerkedhetünk meg. Az Ilona-völgyi tanösvény végén 

látható az ország legmagasabban fekvő vízesése. 

Parádsasvár – Hírnevét a közel 300 éves múltra visszatekintő üveggyártásnak köszönheti. Ma az 

üvegmanufaktúrában lehetőség van az üvegfújás kipróbálására is. Ybl Miklós tervezte a Károlyi-

kastélyt, ami ma kastélyhotelként működik. 
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Recsk – A település az ércbányászatáról híres, melyet a Bányászati Kiállítóhelyen ismerhetünk meg 

alaposabban, de itt működött az 1950-es években a kényszermunkatábor is. Az egykori kőbánya 1996 

óta történelmi emlékhely. 

Sástó – Mátrafüred szomszédságában található az ország legmagasabban fekvő (520 m) csónakázó és 

horgász tava. Érdemes az 53 m magas kilátóba is felmászni a páratlan panoráma miatt. Az egykori 

kőbánya területén található az Oxygen Adrenalin Park. 

Sirok – A Mátra és a Bükk határán a Tarna-patak völgye felett magasodik hazánk egyetlen barlangvára. 

A 2011-ben átadott, felújított, látogatóbarát várból gyönyörű panoráma tárul elénk a Mátra 

vonulataira. A vártól nem messze található a jellegzetes formájú Barát és Apáca-szikla, valamint szintén 

kényelmes sétával elérhető a Nyírjes-tó. Jellegzetesek a riolittufába vájt barlanglakások. 

1.2.4. BÜKK 

Az ország legnagyobb átlagmagasságú, barlangokban bővelkedő karszthegysége. Legmagasabb 

pontja a Szilvási-kő (961 m). Az egyetlen tagja az Északi-középhegységnek, amely nem vulkáni 

eredetű, hanem mészkő, és emiatt nagyon sok barlang található a területén, köztük olyanok is, amik 

kuriózumnak számítanak nemcsak az országban, de Európa területén is. A déli lábainál azért mégis 

fellelhetők a vulkáni tevékenység nyomai, és az itt lerakódott 100 méternél is vastagabb könnyű, 

porózus, és könnyen faragható riolittufa rétegekben számos erózió, és emberi kéz által is létrehozott 

látványosságot találunk, óriási sziklakúpok, és ezekbe vájt kaptárkövek és barlanglakások 

formájában. Magasabb tartományában a csúcsok kis szintkülönbséggel alkotnak egy nagyobb 

területű tömböt, ezt a vidéket ezért Bükk-fennsíknak nevezzük. 

Bánkút – Népszerű síközpont a Bálvány-csúcsa (956 m) közelében. A hegy tetején álló Petőfi kilátóból 

akár a Magas-Tátra csúcsai is megcsodálhatók. 

Bélapátfalva – Műemléki nevezetessége a cisztercita szerzetesek apátságának Árpád-kori román 

temploma. A Bélkő tanösvényen kirándulva jutunk el a 815 m magas Bél-kő tetején megépített 

kilátóhelyig. 

Bogács – A település népszerű fürdőhely 70 fokos gyógyvizének köszönhetően. Román-gót stílusú 

temploma, horgásztava és pincesorai, gazdag programkínálata az egyik legnépszerűbb bükkaljai 

üdülőfaluvá teszik a települést. 

Bükkszentkereszt – Az ország egyik legmagasabban fekvő települése szubalpin gyógyhely és az 

üveggyártásnak köszönheti létrejöttét, melynek a Bükki Üveghuták Ipartörténeti Múzeum állít 

emléket. Ma már inkább a bükki füves emberről, Szabó Gyuri bácsiról közismert, akinek 

Gyógynövényháza a faluban található. A Lófő-tisztásnál a Gyógyító kövekhez sokan elzarándokolnak, 

mivel a helynek gyógyító kisugárzást tulajdonítanak. A Kis-Dél tetőn kilátó található, a környék kedvelt 

túrázóhely. 

Bükkszék – A Salvus gyógyvizéről nevezetes településen egész évben nyitva tartó gyógyfürdő található. 

A gyógyvíz ivókúra formájában és belélegezve is gyógyhatással bír. 

Bükkzsérc – A Bükki Nemzeti Park déli határa mentén található település nevezetességei a Patkó-

sziklák és a riolittufába vájt borospincék. Kiemelendő a különleges faragásokkal díszített Pelyhe-pince. 
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Cserépfalu – A Hór-patak völgyébe épült település pincesorát népi stílusú motívumok díszítik. A falu 

határában áll a Bükk-Déli Kapuja Hór-völgyi Látogatóközpont, ahol túravezetés, kiállítás és 

kerékpárkölcsönzés érhető el. A település felé kilátó is emelkedik. 

Cserépváralja – A valamikori Cserép-várról kapta elnevezését. Több bükkaljai településhez hasonlóan 

itt is találunk tufakőzetbe vájt barlanglakásokat. 

Dédestapolcsány – Innen tudjuk legjobban megcsodálni az Upponyi-szorost, ami a Lázbérci Tájvédelmi 

Körzet része. A hosszan elnyúló mesterséges Lázbérci-víztározó festői látványt nyújt. 

Demjén – A faluban több fürdő is található: a mesterséges Cascade Barlangfürdő csúszdaparkot is rejt, 

mellette egy szabadtéri termálfürdő áll, míg Demjén túlsó végén egy gyógyvizes termáltó épült a 

turisták számára. A környéken több kaptárkő megtekintése csábít könnyű túrákra. 

Eger – A Bükk délnyugati lábánál fekvő város az egyik legnépszerűbb hazai utazási célpont bővelkedik 

a látnivalókban - bazilika (klasszicista stílusú épülete Hild József alkotása), Érseki Palota és 

Látogatóközpont, Gárdonyi Géza Múzeum, Egri vár, Líceum épülete (ma Eszterházy Károly Egyetem), 

Gárdonyi Géza Színház, török kori emlékek (minaret, Török Fürdő, Valide Sultana Fürdőrom), rác 

templom, botanikuskert, Érsekkert, Varázstorony, Beatles Múzeum, Kopcsik Marcipánia és a felsorolás 

korántsem teljes. Természetesen a több mint 150 pincét számláló Szépasszony-völgy sem maradhat 

említés nélkül, hiszen a város az Egri Borvidék központja, a híres vörösbor, az Egri Bikavér hazája. A 

város kulturális programokban is bővelkedik: több borfesztivál (pl. Bikavér Borünnep, FesztEger, 

Szüreti Fesztivál), Utcazenész Fesztivál, Agria Nyári Játékok, Végvári Vigasságok és Ostromjáték 

emelhetők ki a gazdag kínálatból. 

Egerszalók – Gyógyvizéről és a vízből lerakódó ásványi sók alkotta Sódombjáról nevezetes az Egerhez 

közeli település. Boldogságos Szűz Mária temploma a Mária út egyik zarándok állomása. A Sáfránykert 

mellett barlanglakásokat találunk, ami ma már bemutatóhelyként szolgál. A falu határában a 120 

hektáros víztározó népszerű horgászhely. 

Felsőtárkány – A kedvelt kirándulóhely erdei kisvasútjáról, az időszakos Vöröskő-forrásról és a tóvá 

duzzasztott Szikla-forrás vizéről nevezetes. A Bükki Nemzeti Park Nyugati Kapu Látogatóközpontjában 

környezeti neveléssel foglalkoznak és a bükki túrák ideális kiinduló pontja. 

Harsány – A Miskolchoz közeli település elsősorban horgászparadicsomáról ismert, de parajdi sóval 

borított pincéje is sok látogatót vonz. Népszerű rendezvénye a Szürkemarha Fesztivál. 

"Kövek": A Nagy-fennsík peremén sorakozó kimagasló szirtek: pl. Látó-, Örvény-, Pes-, és Buzgókő 

Lillafüred: István cseppköves barlang * Petőfi mésztufabarlang * Hámori-tó (csónakázó-tó) Herman 

Ottó Emlékház 

Miskolc – A Bükk-hegység keleti kapuja, a város egy része a Bükki Nemzeti Park területéhez tartozik. 

Rengeteg kulturális és természeti látnivalóval rendelkezik. A belváros emblematikus épületei a 

vulkanikus eredetű dombon álló Avasi-kilátó, avasi pincesorok, a gótikus református Avasi templom és 

harangtorony, valamint az ország első kőszínháza, Herman Ottó Múzeum, görög ortodox templom és 

múzeum. Miskolctapolca városrészben találjuk a meleg karsztvízzel rendelkező, Európa-hírű 

Barlangfürdőt. A Diósgyőri vár jellegzetes négytornyú erősség a Bükk lábainál. Lillafüred, az ország első 

klimatikus gyógyhelye, az egyik legkedveltebb kirándulási célpont. Fő látnivalói: látogatható barlangjai 

(Szent István és Anna-barlang), Hámori-tó, Palotaszálló és függőkertje, Szinva-patak vízesése 
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(legmagasabb az országban), Szeleta-barlang, libegő, kalandpark, erdei kisvonat, pisztrángtelep, 

újmassai Fazola-őskohó. A város legfontosabb kulturális programjai: Kocsonyafesztivál, 

Ásványfesztivál, Avasi Borangolás, Bartók Plusz Operafesztivál, Miskolci Fröccsfesztivál, Középkori 

Forgatag, Cinefest Nemzetközi Filmfesztivál, Diósgyőri Mikulásvonat. 

Nagymező: A Nagy-fennsík legszebb, legértékesebb része, a csipkéskúti ménes telephelye. 

Noszvaj – A Bükk egyik kapujaként emlegetett településen épült fel copf stílusban a De la Motte-

kastély, melyet angolpark vesz körül. A Gazdaházban tájjellegű finomságok készülnek, legismertebbek 

a szilvalekváros ételek. A riolittufába vájt barlanglakásokban ma már alkotótelep működik. A 

településen nyílt meg az ország első glamping szállása. A közeli Síkfőkút taván horgászhatunk, 

csónakázhatunk. 

Répáshuta – A szlovák falu lakóinak életét tájház mutatja be, a közelében lévő Balla-barlangban 

ősemberek nyomait tárták fel. 2021-ben nyílik meg a településen a Bükki Csillagda. 

Szarvaskő – A várrom környékén geológia tanösvény található, amin végighaladva megismerhetők az 

országban fellelhető kőzettípusok 80 %-a. 

Szentlélek – Vadregényes megjelenésű a pálos kolostorrom, ahonnan nem messze található a Jókai-

kilátó. A közelben található az ország legmagasabban fekvő kempingje és turistaparkja. 

Szilvásvárad – A rendkívül népszerű kirándulóhely legfontosabb látnivalója a Szalajka-völgy és a Fátyol-

vízesés. Kisvonattal is eljuthatunk a völgybe, érdemes megtekinteni a Szabadtéri Erdei Múzeumot és 

elgyalogolni a Millenniumi kilátóhoz vagy az ősember által is lakott Istállós-kő barlangig. A falu kör 

alakú református templomát Hild József tervezte. A Lipicai Lovasközpont a lovas turizmus egyik 

fellegvára. A környéken bobpálya és kalandpark is található. Jól ismert helyi gasztronómiai 

különlegesség a pisztráng és a szarvasgomba. 

Szomolya – A Bükk lábánál fekvő település a süveg alakú, riolittufa kaptárkövekről és finom 

feketecseresznyéről ismert. 

Tardona – Jókai Mór itteni tartózkodásának említ emléket a Jókai Emlékház. 

