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A rajzot készítette: Galgóczi Natália tanuló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



A rajzot készítette: Németh Márk tanuló 

Ismertetők, 

hogy könnyebben válassz, 

programjaink, Miskolc 

város és környéke 

érdekességeinek, értékeinek 

megtekintése közül 

Szakmai-fakultatív 

Általános tájékoztatási információk 
 

Személyes adatok megadása 
 

Programok  
(Online jelentkezés lehetősége a Programban található linkeken) 

 

A virtuális füzet (program) keretén belül csoportosan és 

egyénileg is megtekinthetik, megismerhetik Miskolc város és 

környékének értékeit. 

Ingyenes tömegközlekedés 
 

Speciális szükséglet 
  

https://werir.000webhostapp.com/áti.docx
https://forms.gle/446G1tWuMJyyiZrg6
https://werir.000webhostapp.com/program.pdf
https://forms.gle/oAHKjFAowsbJJ3Hi6
https://forms.gle/kvUFVYeh5TkeQm9o9


Miskolci Nemzeti Színház 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

A Miskolci Nemzeti Színház Miskolc 

belvárosában található a Széchenyi, illetve a 

Déryné utcában. A színháznak otthont nyújtó 

klasszicista és romantikus stílusú épületet 

1847 és 1857 között emelték, és a színházi 

előadások mellett többek között olyan 

rendezvényeknek nyújt otthont, mint a 

Bartók Plusz Operafesztivál. A színház 2010. 

június 1-jétől az Európai Színházi Konvenció 

teljes jogú tagja. A színház igazgatója 2015 

júniusától Béres Attila. 

Színház régen 
A Miskolci Nemzeti Színház a köztudatban az ország első kőszínházaként él, de ez 

csak az ország mai területére igaz, mivel az első a kolozsvári volt. Az első miskolci 

színházépület építését 1819-ben kezdték el az akkori Boldogasszony utcában (ma 

Déryné utca), és 1823. augusztus 24-én, két évvel a kolozsvári után nyitották meg 

Kisfaludy Károly A tatárok Magyarországban című darabjával. Miskolc első 

színházépülete 1843. július 19-én tűz martalékává vált. Az új színházépületet az 

építkezés megkezdésének 10. évfordulóján, 1857. szeptember 3-án nyitották meg 

Vörösmarty Marót bán című darabjával. A színház első igazgatója Latabár Endre 

volt. 1883-ban felépítették a ma is látható tűztornyot a színház tetejére. 1902-ben 

került sor egy újabb felújításra. 1925–26-ban ismét jelentősebb felújítást hajtottak 

végre. A felújításról a bal oldali előtérben ma is látható márványtáblán emlékeztek 

meg. Ezen kiemelik Hodobay Sándor polgármester nevét, az ő kezdeményezésének, 

energiájának köszönhető a sikeres megvalósítás. Nagy felújítást terveztek 1956-ban, 

amely bontással és építéssel járt együtt. A felújítási munkálatok 1959-ig tartottak, ez 

alatt a társulat Diósgyőr-Vasgyárban, egy addig filmszínházként működő épületben 

tartotta előadásait. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
További információ: https://mnsz.hu/ 

Színház ma 
Az 1990-es években, gyökeresen új elképzelések szerint nagyszabású 

átalakításokat hajtottak végre. A nagyrekonstrukció megvalósulása révén 

Miskolcon Közép-Európa egyik legösszetettebb színházi együttese jött létre. A 

megújult Miskolci Nemzeti Színház összterülete az eredeti méret kétszeresére, 15 

074 négyzetméterre növekedett. Az épületegyüttesben – az ekkortól Nagyszínház 

néven emlegetett eredeti teátrum nagyszínpadán kívül – még négy játszóhely 

található: Csarnok, Kamaraszínház, Játékszín és Nyári színház. A színházi 

épületkomplexumban található a Színháztörténeti és Színészmúzeum is, amely a 

miskolci színjátszás történetének állít emléket. A felújítás révén kialakult színházi 

épületkomplexum lehetővé tette egy sikeres új kezdeményezés, a Bartók Plusz 

Operafesztivál megteremtését, amelyet először 2001 nyarán rendeztek meg. 2011. 

február 26-tól jeltolmács közvetíti az előadások szövegét, ezzel ez az első 

színházak egyike, ahol nagyothallók is élvezhetik a színdarabot. 2013. április 28-

án, a tánc világnapjához kapcsolódóan megalakult a színház keretein belül működő 

Miskolci Balett. 

https://mnsz.hu/


Színháztörténeti és Színészmúzeum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A miskolci 

Színháztörténeti és 

Színészmúzeum 1996-ban 

jött létre a Miskolci 

Nemzeti Színház 

épületének 

szomszédságában, a 

Déryné utca 3. szám alatt. 

A miskolci Színészmúzeum 

gondolata Gyarmathy Ferenc 

miskolci színművész fejében 

fordult meg először, mert a 

budapesti, Gobbi Hilda által 

alapított intézmény nem 

foglalkozott a vidéki színészet 

emlékeivel. A színész az 1980-as 

évektől gyűjtötte a miskolci 

színházhoz kapcsolódó 

emlékeket, a kollégák relikviáit, 

és ezt szánta a tervezett múzeum 

magjának. A múzeum 

Gyarmathy Ferenc és az általa 

alapított Színész Emlékház 

Egyesület szervező munkájának 

eredménye révén 1996. október 

22-én nyílhatott meg a Miskolci 

Galéria Városi Művészeti 

Múzeum színháztörténeti 

gyűjteményeként. A kiállítási 

anyagot a Herman Ottó Múzeum 

és a Miskolci Levéltár is fontos 

dokumentumokkal gazdagította. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
További információ: https://hermuz.hu/szinhaztorteneti-gyujtemeny/ 

A múzeum épülete az első, 1823. augusztus 24-én megnyitott, ám 1843-ban leégett 

miskolci kőszínház helyén áll, múzeumként való felhasználása jelképesnek is 

tekinthető. Ez a színház volt a mai Magyarország területén épült első olyan 

kőszínház, amelyet a magyar nyelvű színjátszás számára emeltek az akkori 

Boldogasszony utca 3. szám alatti telken. A színészmúzeumnak szánt épületet a 

színházi épületegyüttes 1991–1996 között zajló átfogó rekonstrukciója keretében 

újították fel, az átalakítási terveket Bodonyi Csaba építész készítette, és az Európa 

Tanács támogatásával valósult meg. Az átépítések során végzett régészeti 

vizsgálódások azt bizonyították, hogy az épület falaiban benne van a katonai lak, de 

még az ős-színház főfala is, sőt a mai lépcsőház és az emeleti nagyterem egyik fala 

is az egykori színház homlokzatának maradványa. A múzeumépületet 1996-ban 

adták át, a bejárati kapualj lett a múzeum előcsarnoka, a kiállítás az emeleten van, 

mintegy 260 négyzetméteren.  

Állandó kiállításának újrarendezésével is ünnepli fennállásának huszadik 

évfordulóját a miskolci színészmúzeum. Az új tárlat továbbra is a vándorszínészet 

korától napjainkig foglalja össze a miskolci színjátszás történetét, s megmaradt a 

korábbi rendkívül népszerű, színházi interaktív tér. A tárlókba számtalan múltbéli 

"újdonság" került, többek között Honthy Hanna, Latinovits Zoltán dedikált fotói, 

Dajka Margit relikviái, a Somló-színészdinasztia emlékei, látványos szcenikai 

tervek, százéves operettjelmezek, a hatvanas évek kedvenceit - köztük Balogh 

Emesét, Káldy Nórát, Varga Gyulát - megidéző vidám plakátok gazdagítják a 

színesebbé vált kiállítást. A látogatók elolvashatják a nemzet legnagyobb 

színészeinek - köztük Agárdy Gábornak, Básti Lajosnak, Darvas Ivánnak - a miskolci 

színházról szóló vallomásait, a magyar irodalom nagyjainak - Örkény Istvánnak, 

Németh Lászlónak - a miskolci színművészekhez írt köszönő sorait is.   

https://hermuz.hu/szinhaztorteneti-gyujtemeny/


Avas 
Az Avas vulkáni eredetű, 234 méter magas domb Miskolc közepén, egyben az Avas 

városrész neve is. A városrész magába foglal egy lakótelepet is, amely tíz és félezer 

lakásával az ország egyik legnagyobb lakótelepe. A legnevezetesebb részek az 

északi, északkeleti oldalak, itt találhatók a műemlékek és a látványosságok zöme. A 

domb tetején áll a tévétorony, közismert nevén az Avasi kilátó, ami a város egyik 

jelképe. A másik fontos, szintén jelképnek számító építmény az belváros legrégibb 

épülete. A domb északi részén, a belvárosi Erzsébet tér közelében áll. Mellette, a 16. 

században épült harangtorony, a minden negyedórában játszott harangjátékáról is 

ismert.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Az Avas körzetéhez tartozik az egykori Mindszent község területén épített 

mindszenti templom is, a mellette még ma is álló mindszenti ispotály és az 

úgynevezett Csupros Mária-szobor. Az Avas temetői is régóta használatban vannak, 

az avasi református temető műemlék, de a zsidótemető és a két mindszenti temető is 

számos értéket mutat fel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avasi pincesor 
A történelmi jelentőségű kisavasi pincesor Miskolc belvárosában helyezkedik el. 