Uppony – Az Országos Kéktúra is érinti a kis zsákfalut, melynek közelében található az Upponyi-szoros, 

a Damasa-szakadék és a Lázbérci-víztározó 

1.2.5. AGGTELEKI-KARSZT 

Az Aggteleki karsztvidék hivatalosan a Gömör-Tornai-Karszt egy része, melyet a magyar-szlovák 

határ szel ketté, az ország legészakibb kistája. A karszt elnevezés arra utal, hogy a hegység 

területének legnagyobb részén többé-kevésbé karsztosodó kőzetek (különböző mészkőfajták) 

bukkannak a felszínre, és ezekben szembeötlően kifejlődtek a karszt tipikus felszíni és felszín alatti 

formakincsei. 1995 óta a Világörökség részeként is védett barlangok révén ismert és népszerű 

elsősorban a Gömör-Tornai-karszt, de a felszín feletti karsztjelenségek is csodálatosak, nemcsak a 

barlangok miatt érdemes bakancsot húzni. A magyar és a szlovák oldalon is remek túrákat tehetünk 

a szűk kanyonvölgyekben, a mesés karsztfennsíkokon. Az egész hegység természetvédelmi terület; 

az Aggteleki Nemzeti Park része. A barlangok közül Magyarországon hat látogatható, ebből három 

szinte mindig nyitva áll a látogatók előtt, háromba előzetesen kell bejelentkezni. A legnépszerűbb és 

a legszebb a Baradla-barlang, melyben több, különböző hosszúságú és nehézségű túra is várja a 
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látogatókat. A Narancs-zuhatagáról híres Vass Imre-barlang és a mesebeli földalatti tavairól ismert 

Rákóczi-barlang is egész évben látogatható.  

Aggtelek – A településen található a Baradla–Domica barlangrendszernek néhány bejárata (összesen 

20 barlang található Aggteleken). A Baradla-barlang UNESCO Világörökség, Magyarország legnagyobb 

méretű, cseppkövekben leggazdagabb 3 szintes barlangrendszere. A település további látnivalói: 

Ördögszántás (tipikus karsztforma), Aggteleki-tó, tájház, Hagyományok Háza, mészégető kemence. 

Bódvaszilas – Freskófalunak is nevezik a házak falára festett roma festőművészet miatt. 

Bódvaszilas – Nevezetessége a Meteor-barlang, benne a Titánok csarnokával, ami az ország egyik 

legnagyobb barlangi terme. 

Jósvafő – A festői fekvésű település műemléki jelentőségű ófaluja számos értéket rejt: Tájház, 

harangtorony, „Kisház” (a település egyik legrégebben épült lakóháza). Jellegzetesek a református 

temető faragott fejfái. A falu tőszomszédságában, a Törőfej-völgy végében gyönyörű természeti 

környezetben található a Baradla-barlang kijárata, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság épülete és a 

mesterséges Tengerszem-tó. Hucul ménes is található a településen. 

Kelemér – Tompa Mihály Emlékház és a Keleméri Mohos – ősláp a település fő látnivalói. 

Perkupa – Elsősorban gipszbányájáról ismert, de az Ybl Miklós tervei alapján épült római katolikus 

templomát és a népi építészet nyomait őrző védett parasztházakat is érdemes megtekinteni. 

Putnok – A Gömöri Múzeum és a Serényi-kastély a város fő látnivalói és áthalad az Országos Kéktúra 

útvonala is a településen. 

Rákóczi-barlang – A barlang a lebányászott tetejű Esztramos-hegy oldalában nyílik, rendkívül 

látványos, a képződmények tömeges előfordulása és azok sokszínűsége miatt. A különleges forma- és 

színvilágával elkápráztató szépségű barlangot vaslétrákon, hidakon járhatjuk be egy rövid, de kissé 

megerőltető túrán. 

Rudabánya – A hazai vasércbányászat egykori központjában ma a Bányászattörténeti Múzeumban 

ismerkedhetünk meg a régi korok emlékeivel. a Rudaphitecus Látogatóközpontban a világhírű 

őslénytani leletekről tájékozódhatunk. 

Szinpetri – Itt látható a világ legnagyobb könyve, melyet hagyományos technológiával nyomtattak 

(4,18 x 3,76 méter, 346 oldalas) 

Szögliget – Több mint 400 m magasan áll Szád-vár romjai 

Tornaszentandrás – Egy gyönyörű román stílusú ikerszentélyes katolikus templom található a faluban. 

Vörös-tó: Dolina-tó a Baradla-barlang mesterséges bejáratánál 

1.2.6. CSEREHÁT 

A Sajó és a Hernád völgye között húzódik meg, a szlovák határtól délre. Átlagosan mindössze 250-

300 méter magas, szelíden hullámzó dombvidék. A Csereháton végigvezet az Országos Kéktúra 

útvonala, de a piros túrajelzést követve, vagy tanösvényeken is bejárható a vidék. 
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Boldva – A Bódva folyó partján 12. századi bencés apátsági templom és monostor épült, a templom 

túlélve a tatárjárást gótikus elemekkel bővült. A településen írták a Halotti Beszédet és Könyörgést 

1200 körül, ami az első összefüggő nyelvemlékünk. 

Edelény – A Bódva folyó kiszélesedő völgyében, szelíd lankák közt helyezkedik el. Az ország barokk 

kastélyai közül a harmadik legnagyobb, a L’Huillier-Coburg kastély a város fő látnivalója. A borsodi 

földvár rekonstruált nyomait és a Borsodi tájházat is érdemes felkeresni. A közeli Császta-hegyen 

hagyománya van a borkészítésnek, tetején a közel múltban épült kilátó. 

Szalonna – Egy gyönyörű Árpád-kori gyöngyszem a falu látnivalója. Az erődfallal övezett román kori 

református templom látványát egy fából épült különálló, népies barokk stílusú harangtorony teszi 

teljessé. A falutól nem messze jött létre az ország egyik legnagyobb víztározója, a Rakacai-tó. 

Szanticska – Kicsi üdülőfalu, ahol igyekeznek a korábbi elhagyott házakat és gazdálkodási formákat 

újjáéleszteni. 

Szendrő – A korábban elpusztult vár helyén épült fel a 25 m magas Felsővár kilátó. 

1.2.7. ZEMPLÉNI-HEGYSÉG 

Az Északi-középhegységhez tartozik, azon belül az Eperjes-Tokaji-hegység legdélebbi tagja. A Bodrog 

és a Hernád között helyezkedik el. Legmagasabb hegye a Nagy-Milic, ami egyben az Országos Kéktúra 

keleti végpontja (895 m). Vulkanikus eredetű, kőzetanyaga riolit és andezit, illetve tufa. 

Leglátványosabban fennmaradt vulkáni tevékenység tanújelét mutató hegye a Tokaji-hegy. 

Délkeleti és délnyugati része puha tufából épül fel, melyet vastag lösz borít, ez a Tokaj-Hegyalja nevű 

híres szőlőtermesztő vidék. A borvidék mint kultúrtáj 2002-ben világörökségi címet kapott. 

Abaújszántó – Évszázadokon át fontos állomása volt a nemzetközi borkereskedelmi útvonalnak, 

melyet a Helytörténeti Gyűjtemény és Bormúzeum mutat be. Ivó napján nyitott pincékkel, zenés 

programokkal várják az érdeklődőket. 

Boldogkőváralja – A boldogkői vár a Hernád folyó völgyének keleti oldalán sziklaszirten álló középkori 

vár. Az andezittufából álló Bodókő-hegy, melyen a vár áll, a Zempléni Tájvédelmi Körzet része. A táj 

szépsége, illetve a vár viszonylagosan jó állapota miatt kedvelt túracélpont, mely az Országos Kéktúra 

egyik állomása. A vár lábánál Castrum Boldua néven középkori étterem működik. A vár jelenleg felújítás 

alatt áll. A faluban működik a Bestillo Látogatócentrum pálinkafőzdéje. 

Bodrogkeresztúr – A csodarabbi emlékháza őrzi a zsidó borkereskedők emlékét. A ház és a rabbi 

sírhelye zarándokhely. A település további látványosságai a Keresztúri Kincsestár és az Acetánia 

Ecetmúzeum. 

Erdőbénye – A kádárok völgyének is nevezik a hordókészítés hagyományai miatt. a népszerű üdülőfalu 

emblematikus rendezvénye a Bor, Mámor, Bénye fesztivál. 

Encs – A vidék egyik legjobb étterme található a településen, ami miatt felkerült a település a 

gasztroturisták térképére. Az Anyukám mondta étterembe érdemes előre asztalt foglalni, ha biztosan 

ki szeretnénk próbálni a remek ízeket. 

Füzér – 552 m magas, meredek sziklaszirtre épült Füzér vára, ahová egy rövid, de kaptatós séta során 

juthatunk fel. A vár részben megújult, de még mindig folyik a felújítása. A várból fantasztikus panoráma 
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tárul elénk, többek között a Nagy-Milicre. A falu központjában érdemes betérni a Nagy-Milic Natúrpark 

Látogatóközpont és Várgondokság épületébe. 

Füzérradvány – Az egykori Károlyi kastély Ybl Miklós tervei alapján épült romantikus - eklektikus 

stílusban, jelenleg felújítása a vége felé. Százhektáros, védett parkjában hatalmas platánfákat 

csodálhatunk meg. 

Gönc – A Huszita házban többet tudhatunk meg a híres gönci hordóról. Érdemes felkeresni a pálos 

kolostor romjait a Dobogó-hegyen. A Károli Gáspár Múzeumban értékes bibliát tekinthetünk meg. 

Hercegkút – A sváb falu egységes hangulatú Gombos-hegyi és Kőporosi pincesoráról nevezetes. A 

Gombos-hegy kálváriájáról gyönyörű panoráma tárul elénk. 

Hollóháza – Az ország legészakibb települését a porcelángyártásról ismerjük, melynek történetét a 

Porcelánmúzeum dolgozza fel. Rövid túrával érhetjük el az országhatáron húzódó Nagy-Milicet, ami a 

27 szakaszból álló Országos Kéktúra keleti végpontja. 

Mád – A település több, felvidéki népi építészeti stílus jegyeit őrző kúriával rendelkezik és egyben a 

tokaj-hegyaljai zsidóság központja. Ennek emlékét őrzi a felújított zsinagóga. Mádról indul a 

„Csodarabbik útja” zarándokút. A közeli Bor-tó kedvelt horgászhely. 

Megyer-hegyi tengerszem – Rendkívül népszerű kirándulópont Sárospatak közelében. Korábbi 

malomkőbánya udvarában kialakult tó 70 m magas meredek sziklafalán ma már via ferrata útvonal is 

található. 

Monok – A település szülötte Kossuth Lajos, akinek életét Emlékmúzeum mutatja be. A politikus 2,5 m 

magas szobrát az Andrássy-kastély kertjében emelték fel. A r.k. templomban őrzik Szent Orbán vértanú 

ereklyéjét. 

Pálháza-Kőkapu – Pálházáról indul az ország legrégebben közlekedő kisvasútja. Kőkapun egy 

hangulatos kis tavacska szomszédságában az egykori Károlyi-kastélyban ma szálloda működik. 

Regéc – Egy több mint 600 m magas sziklaszirtre épült Regéc vára, aminek újjáépült Öregtornyában 

kiállítás látható. A Rákócziak idején élte fénykorát a vár, többi része jelenleg felújítás alatt van. A 

látogatóközpontban kiállításokat, rendezvényeket tartanak. 

Sárospatak – A Bodrog-parti Athénként emlegetett város fontos kulturális centrum, az oktatás egyik 

meghatározó települése a 16. század óta. Fénykorát a Rákócziak idején élte, látnivalói nagy része a 

családhoz köthető. A kastélyszerű, gótikus és reneszánsz elemeket mutató pataki vár a Bodrog partján 

áll és otthont ad a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának. A gótikus Szent Erzsébet 

templomban őrzik Erzsébet szent ereklyéjét, az innen induló zarándokút Kassán végződik. A Rákóczi 

pince járatai közel 600 m hosszúak. A Református Kollégium és annak Nagykönyvtára a város másik fő 

látványossága. 

Sátoraljaújhely – Tokaj-Hegyalja legnagyobb települése a szlovák határ mellett található, három 

tájegységet köt össze: a Bodrogköz, a Hegyköz és a Hegyalja „kapuja” és az ország legészakibb városa. 

A műemlékekben gazdag városközpontja a felvidéki kisvárosok jellegzetes hangulatát őrizte meg. 