Európában egyedülálló módon a város szívéhez közel, az Avas hegy északi oldalában 

található. A pincesoron nagyjából 900 pince és borház számlálható össze. Ezek a 

bortárolásra használt helységek nem ritkán akár 300-400 éves múltra tekintenek vissza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Napjainkban az egykori miskolci - főleg az 

avasi - pincéknek csak a töredéke árulkodik 

arról, hogy milyen gazdag múltat rejtett 

magában a miskolci borkultúra. Az 1970-es 

évektől a környéken történt szőlőtelepí-

téseknek köszönhetően létrejött a Bükki 

borvidék, amely a miskolci szőlőket is 

magába foglalja. 

A Bükki borvidék egykori 

népszerűségének feltámasztásához kötődő 

pincészet Miskolcon: Sándor Zsolt 

Pincészete és a Gallay Kézműves Pince. A 

pincesorhoz kötődő rendezvény az Avasi 

Borangolás és a Miskolci Fröccsfesztivál. 

A pinceüregek egymástól kb. 6-7 méter távolságra, párhuzamosan haladnak a hegy 

belseje felé. A legtöbb pince 10-20 méter hosszú, de akadnak köztük 50-100 

méteresek, vagy annál hosszabbak is. A pincerendszer Miskolc elfeledett 

borkultúrájához kötődik, amely hétszáz éves múltat tudhat magáénak. Miskolc 

címerében már a 17. században is szerepelt a szőlő mint motívum. A miskolci 

borkultúrának az 1880-as évek nagy filoxérajárványa vetett véget. Az avasi pinceházak 

nagy része az 1910-es-1930-as évekbeli Avas-kultuszhoz kötődik. Íróink közül Móra 

Ferenc is kedvelte az avasi borozgatást, de Móricz Zsigmond is szívesen fordult meg 

itt. Az 1970-es években a városlakók közül sokan felújították az egykori borházakat, 

pincéket, hogy szabadidős helyszínt teremtsenek maguknak. 



Avasi Bormúzeum és Borvendéglő 
 

Az Avasi Borvendéglő és Bormúzeum 

tökéletes helyszín családi ünnepségek, 

baráti összejövetelek, céges rendez-

vények, bálok lebonyolítására. 

 

 

Éttermünk múltat idéző hangulata és 

csodálatos fekvése feledhetetlen élményt 

nyújt kedves vendégeinknek. 

 

 

Rendezvényekre kemencében és szabad-

tűzön készült hagyományos ételek 

rendelhetők. 

 

 

Emellett egyéni igény szerint kialakított 

menü elkészítését is vállaljuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
További információ: https://avasi-bormuzeum.hu/ 

https://avasi-bormuzeum.hu/


Miskolctapolca 
Miskolctapolca, 1950 előtti nevén Görömbölytapolca (a helyiek szóhasználatában 

Tapolca) Miskolc városrésze, a Hejőpatak völgyében helyezkedik el. Neve szláv 

eredetű, fürdőhelyet jelent. Számos nevezetessége között Barlangfürdője egész 

Európában egyedülálló. A 1219-ben már monostor állt itt (ekkor említi először 

okirat), amelynek az volt a feladata, hogy őrizze a nemzetség földi maradványait. A 

Szent Péter és Pál tiszteletére emelt monostorban bencés szerzetesek éltek, egészen 

a 16. századig. A szerzetesek a korai időktől ispotályt (szegényápoldát) működtettek 

a monostor mellett, ahol a gyógyítást a magister hospitalis irányította, munkáját 

ápolók és fürdősök segítették. A tapolcai hőforrások vizét tehát már ekkor 

felhasználták gyógyításra. A terület később a görögkatolikus egyház tulajdonába 

került, melyet Miskolc város több ütemben megvásárolta az egyháztól és 1934-ben 

üdülőhellyé nyilvánította, amely gyors virágzásnak indult. 1941-ben Európa 3. 

helyén álló legkorszerűbb fürdőnek is nyilvánították nemzetközileg. 1969-ben pedig 

két szabadtéri medencével egészítették ki a komplexumot, majd később, két ütemben 

is történtek átalakítások, bővítések. E munkálatok során épült meg a barlangfürdő 

jelképének is számító külső „kagyló” (Zsuffa András tervezte), újabb barlangtereket 

tártak fel, és a mai arculat a 2000-es évek közepére alakult ki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A tapolcai park központi eleme a csónakázótó, amelyből több kis sziget is 

kiemelkedik. Egy 18 °C-os forrás táplálta, területe 1997-ben 10 106 négyzetméter 

volt. Ebből a tóból ered tulajdonképpen a Hejő-patak. A tó partfalát 1959-ben 

alakították ki, és ekkor épült meg a csónakkikötő is. .A tó vize mintegy 7,5 naponként 

teljesen kicserélődik. Az országút másik oldalán is eredt néhány forrás, ami az ún. 

Hattyú-tavat (Békás-tónak is mondják) táplálta. A tapolcai parkba 1920-ban 

egzotikus fákat és bokrokat telepítettek, amivel arborétum jött létre a területen. A 

park ma is természetvédelem alatt áll, és a fontosabb több mint hetven növényt 

ismertető táblákkal jelölték meg. 



Miskolctapolca – Barlangfürdő 
A Barlangfürdő melegforrások felett 

elhelyezkedő barlangban kialakított 

fürdőhely Miskolctapolcán. Miskolc 

egyik leglátogatottabb turistalátványos-

sága. A 30 °C-os víz és a barlang 

klímája gyógyhatású, főként ízületi 

betegségek esetén, de sótartalma 

alacsonyabb, mint a gyógyvizeké, nem 

éri el az 1000 milligramm/litert sem, így 

korlátlan ideig lehet benne fürdeni. 

Mivel a fürdő jelentős része zárt és a víz 

meleg, egész évben látogatható. 2016-

ban elnyerte az év fürdője címet. 
 

Tapolca fürdőhellyé válása igazán csak a török uralom után kezdődött meg. Az 

építkezést 1723-ban rendelték el. Ebben az időben a tapolcai hidegvizű források vizét 

is felhasználták, így a hőmérséklete hűvösebb volt, mint a jelenlegi fürdőben. Három 

medence épült ki fürdőházzal és vendégfogadóval. Ekkor még magában a barlangban 

nem fürödtek, csak rajta kívül voltak medencék. A század közepére a fürdőhelyet 

elhanyagolták, az épület is leomlott. Csaknem egy évszázadot kellett várni a 

fürdőkultúra újabb felvirágzására. 1934-ben nyilvánították Tapolcát hivatalosan 

üdülőhellyé, és 1939-ben kezdték meg egy teljesen új fürdőház építését. Az építkezés 

közben számos régészeti leletre bukkantak és egy addig ismeretlen, 31,5 °C-os forrás 

is a felszínre tört. Mivel igen bővizű volt, nagyszabású tervek születtek kiaknázására. 

A termálfürdőt 1941-ben nyitották meg, de csak 1959. május 14-én került sor a 

Tavas-barlang Barlangfürdővé való alakítására. 1980-as években új termeket és 

folyosókat csatoltak a fürdő eredeti területéhez, és melegebb (34 és 36 °C-os) 

medencéket is kialakítottak. Az 1998-ban megkezdett fürdőrekonstrukció fő feladata 

a fogadócsarnok felújítása, az öltözők és a gépek korszerűsítése volt. A 

Barlangfürdőben több szobor található, a kupolamedencét például 1967 óta díszíti 

Szőke Lajos szobrászművész Ősélőlények című, kőből készült térplasztikája. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
További információ: http://barlangfurdo.hu/ 

http://barlangfurdo.hu/


Miskolctapolcai strand– Ellipsum Élmény- és 

Strandfürdő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
További információ: https://ellipsumfurdo.hu/ 

A strandfürdő az 1920-as évek végétől épült ki. Először csak a 100 m-es nagy 

medence készült el, majd az 1930-as évek végén az 50 m-es úszómedence is. Az 

1970-es évek elején elbontott favázas, kitöltő téglafalazatú épületeket Szeghalmy 

Bálint tervezte; az ő alkotása volt a görögmedencés öltözősüveg is, amelyet Bodonyi 

Csaba tervezett újra. Az 1980-as évek elején csúszdákkal, sportterekkel egészítették 

ki a szolgáltatásokat. A tapolcai strandra jellemző volt, hogy meleg nyári hétvégi 

napokon a látogatói forgalom meghaladta a tízezer főt. Az utolsó nagy fejlesztés az 

1980-as évek közepén zajlott; az akkor még üzemelő Juno szálló alatti zöldterületre 

egy önálló gyermekstrandot építettek, melynek területét boltozatos fahíddal kötötték 

össze a meglévő fürdővel. A strandot 2004-ben bezárták. Felújításának első üteme 

2015-ben fejeződött be. 2015. május 30-án adták át az úszó- és a családi medencét 

csúszdával, valamint a kapcsolódó wellnessházat. 