Jelentősebb látnivalók: Pálos-piarista kolostor és templom, barokk stílusú Városháza (volt Megyeháza), 

Kazinczy Ferenc Múzeum, Börtönmúzeum, Kossuth-szobor, Magyar Kálvária (az elcsatolt települések 

emlékére), zsidó temető (csodarabbi sírja), Ungvári pincesor (a világörökség része), Zsólyomkai 
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pincerendszer, Zemplén Kalandpark (az ország leghosszabb libegője, téli-nyári bobpálya, 4 évszakos 

műanyag sípálya, Dongó kabinos kötélpálya, Sólyom extrém átcsúszó pálya) 

Szegi – Itt található a borvidék legnagyobb, 5 km hosszú és kétszintes pincerendszer. A pincében 

muzeális borokat is őriznek. 

Szerencs – A várost Tokaj-Hegyalja kapujaként is emlegetik. A 17. században épült Rákóczi-vár ad 

otthont a Zempléni Múzeum kiállításainak (képeslap gyűjtemény, csokoládégyártás története). A 

Városi Fürdő korszerű wellness központtal rendelkezik. A város legfontosabb rendezvénye a Csokoládé 

Fesztivál. 

Széphalom – A Magyar Nyelv Múzeumában interaktív kiállítás formájában ismerhetjük meg nyelvünk 

szépségét, gazdagságát. Az évtizedeken át itt élő, nyelvújítással is foglalkozó író, Kazinczy Ferenc sírja 

és mauzóleuma is itt található. 

Tállya – Európa geometria központja. Középkori eredetű, római katolikus temploma a térség egyik 

legszebb barokk alkotása. A településen máig él az úrihímzés hagyománya. A barokk Maillot-kastály 

ma már kiállítóhely működik. A település legismertebb rendezvénye a szeptemberi Kerekdomb 

Fesztivál. 

Tarcal – Tokaj-Hegyalja egyik legrégebbi településének mára legismertebb nevezetessége a 8,5 m 

magas gránitból faragott Áldó Krisztus-szobor. A településen áthalad a Mária-út zarándokútvonala. 

Telkibánya – Az „aranygombosként” is emlegetett településen egykor aranyat és ezüstöt is bányásztak, 

melyet a Helytörténeti Múzeum kiállítása dolgoz fel. Az Alexandriai Szent Kápolna és ispotály romjai 

szabadon látogathatók. 

Tokaj – A történelmi borvidék fővárosa a Tisza és a Bodrog találkozásánál, a Nagy-Kopasz-hegy lábánál 

fekszik. A borászati hagyományokat a Tokaji Múzeum és a Világörökségi Bormúzeum mutatja be. A 

zsinagóga és Fesztivál Katlan a Zempléni Fesztivál kiemelt rendezvény helyszínei. Hajóállomásáról 

rendszeresen indulnak sétahajók mindkét folyóra. A Nagy-Kopasz-hegy tetejéről gyönyörű 

panorámában lehet részünk. Borkóstolásra számtalan pincészetben van lehetőség, legismertebb a 

főtérről nyíló Rákóczi Pince. A településen évente több alkalommal rendeznek borhoz kapcsolódó 

fesztiválokat. 

Tolcsva – A településen több kastélyt is találunk. A Szirmay-Waldbott katély ma látogatóközpontként 

funkcionál, az egykori Dessewffy-kastély kertjében gyógynövényültetvény található, a Rákóczi kastély 

mögött pedig hatalmas pincsrendszer húzódik. a Bormúzeum és Borászati Kultúra Háza termeiben 

időszakos kiállítások láthatók. 

Vizsoly – A település a Károly Gáspár által fordított, első, teljes, magyar nyelvű Bibliáról ismert. A 16. 

századi, korhű nyomdát a Mantskovits Bálint nyomtatástörténeti Múzeumban nézhetjük meg. 

Interaktív játékra van lehetőség a Vizsolyi Biblianyomtató Műhely Élménymúzeumban. A faluban 

Mézmúzeum is működik. 

1.2.8. GÖDÖLLŐI-DOMBSÁG 

Budapesttől keletre a Galga folyóig húzódik 150-250 méter átlagmagasságú zömében lösz és homok 

borította tájegysége. Északról a Cserhát, nyugatról a Duna, délnyugatról a Pesti hordalékkúpsíkság, 

délkeletről a Monor–Irsai-dombság, míg keletről az Alföld határolja.  
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Aszód – Petőfi Sándor a helyi evangélikus gimnáziumban tanult, neki állít emléket a Petőfi Múzeum. 

Nevezetességei: Podmaniczky–Széchényi-kastély, Schossberger-mauzóleum.  

Fót – Az Ybl Miklós által tervezett Károlyi kastélyban ma gyermekközpont működik. Az Öreg-hegyen áll 

a Fáy présház, ma vendéglőként működik. 

Domonyvölgy – A látványos lovas bemutatóknak helyet adó Lázár Lovaspark és a homokos tóstrand 

miatt érdemes leginkább idelátogatni. 

Gödöllő - A Gödöllői Királyi Kastély és kastélypark a magyar barokk építészet egyik legszebb alkotása. 

A Kastélymúzeum és az Erzsébet-park a Grassalkovich időszaknak és Sissi királynénak állít emléket. A 

Szent István Egyetem nagytermében látható Európa legnagyobb bronz domborműve.  

Isaszeg – A híres csata emlékét őrzi a református Béke és Szabadság Emléktemploma. Különleges 

műemléke a 13. századi alapokon álló 15. századi római katolikus gótikus templom.  

Margita - (tszf. 344 m) a legmagasabb pont a dombság területén. 

Máriabesnyő – 18. sz. óta búcsújáró és zarándokhely, kegytemplomát a pápa basilica minor rangra 

emelte. 

Mogyoród – A településtől délre épült meg a Hungaroring 4381 m hosszú pályája, amely 1986 óta ad 

helyet a Forma-1 autóversenyeknek. Kedvelt fürdőhely a pályával szomszédos Aquaréna. 

Őrbottyán – Az üdülőtó mellett az ország egyetlen harangöntő műhelye a település nevezetessége. 

Pécel – Az 1700-as években épült a Ráday-kastély. 

Sülysáp – A Grassalkovich vadászház és a klasszicista Hevesi kúria is itt található. 

Tura – A festői Schossberger kastély a francia reneszánsz kastélyokat idézi megjelenésével, tervezője 

Ybl Miklós. Az épület 2020. nyarán nagyszabású felújítás után kastélyszállóként nyitott meg újra 

Botaniq Turai Kastély néven. 10 hektáros, látogatható parkjában pálmaház is található. 

Vácrátót – Arborétumában nőtt a legnagyobbra Európában a mocsári ciprus, üvegházaiban kávécserje, 

kakaófa és orchideák találhatók. 

Veresegyház – A korábbi termálstrand mellett épült fel a Vizes Veres gyógyfürdő. Az 5.5 hektáros 

Medveotthonban közel 30 medvének biztosítanak az eredeti élőhelyükhöz hasonló feltételeket. 

1.2.9. HEVES - BORSODI-DOMBSÁG 

A Mátrától északra, a Bükk-hegységtől északnyugatra terül el. Dombságnak nevezik, pedig központi 

tömbjében 500 métert meghaladó tengerszint feletti magasságú hegyek vannak, legmagasabb 

pontja az Ökörhegy (542 m). 

Arló – Nevezetessége a suvadással keletkezett Arlói-tó, ami kedvelt strandoló és horgászhely. 

Borsodnádasd – Az extrém sport kedvelői offroad pályán próbálhatják ki ügyességüket. Nagy 

hagyománya van a településen a molnárkalács készítésének, ami különleges vas sütőeszközön készül. 

Bükkszenterzsébet – A falu közelében lévő Nagy-kő Magyarország egyik legmagasabb függőleges 

sziklafala. 
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Kazár - Palóc hagyományokat őrző falu, jellegzetes palóckontyos parasztházakkal. Tájházában 

népviseletek tekinthetők meg. Tanösvény vezet a riolittufa-eróziós földtani látványossághoz. 

Ózd – Az egykori kohászati épületben alakították ki a Nemzeti Filmtörténeti Élményparkot megannyi 

érdekes programot kínálva. A város nehézipari múltjával a Gyártörténeti Emlékparkban 

ismerkedhetünk meg, látványos eleme az ún. Tűzszínház. 

Zabar – A falu és környéke Magyarország egyik leghidegebb téli középhőmérsékletű területe. 
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2. I. tematikus útvonal: kézműves pincészetek útján a Felső-
Magyarország borrégióban 
 

Az utóbbi évtizedben hazánkban dinamikus fejlődést figyelhettünk meg a bor- és gasztroturizmus 

területén. Egyre többen fogyasztanak minőségi borokat, a baráti társaságokban divattá vált a borokkal 

kapcsolatos kérdések ismerete. Ma már akár egyénileg, akár kisebb, szervezett csoportok formájában 

sokan indulnak el egy-egy borvidék felfedezésére. Az ilyen jellegű utazás más turisztikai tevékenységgel 

is könnyen összeköthető: jókat lehet kirándulni, a vidéki életet és embereket megismerni, 

hagyományos gasztronómiai élményeket szerezni, fesztiválhangulatot megízlelni, kóstolás előtt vagy 

után várost nézni vagy egy pihentető fürdőt venni. A kínálati oldalon egyre több termelő kézműves 

jelleggel készíti borait, a korábbi évtizedek borkombinátjait felváltották a 10 hektár körüli vagy az alatti 

birtokok és a tudatos, egészséges életmód jegyében a vegyszerek használatát korlátozó vagy nélkülöző 

szőlőművelés és borkészítés. 

KÉZMŰVESSÉG 

Jelen tanulmányban a Felső-Magyarország borrégió néhány kézműves pincészetét mutatjuk be, 

melyeket egy vagy akár több napos kirándulás keretében is felkereshetünk. Rögtön fel is merül a 

kérdés: mitől kézműves egy pincészet? A legegyszerűbb válasz, hogy a kézműves bor kézműves 

borásztól származik. Ezek a borászatok általában egy-két, de nem sokkal több személy/segítő köré 

összpontosulnak. Ez többnyire családi kötelék eredménye, ahol férj és feleség, apa és fia, majd később 

szükségszerűen az utódok keze munkája alkotja a munkák érdemi részét. Ők személyükkel felelnek a 

készülő kézműves borért, koordinálják a mindenkori éves munkálatokat a metszéstől, a 

hozamkorlátozáson át egészen a bor fölcímkézéséig, forgalomba hozataláig. Általában a kézműves 

szőlőbirtok (egyedi hatékonyságtól, helyi nehézségektől is függően) 10 ha alatti területet, s 

maximálisan kb. 15.000-es palackszám alatti éves mennyiséget jelent. Ez az a méret, amit még a 

kézműves borkészítő egymaga/másod maga képes ellátni maradéktalanul, mindent alávetve a 

kimagasló minőségnek. Ha már a minőség szóba került: a kézműves bor szükségszerűen egyedi, 

sajátos, optimális esetben jól fölismerhető stílusú, jellegű, melyben a fajta, a terroir, esetleg az évjárat, 

de leginkább a borász egyénisége föllehető, védjegyszerű. Készítésében a természetesség, a durva 

vegyszerhasználat és durva borászati közbeavatkozások mellőzése, a borvidéki és családi 

hagyományok mellett a mai kor újításai integrált módon vannak jelen. 

 

FELSŐ-MAGYARORSZÁGI BORRÉGIÓ 

A 22 magyarországi borvidék közül három, a Mátrai, az Egri és a Bükki borvidék területe tartozik ide, 

igen változatos szőlőfajtákkal, az Olaszrizlingtől a Zweigelten keresztül a Cserszegi fűszeresig. A 

legismertebb bora az Egri Bikavér, de a kékszőlő fajták közül az utóbbi években a pinot noir is egyre 

inkább kiemelkedik. A híres vörösborok mellett a fehérborok is méltán tettek szert hírnévre, úgymint 

a tramini vagy a leányka. Ez a része az országnak a Balaton után a legnépszerűbb utazási célpontokat 

rejti. A Mátra és a Bükk rengeteg természeti kincset rejt, de igen gazdag a térség épített örökségekben, 

kulturális értékekben. Minden évszakban van több napos, országos szinten is ismert gasztronómiai 

rendezvény, ahol a bor főszerepet játszik. A borrégió egyedisége, hogy a szőlőültetvények általában 

200-300 méteren találhatók magas fennsíkon vagy a hegyek lankás oldalában, az Egri borvidéken, a 

Nagy-Eged-hegy oldalában pedig 500 méteres magasságban terem szőlő. Ebből következően a 
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borrégió klímáját az Északi-középhegység befolyásolja és védi az északi hideg szelektől. Hegyvidéki 

talajok jellemzik, mint a vulkáni eredetű riolittufa, andezit, lösz, illetve barna erdőtalajok. 

TEMATIKUS UTAK 

A három borvidékről egy-egy olyan borászt kívánunk részletesebben bemutatni, akinek filozófiája, 

szőlőművelési és borkészítési technológiája megfelel a kézműves borász jelzőnek, illetve olyan 

környezetben van a pincészetük, ami kiválóan alkalmas akár egy több napos tartózkodásra is. 

A tematikus utak csoportosítása során meg lehet különböztetni egyrészt azokat az utakat, amelyeket 

korábban is létező, földrajzi értelemben valóságos utak mentén alakítottak ki, azaz ahol a turisztikai 

termék kifejlesztése nem magának az útvonalnak a létrehozását, megtervezését jelentette, hanem 

"csupán" az adott út mentén található, az út központi témájához illeszkedő attrakcióknak és 

szolgáltatásoknak a hálózatba szervezését, ezen szervezetek együttműködésének a megteremtését. 

A tematikus utak másik csoportja esetében nincsen ilyen eredetileg létező, földrajzilag 

meghatározható útvonal, hanem az út, mint turisztikai termék a kiválasztott témához kapcsolódó, 

azt megfelelően illusztráló attrakciók mesterséges összekapcsolásával jön létre. Ehhez a típushoz 

tartozik jelen tematikus út is. A három különböző borvidéken található kézműves borászat nem 

valóságos út, csupán a borászok filozófiájának hasonlósága kapcsolja össze, s csak a mesterségesen 

kialakított tematikus út révén, illetve fizikailag a több helyszínt is felkereső látogatók által jön létre az 

összekapcsolódás.  

Túraútvonal 

Jelen tanulmányban egy 3 napos, 2 éjszakás utazás keretében fűzzük fel a kézműves borászokat. 

Mivel a borászok idő hiányában – hiszen munkájuk nagyon széles spektrumot ölel fel, a 

szőlőműveléstől a bormarketingig – ritkán fogadnak egyéni vendégeket, inkább kisebb, a kulturált 

borfogyasztásra nyitott, akár előzetes ismeretekkel rendelkező borbarát társaságokat látnak vendégül. 

Az út kiindulópontja Budapest és nyugatról keleti irányba haladva öleli fel a három borvidék látnivalóit 

és köztük a részletesebben is bemutatásra kerülő három kézműves pincészetet. 

Ajánlott közlekedési eszköz: autó, csoportok esetében autóbusz 

 

2.1. Mátrai borvidék – A túra 1. napja 
 

Területileg az ország legnagyobbjai közé tartozik. A vulkáni eredetű kőzeteket barna erdő erdőtalaj 

fedi, így a savak mindig kerekek, a borok illatosak, aromásak. A borvidék központja Gyöngyös. A 

borvidéket az utóbbi években kezdi jobban felfedezni a borkedvelő közönség. 50 év szocialista 

gazdaság lerombolta az 1000 éves borkészítési hagyományokkal rendelkező vidék jó hírét, de 

borkészítési kedvét nem és ma újra magas minőségű, kiváló borok készülnek a borvidéken. A borvidék 

Hatvantól Domoszlóig húzódik, a Mátra déli lejtőin. A borvidék területe: 33000 hektár. A borvidék 

települései két körzetre oszlanak - Mátrai körzet: Abasár, Apc, Atkár, Detk, Domoszló, Ecséd, 

Gyöngyös, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, 

Halmajugra, Hatvan, Karácsond, Kisnána, Markaz, Nagyréde, Pásztó, Rózsaszentmárton, Szücsi, Vécs, 

Visonta. Síkvidéki körzet: Budapest-Rákosliget, Heves, Kerepes, Kisnémedi, Mogyoród, Őrbottyán, 

Szada, Szendehely, Vác, Vácegres, Vácrátót, Veresegyház. 
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A Mátra óvja a borvidéket a szélsőséges zord időjárásoktól és a hegység déli lejtőin sok napsugárzás 

éri a szőlőt. Az itt termelt borok a friss, virág és gyümölcs illatukról híresek. A szőlőfajták közül az 

Olaszrizling, Leányka, Muscat ottonel, Szürkebarát, Sauvignon Blanc, Irsai Olivér, Olaszrizling, 

Kékfrankos és Chardonnay kiemelkedő. 

A borvidéken belül 8 borász 2017-ben létrehozta a Magna Mátra Egyesületet azzal a céllal, hogy a 

borvidék erős identitású termőhellyé váljon, elsősorban a Kárpát-medencei szőlőfajták termesztése 

révén. Fontos továbbá a hozamkorlátozás, az egyediség megőrzése, a kellően visszafogottan használt 

pincetechnológiák. Szerintük kizárólag az ilyen, valódi személyiséget is hordozó borok képesek vonzó, 

pezsgő élettel teli, varázslatos vidékké varázsolni a Mátrát. 

Útvonal: 

1. NAP: BUDAPEST – GYÖNGYÖS – ABASÁR (95 KM)   

Ajánlott program: 

A főváros elhagyása után az út nagy része az M3-as autópályán vezet. Az első megálló a Mátra 

kapujaként is emlegetett Gyöngyös városa, ami a vidék természetes kulturális, gazdasági és turisztikai 

központja. A város kihagyhatatlan programja az egykori Orczy kastélyban található Mátra Múzeum 

felkeresése, ami az egyik legjelentősebb természettudományi gyűjtemény az országban. A kiállítás 

megtekintése után jól esik egy rövid séta a múzeum kertjében. A kéthektáros park ízelítőt ad a Mátra 

környékének élővilágából. Gyöngyösön található az ország egyetlen magánkézben lévő állatkertje, 

ami szintén érdemes a megtekintésre. Ebédre a belváros szívében található Bori Mami Éttermet 

ajánljuk, ahol szezonális, helyi eredetű alapanyag forrásokból dolgoznak és fontosnak tartják, hogy 

helyi kézművesektől is vásároljanak, ezzel is támogatva a fenntarthatóságot családi gazdaságoknál. Az 

étterem 2018-ban a Dining Guide “Top 5 Magyaros Étterem” elismerését is elnyerte. Ebéd után a 

Gyöngyöstől alig 9 km-re fekvő Abasár településre érkezünk. A rövid túrára vágyók a Tatármezei 

kőfolyást is felkereshetik, ahol egy a jégkorszakból visszamaradt óriási kőrengetet találnak. A 

településen Major Leventénél, a Levente Szőlőbirtok és Pince tulajdonosának borkóstolóján veszünk 

részt, akinél a Mátrai borvidék különleges boraiból válogathatunk. Szállás a település vendégházaiban. 

 

Major Levente – Levente Szőlőbirtok és Pince  
 

Major Levente az abasári Levente Pince alapítója, tulajdonosa, borásza, a Magna Mátra alapítója, 

civilben földrajz szakos tanár és az abasári általános iskola igazgatója.  

Ars poeticája a következő: "Olaszrizling, Rajnai rizling, Irsai Olivér, Kékfrankos - sajátosan. 40-50 éves 

tőkék a teraszokról. Sár-hegy, intermedier vulkáni kőzetek: andezit, andezittufa, piroklaszt mélyben a 

gyökereknél. Fent agyagos málladék. Alacsony tőketerhelés. Kíméletes szüret és feldolgozás. 

Bogyóhéjon áztatás, finom kézi préselés, mustülepítés. Jó pár méterrel a település házai alatt stabilan 

12 fok. Acéltartályban és kisméretű fahordókban erjesztés. Borkezelés a lehető legkevesebb 

beavatkozással. Érlelés fahordókban. Kóstolás. Izgalom, türelem. Néha testesebben, néha savasabban, 

néha alkoholosabban. Az évjárat az évjárat. Nem tudjuk milyen illatú és ízű az andezit, nem tudjuk, mit 

küld fel a mélyről, de a cél állandó: a birtokainknak otthont adó Sár-hegy sajátos kőzettani összetételét 

bemutatni természetes és egyedi borokkal - a táj és a benne élő ember pontos névjegyeként." 
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Major Levente 3 hektáros birtokon gazdálkodik, 2013-ban lépett piacra a borokkal, 2015-ben még szűrt 

és derített, ezt 2016-ban elhagyta. Azóta bio, abban az évben még használt némi ként a borok 

feldolgozása során, de 2017-18-ban már egyáltalán nem kénezett, majd pedig a gépeket is száműzte 

pincéjéből. Ezek a technológiai változások eltérő stílusú borokat hoztak a különböző évjáratokból, de 

a tisztaság és a terroir-jegyek közös vonások mindegyikben. 

A borász elsősorban a Pincék során található pincéjében tart előre egyeztetett időpontban borkóstolót, 

amihez különleges minőségű borkorcsolyákat is kínál. Borai jórészt exportra kerülnek, de hazai 

Michelin-csillagos étteremben is elérhetők (Costes Downtown) vagy a Radovin borkereskedésen 

keresztül rendelhetők. 

Elérhetőségek: 

3261 Abasár, Sport utca 1. Telefonszám: +36 20 578 9379 E-mail: majorlev@gmail.com  

Látnivalók a közelben: 

A település egy különlegesen szép természeti tájegységben található, ami kiváló lehetőségeket kínál 

úgy az az autóval érkező turistáknak, mint a kerékpár és gyalogtúrák szerelmeseinek. A Sár-hegyen 

izgalmas tanösvény, egy értékes természetvédelmi terület várja a túrázókat. Az érdeklődők a 

Tatármezei kőfolyást is felkereshetik, ahol egy a jégkorszakból visszamaradt óriási kőrengetet találnak. 

Maga a település is számos érdekességgel vonzza az ide érkezőket. Aba Sámuel bronzszobrát 

megcsodálhatjuk a faluban, akinek feltételezett sírhelye megtekinthető az Emlékpincében és a Bolt-

tetői régészeti ásatásokon nemzetségfői központjának maradványai is látogathatóak. Abasár 

tájházában, az un. Kapásházban, mely több mint 200 éves, a XIX. század elejéről származó 

szőlőműveléshez kapcsolódódó eszközöket állítottak ki. Az 1600-as évekből származó katolikus 

templom mellett érdemes megtekinteni a Szent János kápolnát és felsétálni a Sár- hegyre, a Szent 

Anna-tó partján álló azonos nevű kápolnáig, amit az 1700-as években építettek.  

A település fő eseménye az évente április hónapban megrendezésre kerülő Szőlő- és rügyfakadás 

ünnepe című rendezvény. Jelentős rendezvénynek tekinthetőek még az „Oltványtól a fröccsig”, a 

„Borkaszárnya”, a „Jótékonysági borárverés”, a borászok évről évre részt vesznek a Budavári 

Borfesztiválon és a Mátrai Bornapokon. Abasár ad helyt minden évben a Kárpát-medence egyetlen 

katona- és bordalfesztiváljának, a Nemzetközi Katona- és Bordal Fesztiválnak. 

Szállás a közelben: Hegedűs Vendégház, Borsika Napterasz Pihenőház 

Gasztronómia a közelben: Abasári Terasz Étterem és Pizzéria, BorRendelő Borház (borbemutatók) 

További ajánlott kézműves borászatok a Mátrai borvidéken: 

Benedek Pince, Centurio Szőlőbirtok, H2 Pince, Kékhegy Pince, Losonci Pince, Nagygombos Borászat, 

Szignárovits-Maka Pince, Karner Gábor Kézműves Borászata 

 

2.2. Egri borvidék – A túra 2. napja 
 

Az Egri borvidék mintegy 5400 hektárnyi szőlőültetvénye a Bükk hegység déli lankáin terül el. A 

borvidék két eredetvédelmi körzetre, az Egrire és a Debrőire tagozódik, így Eger várost és a következő 

19 községet foglalja magába: Andornaktálya, Demjén, Egerbakta, Egerszalók, Egerszólát, Felsőtárkány, 

mailto:majorlev@gmail.com
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Kerecsend, Maklár, Nagytálya, Noszvaj, Novaj, Ostoros és Szomolya az Egri, illetve Aldebrő, Feldebrő, 

Tófalu, Verpelét, Kompolt és Tarnaszentmária a Debrői körzetben. 

A város és környéke híres történelmi borvidék. A lakosság csaknem 1000 éve foglalkozik szőlő- és 

bortermeléssel olyan kiváló borokat termelve, mint az Egri Bikavér, az Egri Leányka, Debrői Hárslevelű, 

Chardonnay, Cabernet franc és sauvignon, Merlot, Kékfrankos és Kékmedoc. Az egri borvidék a 

rendszerváltozás után rendkívül gyors fejlődésen ment át. A szőlőültetvények területe a hagyományos 

és az új fajták legjobb termőhelyekre történő újratelepítésével jelentősen növekedett (Nagy-Eged, 

Pajdos). A fejlett nyugati borkultúrákban működő AOC rendszert meghonosították. Több száz közepes 

és kisméretű borászat megalapításával és látványos fejlődésével a borvidék borainak minősége 

jelentősen javult. A legöregebb borospincék kora a 400 évet is meghaladja, de napjainkban is vájnak 

még új pincéket. A borvidék talaja lávakőzet, riolittufa. Klímája hűvös, kevés csapadék, hosszú tél 

jellemzi. Viszonylag későn tavaszodik. 

2. NAP: ABASÁR – MARKAZ – KISNÁNA – EGERSZALÓK – SZOMOLYA (57 KM) -  

Ajánlott program: 

A reggeli indulást követően rövid megállás Markazon, a Mátra lábánál fekvő településen, ahová 

nemcsak a finom borok miatt érdemes ellátogatni, hanem a festői fekvésű víztározó, és az egykori 

markazi vár romja és az onnan kitáruló panoráma miatt is. Utunkat legközelebb Kisnánán szakítjuk 

meg. A település közepén magasodó vár a közel múltban esett át rekonstrukción, így mostanra 

interaktív látogatóbarát szolgáltatásokkal várja a turistákat. Egerszalókon a barlanglakásokat és a 

Sáfránykertet tekintjük meg, ebédünket a település Piroska Panzió Éttermében fogyasztjuk el, ahol 

lehetőség van házi bor vásárlására is. Szomolyára érkezve a riolittufába vájt kaptárköveket nézzük 

meg, majd az Egri borvidék egyik legismertebb borászánál, Kaló Imre Pincészetében veszünk részt egy 

borkorcsolyákkal kísért borkóstolón. Szállás a település vendégházaiban. 

Kaló Imre – Kaló Imre Pincészet 
Az őrült borászként is szokták emlegetni, hiszen borkóstolóin egy különleges borászati-világnézeti-

természetvallási kiselőadásban is lehet részünk, s aki szerint a „bor nem alkohol”. Mindenesetre a 

szakma elismerését is kivívta, hiszen 2011-ben őt választotta a Borászok borászának a Vinum Praemium 

által jelölt ötventagú borászkuratórium. A Terra Hungarica mozgalom tagja. 

Ars poetica: „Mi, eme isteni adottságokkal rendelkező területen igyekszünk létrehozni a legjobb 

minőséget, a Föld egyik legjobb borát elkészíteni. Mindezt úgy, hogy visszanyúlunk az eredeti, 

tradícionális magyar bor-és életkultúra alapjaihoz. A kezdetek egészen 1988-ig nyúlnak vissza, ekkor 

kezdődött tudatosan a jobb minőség irányába fordulás. Technológiánk, ha lehet így nevezni, szoros 

összhangban van a természettel. Igyekszünk annyira kevés emberi beavatkozással készíteni a borokat, 

amennyire csak lehetséges. Alacsony terméskorlátozással, késői szüretidőpontokkal, hosszú érleléssel 

igyekszünk elérni a legjobb minőséget. Prést sem használunk. Csak a szőlő, a törköly saját súlya által 

kifolyt színlevet használjuk fel. Ez hordozza magában a legjobb minőség lehetőségét.” 

A borász 20 ha szőlőterületen gazdálkodik. Összesen 24 féle fajtával dolgozik (mint például a Leányka, 

Olaszrizling, Zöldveltelíni, Rizlingszilváni, Irsai Olivér, Szürkebarát, Chardonnay, Sauvignon blanc, 

Hárslevelű, Sárga muskotály, Furmint, Rajnai rizling, Kékfrankos, Turán, Pinot Noir, Kadarka, Merlot, 

Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Siráz, Medina, Zweigelt, Csókaszőlő, Oportó), ebből 12 a 

számottevő. Szívügye a Turán fajta, és a belőle születő vörös aszú. Erjesztés, technológia: Tradícionális, 
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hagyományos. A saját pinceflórában kialakult természetes élesztők erjesztenek. Prést nem használ. 

Érlelés: A borok hosszú ideig, 3-7 évig érlelődnek javarészt tölgyfahordókban, tartályokban vagy 

amfórákban. 

Hatalmas élmény a helyszíni borkóstoló, de arra számítani kell, hogy több órán keresztül tart és több 

tíz tétel is a poharunkba kerülhet. A borász sajátos hitvallása, magával ragadó előadásmódja és nem 

utolsó sorban utánozhatatlan borai viszont minden fáradságot megér. Weboldalán web-shop működik. 

vagy a wineloverswebshop.hu oldalról is rendelhető. 

Elérhetőség: 

3411 Szomolya, Jókai út 2. Telefon: +36 30 456 2205 kaloimre.szomolya@gmail.com  

Látnivalók a közelben: 

Bükkalján több helyen találhatunk riolittufába vájt barlanglakásokat, melyek legnagyobb számban 

Szomolyán fordulnak elő. Az egyik barlanglakás felújítva, egykori bútorzattal berendezve tájházként 

üzemel, ahol bepillantást nyerhetünk a „barlanglakók” mindennapjaiba. A másik bükkaljai 

jellegzetesség a kaptárkő. Szintén itt, Szomolyai környékén találjuk legnagyobb számban az olyan 

rendszerint kúp alakú kőtornyokat, melynek oldalaiba a letűnt korok emberei rejtélyes fülkéket 

faragtak. Szomolya határában, a Kaptár-völgy fölött, a Vén-hegy délnyugati oldalában lévő hatalmas 

kúpokkal, sziklaormokkal tagolt riolittufa-vonulat négy lelőhelye, összesen 13, egymástól jól 

elkülöníthető kaptárkövet foglal magába, melyeken 132 db fülke látható. A kaptárköveket tanösvény 

formájában is végig lehet járni. Érdemes felkeresni a falu tájházát és a fazekasházat és a 340 

négyzetméteres, több mint másfél száz éves Hodály Rendezvényteret. A település legismertebb 

rendezvénye a júniusi Szomolyai Cseresznye Fesztivál, hiszen a szomolyai rövidszárú fekete cseresznye 

messze földön híres gyümölcs. 

Szállás a közelben: Riolit Barlangszállás, Kánya Veranda, Cseresznyés Vendégház, Bé-la Vendégház, 

Rózsakert Vendégház 

Gasztronómia a közelben: Éttermet csak a 3-5 km-re a közeli településeken találunk (Noszvaj, Bogács) 

– Csendülő, Magtár Fogadó, Rozmaring Vendéglő Pizzéria, Vadvirág Étterem, Kőkorszaki Pocak-tömő 

Étterem 

További ajánlott kézműves borászatok az Egri borvidéken: 

Gajdos Pincészet Organikus Szőlőbirtok és Borászat, Havas és Tímár Kézműves Pincészet, Orsolya 

Pince, Pók Tamás Pincéje, Greg-Vin Pincészet, Tóth István Tradícionális Pincészete, Gál Lajos 

Pincészete, Molnár Pincészet 

2.3. Bükki borvidék – A túra 3. napja 
 

A Bükki borvidék (korábbi nevén Bükkaljai borvidék) a Bükk hegység déli részén található. Hivatalosan 

1970-ben nyilvánították borvidékké. Termőterülete 17 600, szőlőterülete 1750 hektár. Bár kiterjedése 

viszonylag nagy, az ültetvények elszórtan, számos esetben egymástól távol helyezkednek el. Talaja: 

riolittufán kialakult lösz, fekete nyiroktalajok, barnaföldek és agyagbemosódásos erdőtalajok. 

Éghajlata napfényben gazdag, de csapadékban szegény és az országos átlagnál hűvösebb, így 

elsősorban a fehér borok termelésének kedvez. Évi napsütéses órák száma 1950-2000 óra, 

csapadékmennyiség 500-550 mm. A borvidékhez a következő települések szőlőkataszter szerint I. és 

mailto:kaloimre.szomolya@gmail.com
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II. osztályú határrészei tartoznak: Aszaló, Bogács, Borsodgeszt, Bükkaranyos, Bükkzsérc, Cserépfalu, 

Cserépváralja, Edelény, Emőd, Harsány, Kács, Kisgyőr, Kistokaj, Mályi, Megyaszó, Mezőkövesd, 

Miskolc, Nyékládháza, Sály, Szikszó, Tard, Tibolddaróc, Vatta. A szőlőültetvények jellemzően 

tengerszint felett 150 és 250 m magasságban helyezkednek el. Fehérszőlők közül az Olaszrizling, 

Chardonnay, Cserszegi fűszeres, Leányka, Müller-Thurgau, Tramini, Ottonel muskotály, Zenit a 

jellemzőek, kékszőlők közül elsősorban a Kékfrankos, de megtalálható a Cabernet sauvignon, Cabernet 

franc, Merlot és a Zweigelt is. Az itt készült borok általában könnyedek, elegáns savúak, vékonyak, 

gyümölcsösek. 

2018 év végén megalakult a Szövetség a Bükki Borvidékért Egyesület. Hajdu Roland vezetése mellett 

Borbély Roland és Sándor Zsolt borászok maguk köré gyűjtötték azokat az elkötelezett bükki 

borászokat, akik felismerték, hogy a Bükki Borvidéknek – melynek fényes múltjára már csak a borvidéki 

településeken fellelhető hosszú pincesorok emlékeztetnek – csak akkor lehet sikeres a jövőben, ha 

összehangoltan dolgoznak a siker érdekében. Idén forgalomba került az Bükki borvidék történetének 

első közösségi bormárkája, ami a Bálvány nevet kapta. Ez egy ún. Bükkbor, ami azt jelenti, hogy a 

Bükkből szüretelt szőlőből, bükki pincében készült bor, ami egy szigorú szőlészeti és borászati 

szabályozási rendszerben készül el. 3 fajtát tartalmaz egyenlő arányban, a Chardonnay-t, a Zenitet és 

az Olaszrizlinget. 

3. NAP: SZOMOLYA – NOSZVAJ – BOGÁCS – CSERÉPFALU – BUDAPEST (170 KM) 

Ajánlott program: 

Néhány km-es utazást követően az ország egyik legtisztább levegőjével rendelkező településén, 

Noszvajon állunk meg, ahol a De la Motte kastélyt és a körülötte lévő angolparkot tekintjük meg. A 

Gazdaházban tájjellegű finomságok készülnek, legismertebbek a szilvalekváros ételek. Bogácson egy 3 

órás fürdőzésen veszünk részt a gyógy-és strandfürdőben. A fürdőzés után Bogács egyik legismertebb 

turisztikai célpontjának, a Cserépi úti pincesornak a megtekintése következik, ahol lehetőség van bükki 

borok vásárlására is. Programunkat Cserépfalun zárjuk, ahol Hajdu Roland, a Bükki borvidék 

kiemelkedő borásza kalauzol egy dűlőtúrán, majd ebéddel kísért borkóstolón veszünk részt. 

Visszautazás Budapestre a délutáni órákban az M3-as autópályán keresztül. 

Hajdu Roland – Hajdu Roland Bükki Borok 
A miskolci születésű borász bogácsi gyökerei révén kezdett el szőlőműveléssel és borkészítéssel 

foglalkozni. 2013-ban kezdett el egy komolyabb jövőt építeni, első tételei 2017-ben kerültek 

forgalomba. 6 hektáros területén több szőlőfajtával is dolgozik: Olaszrizling, Rizlingszilváni, 

Chardonnay, Hárslevelű, Zenit, Zengő, Kékfrankos, Cabernet Franc 

A Szövetség a Bükki Borvidékért Egyesület elnökeként elkötelezetten küzd a borvidék 

fennmaradásáért, elismertségének növeléséért. 

Ars poetica: „A cél kimondva nem túl bonyolult, de annál nehezebben teljesíthető: minimális 

beavatkozással készülő, korrekt, termőhelyet és fajtát bemutató bükki borok palackozása. 

Technológiát igénylő elvárásaim vannak, technológia hiányában. Kis tételek, nagy odafigyelés. 

Kreativitás és folyamatos jelenlét. Nincs gyomirtó, nincs műtrágya, nincsenek enzimek.” 

Előre egyeztetett időpontban a cserépfalui, Csipke-portán rendelhető vezetett 5-10 boros borkóstolás, 

6 főtől 24 főig, közben igény szerint ismertető a borvidéki történelemről, a geológiáról vagy éppen az 

ökológiai művelésről, borkorcsolyákkal vagy meleg ételekkel kísérve. Opcionális boros programok: 
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pincelátogatás, dűlőtúra, saját autós túra a környékbeli dűlők és geológiai látványosságok 

megtekintésével. Kisebb csoportokat saját járművel is szállítanak. Borai megvásárolhatók 

webshopokban (saját weboldal, Szövetség a Bükki Borvidékért weboldala), borkereskedésekben és 

több miskolci és budapesti étterem kínálatában is megtalálható. 

Elérhetőségek: 

3413 Cserépfalu, Kossuth u. 27. +36703792472 bukkiborok@hajduroland.hu  

Látnivalók a közelben:  

Bogács: Termálfürdő, XIII. századi templom, Lepkemúzeum, Színész-liget, Mária-fa, kaptárkövek, 

horgász-tó, pincesorok  

Cserépfalu: Suba-lyuki ősember barlang, Kilátó, Fazekas-ház és galéria, Boldizsár lovastanya, 

pincesorok. 

Cserépváralja: Várrom, barlanglakások (múzeum), kaptárkövek 

Szállás a közelben: Cserépfalu - Csipke-porta, Öreg masina apartmanház, Bogács - Muskátli Apartman 

Gasztronómia a közelben: Csipke-porta, Hórvölgyi Remete Étterem 

További ajánlott kézműves borászatok a Bükki borvidéken:  

Gallay Kézműves Pince, Sándor Zsolt Organikus Pincészete, Palmetta Pincészet, Majnár Pince, Csáter 

Apó Pincéje 

  

mailto:bukkiborok@hajduroland.hu
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3. II. tematikus útvonal: Az időutazás élményígérete az Északi-
középhegység váraiban 
 

Magyarország egyik leggazdagabb tájegysége az Északi-középhegység nemcsak a természeti kincsek, 

védett területek miatt, hanem itt található a legtöbb vár vagy várrom is hazánkban.  

 

3.1. A várak mint turisztikai célpontok 
 

A várak önálló turisztikai célpontként is értelmezhetőek, de a természetjárók, túrázók is szívesen 

felkeresnek akár egy-egy várromot is, ahová a páratlan panoráma reményében érdemes felmászni. 

Ilyen például a Salgóbánya felett, meredeken megközelíthető magas vulkáni kúpon található Salgó 

vára, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a Karancsra. Egyedülálló körpanorámában gyönyörködhet az, 

aki az ország egyik legfestőibb várát, a „Rákóczi sasfészket”, azaz a Regéci várat keresi fel. 

Sok olyan túraútvonal, hálózza be a hegyvidéket, amelyeknek kiemelt állomása egy-egy várunk. A 

területen keresztülhalad az Országos Kéktúra útvonala, és pl. a siroki várat érinti a Mátra - Bükk útjain 

túramozgalom is, amely a Magyar Természetjáró Szövetség jelvényszerző mozgalma az Országos 

Kéktúra útvonal egy részének teljesítésért. Az ország legszebb tájait és a történelmi idők hangulatát 

egyszerre élvezhetik ezen útvonalak látogatói. A tanösvények az adott terület természeti és 

kultúrtörténeti értékeivel való ismerkedést segítik - általában speciális felkészültséget, erőnlétet vagy 

extra felszerelést nem igénylő, könnyebben bejárható útvonalakon.  

Váraink között találunk olyanokat, amelyek a magyarok számára ismerősek a történelemórákról vagy 

olvasmányélményekből; gondoljunk az egri várra, amely Gárdonyi Géza Egri csillagok c. regénye és a 

belőle készült filmadaptáció révén eleve érdeklődésre tarthat számot. De más váraink is helyszínéül 

szolgáltak jelentős és ismert történelmi eseményeknek: a sárospataki várba hívta össze II. Rákóczi 

Ferenc az 1708-as kuruc országgyűlést, a füzéri várban pedig a Szent Koronát őrizték egy ideig. Az északi 

váraink jelentős része különböző harcokban fontos szerepet játszó végvár volt, és olyan is akad, 

amelyik jelenleg található a „végeken”: a Salgótarján közelében magasodó Somoskő érdekessége, hogy 

várához Magyarországról sétálhatunk fel, de a bejárata már szlovák területen van. 

A régi legendáknak fontos szerepük lehet akár napjainkban is. Mivel a családoknál az utazási döntést 

jelentősen befolyásolja a gyerekek érdeklődése, érdemes ezt kiaknázni, és az ő fantáziavilágukat 

megragadni. Hollókőn nemcsak a világörökségi Ófaluval, hanem a várban Hollókő legendájával is 

megismerkedhetnek az érdeklődők. Aki ellátogat Boldogkő várába, megismerkedhet a legendával, 

amely szerint hét tündér hét kérője hét esztendőn át építette a várat. 

Néhány helyszín nemcsak a vadregényes természeti környezete vagy történelmi jelentősége miatt 

lehet érdekes. Egyediségében megkapó pl. a Siroki vár, Magyarország egyetlen barlangvára, ahol a 

sziklába vájt kazamatákban tapogatózva juthatunk előre. Természetesen a részben helyreállított 

várrom egyéb élményeket is tartogat: a vállalkozó kedvűek beöltözhetnek török vitéznek. 
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3.2. Tematikus utak 
 

A mai értelemben vett turisztikai útvonalak kialakulásának a természetjárás, az aktív turizmus adott 

lökést a 20. században, a jelzett turista útvonalak váltak a modern tematikus utak előhírnökeivé, de 

nem feleltethetők meg azokkal. A vendégek egyre inkább olyan szolgáltatáshalmazt keresnek, amelyek 

komplexitásukban jelentenek igazi vonzerőt. A többnapos élmények láncolata nem mellesleg 

vendégéjszaka-számot is képes generálni egy-egy településen vagy térségben.  

Szerte a világban egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek és fontos szerephez jutnak a turisztikai 

termékfejlesztésben a tematikus utak. Ezek nem feltétlenül konkrét útvonalat jelentenek, hanem azon 

látnivalók, attrakciók, helyszínek összességét, ahol az adott témával kapcsolatos emlékek fellelhetők. 

Észak-Magyarországon több tematikus út is létezik, pl. a Palóc út vagy a Vaskultúra útja. A Rákóczi 

Európai Kulturális Útvonal egyik állomása térségünkben Sárospatak, amely a Rákócziak négy 

nemzedékének volt birtoka; a ma már Történelmi Emlékhely címmel bíró sárospataki vár a Rákóczi 

nevét viselő múzeumnak ad otthont. 

Az Északi várak útja a Felső-magyarországi Várak Egyesülete által rendszerbe foglalt 24 várat mutatja 

be. A történelmi épületek többségében a kiállításokon túl várnapokat és egyéb rendezvényeket is 

tartanak. 

A tematikus utak már meglévő attrakciókat, látnivalókat csomagolnak újra – az ismertség és a 

látogatottság növelése érdekében. Az újrapozicionálás eredményeképpen más perspektívából 

szemléljük a már ismert vagy ismertnek vélt helyszíneket. Az a turista, aki tanulmányozza egy adott 

tematikus út kínálatát, feltehetően több napot is a térségben fog tölteni, hiszen vélhetően nem a 

felületes látogatók közé sorolhatjuk.  

 

3.3. A látnivalók bemutatása 
 

Manapság otthonról, a karosszékből is számos forrásból szerezhetünk információkat többek közt a 

várakról is. Rengeteg fotót és videót találunk az interneten, vannak olyan cégek, amelyek igényes és 

látványos 3D-s rekonstrukciókkal hozzák közel a történelmet (ilyen pl. a Pazirik Kft.), de a vizuális 

várrekonstrukciók – bármennyire is érdekesek – nem pótolhatják a személyes tapasztalás és felfedezés 

élményét, bár az információszerzés és az érdeklődés felkeltése szempontjából nagy szerepük lehet. 

A várak egy részében „csak” egy hagyományosnak nevezhető múzeum működik, de egyre több helyen 

találhatók olyan interaktív elemek, okoseszközök, amelyek az egyéni látogatóknak is élményt és plusz 

információkat jelentenek. Miskolcon, Diósgyőr várában például vásárolható olyan belépőjegy is, amely 

ugyan nem jogosít a tárlatvezetésen való részvételre, de audioguide vagy a konkrét helyszínhez 

tematikusan kapcsolódó interaktív tábla, játék minden korosztályhoz közelebb hozza a megidézett 

történelmi kort vagy személyeket. A külföldi látogatók számára is kiváló opció, hiszen ezek az 

információk idegen nyelveken is elérhetők. A magyar célközönség számára oly fontos és érdekes 

jelmezes tárlatvezetés idegen nyelven nem is tudja ugyanazt az élményt nyújtani a magyarul nem 

beszélők számára, hiszen egyik vonzereje és élményeleme maga a régies nyelvezet, amelyen a magyar 

nyelvű tárlatvezetés zajlik. A „várnép”, azaz a tárlatvezetők és a garantált programok állandó szereplői 

a vár falain kívül, a mai trendeknek megfelelően a közösségi oldalakon is megjelennek; a boldogkői 

lovagoknak csoportja van a facebook-on Kóborlovagok néven, Diósgyőr várának „népe” pedig egyéni 
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oldalakkal is rendelkezik, ahol a várhoz és a személyes szerepükhöz kapcsolódó érdekességeket 

osztanak meg az oldaluk követőivel. 

Más várakban az épületegyüttes és a kiállított tárgyak önálló felfedezéséhez olyan rajzos térképet kap 

a látogató, amely pecsétgyűjtő füzetként is funkcionál. Ilyen a Füzéri vár Reg-élő vártekergő térképe, 

amely a vár szintjeinek részletes bemutatásán és a javasolt útvonal felvázolásán túl a település más 

turisztikai attrakcióira is ráirányítja a figyelmet, még komplexebb élmény lehetőségét kínálva ezzel.  

 

3.4. Várrekonstrukciók, vonzerő-fejlesztés 
 

A várak turisztikai célú fejlesztése és az újjászületett várak működtetése és prezentálása több 

célcsoport igényeire is fókuszál. A történelmet úgy idézik meg, hogy közben meg kell felelniük a 21. 

századi követelményeknek és elvárásoknak is. A beruházások az egyszerű állagmegóvástól a 

helyreállításon át egy építészeti egység vagy a teljes építmény rekonstrukciójáig több szakaszban is 

történhetnek. A turisztikai vonzerő-fejlesztési pályázati támogatások segítségével egyre komplexebb 

beruházásokat valósítanak meg, amelyek az elmúlt években számos vár vagy erőd sikeres 

újjáélesztését eredményezték. Miskolc város egyik legjelentősebb turisztikai fejlesztése valósult meg a 

Diósgyőri vár rekonstrukciójával, melynek során a „térdig érő romokból” impozáns vonzerő jött létre. 

Az egri várban a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében pl. újjászületett a 

Zárkándy-bástya, és további folytatódnak a fejlesztések.  

Jelenleg is több helyszínen van folyamatban várrekonstrukció: Boldogkő várában visszaépítik a 

malombástyát és az öregtornyot, Regécen újjáépül a reneszánsz palota. 

A vonzerő-fejlesztésnél szem előtt kell tartani azt az igényt is, hogy ne csak az attrakció falain belül 

történjen változás, hiszen a környezet, a kiszolgálóegységek, az infrastruktúra is szorosan az 

attrakcióhoz tartozó fejlesztési területek. 

A tulajdonos és/vagy fenntartó meghatározó a fejlesztési és egyéb lehetőségek szempontjából is. A 

Sárospataki vár pl. a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, a Siroki vár fenntartója és 

üzemeltetője is a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft., több várat pedig a helyi 

önkormányzat üzemeltet. 

 

3.5. Élő történelem, garantált időutazás – északi várak élményútja  

Egri vár, Diósgyőri vár, Boldogkői vár 
 

Az időutazás élményígérete leginkább azokon a helyszíneken válik valóra, ahol a rekonstruált 

történelmi állapotot nemcsak a korabeli vagy korhű berendezéssel és különböző tájékoztató 

felületekkel idézik fel, hanem jelmezes tárlatvezetés vagy más program keretében mutatják be a várat, 

annak történetét. Szinte minden várban rendeznek kisebb-nagyobb fesztiválokat, várjátékokat, 

várnapokat, de csak kevés helyszínen valósul meg az „időutazás” garantált programként naponta vagy 

legalább a hétvégéken.  

Az Északi-középhegység 3 olyan várát rendeztük sorba, amelyek mindegyikében garantált programként 

elérhető a jelmezes tárlatvezetések adta plusz élmény. A tárlatvezetők nem csak a jelmezt viselik, de 
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az általuk használt régies nyelvezet, a „szerep” teljes megélése sokkal érdekesebbé és hitelesebbé teszi 

a várak bemutatását.  

A várak (és közvetlen szomszédságuk) annyi élményt kínálnak, hogy mindegyikre legalább egy napot 

érdemes rászánni. Így többnapos, komplex élménycsomag birtokába juthat a vendég, ha végiglátogatja 

a történelmi időutazás élményét kínáló helyszíneket.  

Útvonal: Budapest – Eger – Miskolc-Diósgyőr – Boldogkőváralja – Budapest 

Közlekedési eszköz: autó, csoportok esetében autóbusz 

A látnivalók sokasága miatt a programot 3 naposra tervezzük 2 éjszaka szállással.  

1. NAP: BUDAPEST - EGER  

Útvonal: Budapest – Eger (132 km)  

Budapesttől Füzesabonyig az M3, onnan az M25 autópályán közelítjük meg Egert. A városban többek 

közt a Kossuth utcán (déli várbejárat közelében) vagy a Gárdonyi Géza Emlékháznál a Bástya utcán 

(északi bejárat közelében) található autóparkoló. Mindkettőtől rövid sétával elérhető a vár.  

Ajánlott program: 

Az utazás után, akár a várlátogatás előtt egy kis felfrissülésre ajánlott helyek a közelben a Marján 

Cukrászda vagy a Palacsintavár étterem. A várhoz nagyon közel eső belvárosi helyszínek közül 

feltétlenül érdemes felkeresni a Dobó teret, amelynek közepén a hős várkapitány szobra áll, és 

ahonnan ragyogó rálátás nyílik a várra. Ezen a téren áll a barokk építészet remeke, a Minorita templom 

is. A kanyargós utcácskákon rövid sétával juthatunk a török időket idéző Minarethez és a 

szomszédságában található Kopcsik Marcipánia Múzeumhoz, ahol a várat és török emlékeket is 

formáló marcipáncsodákban gyönyörködhetünk, és a kávézójában meg is kóstolhatjuk a kézműves 

finomságokat.  

A várlátogatás több órás program, hiszen a jelmezes tárlatvezetés mellett számos olyan helyszíne és 

attrakciója van az Egri várnak, amelyek egyénileg is felfedezésre csábítják az utazót. 

Szállás belvárosi hotelben vagy vendégházban. 

 

EgRI VÁR – Egri csillagok 
Eger várát minden magyar ismeri (vagy ismerni véli), aki olvasta Gárdonyi Géza híres regényét, az Egri 

csillagokat. Az olvasónak szinte személyes ismerősévé válik a hős várkapitány, Dobó István mellett 

Vicuska, Gergő vagy a félszemű Jumurdzsák is. Az egri várban tett látogatás során lépten-nyomon az 

1552-es dicsőséges történelmi eseményekről esik szó, a látnivalók közt azonban korábban épültek is 

vannak. Ilyen a 15. századi Gótikus püspöki palota a várudvaron vagy a Szent István által alapított 

székesegyház romjai a romkertben. 

A várlátogatást általában az úgynevezett déli kapunál kezdi a turisták többsége; ez tekinthető a vár 

főbejáratának. A belvárosból könnyű, rövid sétával lehet megközelíteni a várkaput, amely mellett a 

falon hatalmas dombormű eleveníti fel az 1552-es ostromot. 

A várkapun bejutva balra rögtön a pénztár épülete található; a különböző típusú belépőket itt lehet 

megvásárolni. Ez egyben információs pont is. A látogatók saját tempójukban mehetnek tovább a vár 
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területét felfedezni, és hogy fotókat készítsenek nemcsak a vár különleges helyszíneiről, hanem a 

városról is, hiszen elhelyezkedéséből adódóan a várból nagyszerű kilátás nyílik mind Eger belvárosára, 

mind a környező hegyekre, dombokra. Az egyik legnépszerűbb fotóhelyszín az Ágyúdomb, ahol a 

Nemzeti Emlékhelyet jelző magyar és angol nyelvű bronztábla is található. A déli várfalsétányon 

haladva láthatunk ágyúkat, de már az előttünk magasodó épületek is sok látnivalót sejtetnek. Önálló 

séta során fedezhető fel az alsó várudvar, a romkert, a Törökkert, de ki lehet menni pl. a Dobó-

bástyára vagy el lehet sétálni az egyik fülesbástyán, a Bebek-bástyán kialakított kis parkosított helyre 

is, ahol Gárdonyi sírja található. A fakerítéssel körbevett síron egyszerű fakereszt, rajta a szállóigévé 

vált felirat: „Csak a teste”. 

A váron belüli idegenvezetés, maga a plusz élményt adó jelmezes tárlatvezetés a vár közepén található 

igazgatósági épület kapualjából indul, ahol egy újabb információs pont is található. Az átjáróban, 

ahonnan a belső várudvarba lehet jutni, a falon színes grafikus térkép mutatja be a vár részeit és a 

kiállítóhelyeket. A tárlatvezetések keddtől vasárnapig fix időpontban indulnak, de más-más vezetővel. 

A „várnép” tagjai a hadnagyok (Bence, Gábor, György és Péter) valamint Veronka, a szomolyai 

sütőasszony és Zsófia, a mosónő. Ezekben a „szerepekben” és a hozzájuk tartozó jelmezekben jelennek 

meg a tárlatvezetők, hogy kik-ki a maga szerepének megfelelően mutassa be a régi várbeli életet. 

Az 1552. évi dicsőséges győzelem résztvevőinek emléket állító Hősök termébe vezet a tárlatvezető, 

majd a Tömlöcbástya mellett elhaladva a Nyugati várfalsétányon osztja meg a vár történetéhez 

kapcsolódó újabb ismereteket. A tárlatvezetés végén fegyver- és viseletbemutatót láthatnak a 

vendégek; a fegyverbemutató részeként a „vitéz” el is süti a puskát – még élőbbé téve ezzel a 

fegyverbemutatót. Napi egy garantált időpontban az erődítmény föld alatti folyosórendszerének és az 

újonnan felújított Zárkándy-bástyának a bemutatására is indul tárlatvezetés. A Kazamaták bejárata a 

Setét kapu alatt található. A Zárkándy-bástya a vár keleti végében, az északi bejárat közelében 

található. 

Az egri vár történetét bemutató kiállítás a gótikus palota emeletén kapott helyet. A hagyományos 

múzeumi környezetben a látogatók egyénileg tekinthetik meg a kiállított tárgyakat; hasonlóan a 

panoptikumhoz és a börtönkiállításhoz. A palotaudvarból lehet bejutni az étterembe és kávézóba, ill. 

az ajándék- és emléktárgyakat árusító Várboltba. 

Várlátogatásra javasolt idő: 3-5 óra 

Cím: Eger, Vár 1. 

Látnivalók a közelben: Gárdonyi Géza Emlékház, Valide Szultána fürdőrom, Dobó István tér – Minorita 

templom, Végvári vitézek tere, Kopcsik Marcipánia, Minaret, Ziffer Sándor Galéria (az egykori 

Zsinagógában) 

Szálláslehetőség a közelben: Hotel Senator-Ház***, Imola Udvarház, Minaret Hotel, Dobó Vendégház, 

Cecey Vendégház – Apartman 

Gasztronómia a várban: 1552 Étterem 

Gasztronómia a közelben: Macok Bisztró, Palacsintavár Étterem, Marján Cukrászda 
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2. NAP: EGER – MISKOLC-DIÓSGYŐR 

Útvonal: Eger – Miskolc-Diósgyőr (54 km) 

Egerből a 25-ös főúton indulunk Felsőtárkány felé, s az Egri országúton haladunk Miskolc-Lillafüredig. 

Ez az ún. bükki panorámaút, amely a Bükki Nemzeti Park nyugati végétől a keleti kapujáig, Miskolcig 

vezet. A kanyarokkal tarkított változatos vonalvezetésű úton páratlan kilátásban lehet részünk. Az út 

keresztülvezet Felsőtárkányon, és elhalad a mély völgyben megbúvó Répáshuta mellett. A Szinva-

forrás közelében ér Miskolc legzöldebb városrészébe, Lillafüredre.  

Ajánlott program: 

Lillafüreden érdemes megállni egy frissítőre a Palotaszállónál, amelynek lobbijában nemcsak egy kávét 

fogyaszthatunk el, hanem megnézhetjük azt a falfestményt is, amely azt a történelmi eseményt örökíti 

meg, amikor Nagy Lajos király fogadta Diósgyőr várában a velencei követeket. Érdemes tenni egy rövid 

sétát a Függőkertben is, amelynek különböző hangulatú tematikus teraszairól a Szinva vízesésében is 

gyönyörködhetünk. 

Lillafüredről Miskolc belvárosa felé haladva érjük el a Diósgyőri várat. Ingyenes autó- és buszparkoló a 

Tapolcarét utcán található a Lovagi tornák tere szomszédságában, ahonnan nyugati oldalról látjuk is a 

várat. Érdemes tenni egy sétát a Vár utca gesztenyefái alatt vagy a szomszédos Tündérkertben is, 

ahonnan más-más oldalát mutatja a „királynék vára”. A kétszintes várkápolna külső építészeti 

különlegessége pl. csak a keleti oldalról, a Tündérkert felől mutatkozik meg igazán. 

A nap további részét a várban és környékén lehet tölteni, este a kivilágított vár látványa is élmény. 

Szállás a vár szomszédságában, egy panzióban. 

Diósgyőr, a királynék vára 
A Szinva patak völgyében már a honfoglalás idején állhatott földvár, amely a tatárjárás idején 

pusztulhatott el. Az első kővárat Ernye bán fia, István nádor építtette ezen a helyen. A vár a 14. 

században Nagy Lajos korában élte virágkorát. A „lovagkirály” dél-franciaországi és itáliai mintára 

építtette a négy saroktoronnyal ellátott gótikus várkastélyt, amely Közép-Európa legnagyobb 

lovagtermével is büszkélkedhetett. Mivel a környező bükki erdők mindig vadban gazdag vidéknek 

számítottak, Lajos király szívesen töltött akár hónapokat is a diósgyőri várban, és itt ünnepelte lengyel 

királlyá való koronázását is. Fontos történelmi események színhelye volt a vár több alkalommal is: 

1381-ben a király velencei háborúit lezáró torinói béke ratifikálása vagy Kassa város 

címeradományozása. Nagy Lajos halála után Diósgyőrt a „királynék jegyruhája”-ként emlegették, 

ugyanis hat királyné - köztük Mátyás felesége, Beatrix is jegyajándékul kapta. Mátyás és Beatrix idején 

élte második fénykorát a vár; ekkor reneszánsz stílusban díszítették a várpalotát. A mohácsi 

csatavesztést több száz éves pusztulás követte, egészen a 20. századi feltárásokig. A 2013-as utolsó 

nagy rekonstrukció eredményeként a vár számos egykori tere újjáépült és régi pompájában ragyogva 

várja a látogatókat. 

A Diósgyőri vár bejárata közelében, külön épületben kapott helyett a jegypénztár és információs pont. 

Innen átsétálhatunk a Déryné-ház és a Történelmi emlékhelyet jelző emlékoszlop mellett a vár 

főbejáratához. Az egykori vizesárkon híd vezet át, amin keresztül a külsővárba jutunk. Jobbra ágyút 

látunk, amelyet jeles ünnepeken, várjátékok alkalmával el is sütnek a vár lovagjai. Az oldalfalon 

emléktábla idézi fel, hogy Petőfi itt írta Alkony c. költeményét. 

A hosszú lépcsősoron felkapaszkodva jutunk a belső várudvarhoz vezető kapuba. Érdemes már innen 

szétnézni, fotózni, hiszen nagyon szép kilátás nyílik innen is Diósgyőrre. A kapualjban lovagi páncélok, 
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zászlók és interaktív tájékoztatótáblák találhatók. A várudvaron kijelölt találkozási pontról indulnak a 

jelmezes tárlatvezetések – minden nap több, előre meghirdetett időpontban. Az újabb lépcsősor után 

a lovagteremben kezdődik az igazi bemutatás, és innen az emeleti termeken végighaladva először a 

királyi (férfiúi) termeket, majd a királynéi termeket mutatják meg a tárlatvezetők. Minden teremnek 

van saját elnevezése: pl. Vadászat terme, Tudás terme. A vezetés egyik legkülönlegesebb helyszíne a 

kétszintes kápolna, amelynek felső szintjéről tekinthetnek le a látogatók – mint hajdan a király. A 

kápolna felszentelt hely, ahol Szent Hedvig ereklyéjét őrzik, s ahol szentmiséket, esküvőket is tartanak. 

A kápolna oldalfalaiban kialakított ülőfülkék nem egyszerűen pihenőhelyül szolgáltak, hanem sajátos 

akusztikájukkal az ott éneklők hangját is felerősítették. Az emeleti termek, szobák bemutatása korhű 

ruhákban, jellegzetes régies beszédmóddal előadva történik. A termekben található berendezési 

tárgyak nagy része nem eredeti, hanem korhű másolat, így vannak olyan ülőalkalmatosságok, amelyet 

ki is próbálhatnak a látogatók. A tárlatvezetés utolsó állomásai a királynéi háló és a fürdő. Innen a vár 

nyugati teraszára lehet kijutni, ahonnan minden évszakban gyönyörű kilátás nyílik a Bükkre és a 

diósgyőri városrészre.  

A jelmezes tárlatvezetés végeztével önálló megtekintésre ajánljuk az észak-nyugati tornyot, ahová a 

meredek, de biztonságos kőlépcsőkön lehet felmenni. A kilátás kárpótol a fáradtságért. Érdekes és 

érdemes végigjárni a földszinti kisebb termeket is, a műhelyeket, a fűszernövényes szobát, és érdemes 

lemenni a rondellába, ahol a vár történetét bemutató látványos animációs filmet lehet megtekinteni. 

A várudvarról nyílik a borozó, az ajándékbolt, valamint az árkádok alatt fotópont is található, ahonnan 

a helyben készült váras képeket azonnal továbbítani is lehet e-mailben.  

A kisebb lovagi bemutatók színhelye a várudvar, a nagyobb rendezvények, pl. a Középkori forgatagé a 

Diósgyőri vár közvetlen szomszédságában található Lovagi tornák tere. 

Egyéb garantált programok: Hétvégenként a „várnép” más-más tagja rövid bemutatókat tart a saját 

„szakterületéből”, így pl. Johanna udvarhölgytől megtudhatjuk, mit rejt a ruhásláda, Mikó, az udvari 

bolond a különleges hangszereket mutatja be, a vár gyógynövényszakértőjétől sok hasznos ismeretet 

lehet gyűjteni a fűszer- és gyógynövények felhasználásáról, Günther, a várnagy pedig a harcászattal 

kapcsolatos bemutatókat és a láncing készítésének fortélyait mutatja meg a látogatóknak. A hétvégi 

garantált programokra előre meghirdetett tematikával kerül sor. A hétvégi garantált programok 

várbelépővel látogathatók. 

Várlátogatásra javasolt idő: 3-4 óra 

Cím: Miskolc, Vár utca 24.  

Látnivalók a közelben: Lovagi tornák tere, Tündérkert, II. János Pál pápa tér, Diósgyőri Kézműves 

Alkotóház, Vár utcai vadgesztenyefa sor, Törökmogyoró fa 

Szálláslehetőség a közelben: Várkert panzió 

Gasztronómia a várban: Borozó 

Gasztronómia a közelben: Kisgergely Cukrászda, Talizmán étterem, Tündérkert Kávézó, A Ház Kávézó 

 

3. NAP: MISKOLC-DIÓSGYŐR – BOLDOGKŐ VÁRA - BUDAPEST 

Útvonal: Miskolc-Diósgyőr – Boldogkő vára (62 km), majd Boldogkőváralja – Budapest (227 km) 
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Diósgyőr városrészből Miskolc belvárosán át hagyjuk el a várost. Útközben a DVTK Stadion, 

messzebbről az Avasi kilátó és a belváros templomtornyai látszanak. A 3-as főúton észak felé haladva 

Encsig, onnan a 39-es úton Boldogkőváralja településig utazunk. Autóval a vár alatti parkolóig lehet 

jutni, onnan rövid séta vezet felfelé a vár bejáratához. 

A boldogkői látogatás végeztével utazás vissza Budapestre a 39. sz., a 3. sz. út és az M30 – M3 

autópályán keresztül. 

Ajánlott program: a Boldogkői várlátogatás mellett érdemes felkeresni a faluban található tájházat, 

valamint belekóstolni a középkori gasztronómiába a Castrum Boldua étteremben. 

 

Boldogkő, a hét tündér vára 
Az eredetileg Bodókőnek nevezett várat a tatárjárás után kezdték építeni, azzal az elsődleges céllal, 

hogy innen biztosítsák az itt elhaladó hadi és kereskedelmi útvonalat. A 15-17. században épült ki 

teljesen, aztán a 18. századtól fokozatosan romlott az épületegyüttes állapota, s csak egyes tornyok és 

bástyák maradtak épen. Birtokosai gyakran változtak, többször ostromolták császári seregek, de nem 

sikerült elfoglalniuk. Falai közt megfordult többek közt II. Rákóczi Ferenc fejedelem, a prédikátor Dévai 

Bíró Mátyás és a katona-költő Balassi Bálint is.  

A leglátványosabb, talán legtöbbet fotózott része a várnak az Oroszlánszikla, amely egy 20 méter 

magas sziklagerinc végén áll. A gerincről és a végébe épített őrbódéból az egész Hernád-völgy 

különleges panorámája tárul a látogató elé. A vár legmagasabb pontja az északi oldalon található 

háromszögletű torony teteje, ahol az üvegpadlóval ellátott kilátó kínál szédítő látványt. 

Népszerű hely a várban a nyugati fal gyilokjárója. A várpincében kovácsműhely és várbörtön látható, 

de van régészeti, hadtörténeti és pénztörténeti kiállítás is. A magyar történelem nevezetes csatáit 

hatalmas terepasztalokon eleveníti fel Közép-Európa legnagyobb ólomkatona kiállítása. 

A várlátogatás útvonala a 2021. tavaszi újranyitást követően az eddigiekhez képest változni fog. A vár 

rekonstrukciója keretében visszaépül az eredeti, XIV. századi palotaszárny és az északkeleti torony, lesz 

korhű enteriőrökből berendezett kiállítás, XVI. századi korabeli eszközökkel, tűzhellyel felszerelt 

konyha. Felújítják a várbejáratot, a kaputornyot és a teljes nyugati falat, és új, korszerű, többfunkciós 

fogadóépületet építenek, amely illeszkedik a sziklához és a környezethez. Az új látogatói útvonalakat 

ezeknek a fejlesztéseknek megfelelően alakítják majd ki. 

A jelmezes tárlatvezetés során a várúr Drugeth Fülöp unokahúga, nemes Drugeth Mária, esetleg 

valamelyik udvarhölgy elmeséli a Hét tündér legendáját, a vár történetét, és Drugeth Fülöp 

palotaépítési terveibe is beavatja a látogatókat. Megismerkedhetnek Anjou-házi királyaink korával, 

végül a XVI. században rablólovagokként is hírhedtté vált Bebek-család történetével. A várlátogatás 

élményét növeli a jellegzetes, régies magyar nyelven előadott tárlatvezetés, amely méltán nagyon 

népszerű a látogatók körében. 

Egyéb garantált hétvégi programok tavasztól őszig: kóborlovagok lovagi párbaja különböző kardokkal 

és sújtófegyverekkel, láncos buzogánnyal és csatabárddal. A tréfás párbeszédekkel, könnyed humorral 

előadott lovagi párbaj végén még apróddá is avatják a vállalkozó kedvű nézők egyikét. 

Várlátogatásra javasolt idő: 2-4 óra 

Cím: Boldogkőváralja, külterület (48.3444154,21.2323365) 
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Látnivalók a közelben: Tájház és tájtörténeti kiállítás (Boldogkőváralja) 

Szálláslehetőség a közelben: Mandalaház, Boldogkőház 

Gasztronómia a közelben: Bestillo Pálinkaház (főzdetúrával és pálinkakóstolással), Castrum Boldua 

középkori étterem, TERRA Boldogkő Látványpince és Fröccsterasz 

 

Bár a jelmezes tárlatvezetés állandó garantált program a három helyszínen, érdemes visszatérni 

ezekbe, és egy másik „várbéli” vezetésével újra megnézni a várat, hiszen minden tárlatvezető mást fog 

kiemelni. Természetesen a legfontosabb információk az adott korról, helyszínről minden alkalommal 

elhangzanak majd, de nem mindegy, hogy pl. az egri várat egy vitéz hadnagy vagy egy mosónő 

szemszögéből láttatják. A „várnép” tagjai a gépezetnek anno, a döntő történelmi időkben, ill. a mai 

attrakcióknál egyformán fontos részei; mindannyian hozzátettek, hozzátesznek valamit az egésznek a 

működéséhez, sikeréhez. A történelem így lesz napjainkban is élő. 
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1. számú melléklet: Képek 
 

Az 1. számú mellékletet képező képek külön mellékletként, képformátumban kerülnek benyújtásra.  
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2. számú melléklet: Felhasznált irodalom 
 

Szakkönyvek 

Magyarország túraútvonalai Váraink nyomában szerk. Dr. Nagy Balázs, Budapest, 2018 

VendégVáró Látnivalók Borsod-Abaúj-Zemplén megyében szerk. Filip Gabriella, Miskolc, 2006 

Élmények és látnivalók Magyarországon, Miskolc, 2020 

 

Folyóiratokban közölt cikkek 
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3. számú melléklet: Útvonalak térképes jelölése 
 

Kézműves pincészetek útján a Felső-Magyarország borrégióban 
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Az időutazás élményígérete az Északi-középhegység váraiban 

 