Az Ellipsum Élmény- és Strandfürdő – vagy korábban Miskolctapolcai Strandfürdő 

– Miskolctapolcán található szabadtéri strand. A 2000-es években bezárt, de 2015-

ben újra megnyílt. 2021-ben újabb, ellipszis alakú épületekkel és különböző 

szolgáltatásokkal kiegészülve egész évben használható fürdőkomplexummá vált. 

https://ellipsumfurdo.hu/


Miskolctapolcai Bobpálya 
 

Miskolc egyik látványossága a miskolc-tapolcai télen-nyáron üzemelő bobpálya. 

Hamar megkedvelték a kalandkedvelő városlakók és turisták. Ez nem is csoda, 

hiszen különleges élményt kínál a vendégeknek a barlangfürdő és a csónakázó-tó 

szomszédságában, a hegyoldalon kialakított bobpálya, amely 800 méter hosszú, 

ebből mintegy 600 méteren keresztül lefelé száguldanak a bobok a fák közt, 

miközben 54 méteres szintkülönbséget tesznek meg. A rozsdamentes acél pályán 

maximum óránként 42 kilométeres sebességet érhetnek el a járművek, amint elérik 

ezt a határt automatikus fékrendszer gátolja meg a további gyorsulást. Azonban 

akinek sok ez a sebesség a kézifékkel kedve szerint lassíthatja a bob futását. A jobb 

és bal kanyarokkal, bukkanókkal tarkított, az erdő fái közt kanyargó, tengeri kígyóra 

hasonlító pálya igencsak megemeli az utasok adrenalinját, ugyanis közelebb és 

teljesen biztonságos körülmények közt száguldanak a bobok a fákhoz, mint egy igazi 

sí. vagy szánkópályán tehetik a sportolók. A minőségre, biztonságra garancia a német 

precizitással készült bobpálya. Hasonló van Visegrádon és Balatonfűzfőn is. Az 

országban egyedülállóan mindennap este, villanyfénynél is száguldhatnak a pályán 

a látogatók. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
További információ: http://mibob.hu/ 

http://mibob.hu/


Miskolci Jézus Szent Szíve Sziklakápolna 
A Sziklakápolnát 1935-ben szentelték fel. Előtte egy évvel járt itt egy ferencesrendi 

szerzetes, páter Szabó Pius erdélyi származású esperes barátjánál, Pataky Rudolfnál, 

aki a miskolci képviselőtestületnek volt tagja. Az ő tulajdonában volt a Verebes-

tanyán lévő, tufába vágott két barlang, amelyet birkaakolnak használtak. Az 

esperesnek megtetszett a hely, a kilátás, és azt javasolta, hogy a Tapolcán üdülők 

számára alakítsanak ki a barlangokból egy kis kápolnát. A terveket Menner László 

miskolci építész készítette.  A csillagboltozatot Kun József szobrászművész, a 

szentképet Meilinger Dezső festőművész készítette (mindketten híres miskolci 

művészek voltak). A templom boltozatos kialakítású főhajója 25 méter hosszú, jobb 

oldalon mellékoltár, baloldalt pedig a kórus, az előcsarnokban pedig szobrok 

számára alakítottak ki helyet. A kápolna átadása után tovább folyt az építkezés 

(bányászat), a hajót teljesen körbevájták, 1940-re elkészült a kápolnát övező 

körfolyosó.A kápolna a háborúban súlyosan megsérült, újjáépítése 1965-ben 

fejeződött be, majd 1995-ben ismét renoválták. Ekkor készült a kápolna bejáratát 

képező székelykapu, Szabó Pius emlékére. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avalon Park – Élménypark 
 

Az Avalon Park családok, párok és cégek számára is rendkívül színes kikapcsolódási 

lehetőséget kínál, ahol mindenki megtalálja a számára legoptimálisabb pihenési 

módot. Az adrenalinra vágyó vendégek számára a HELL Kart a tökéletes választás, 

ahol egy 562 méter hosszú pályán, izgalmas időmérő gokart futamokon szelhetik az 

éles kanyarokat. Szállás és wellness, éttermi szolgáltatások, sörkert, gyermekeknek 

játszópark áll rendelkezésre, családi és céges rendezvények is szervezhetők.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
További információ: https://avalonpark.hu/ 

https://avalonpark.hu/


Miskolc - Lillafüred 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lillafüred (Miskolc-Lillafüred) Miskolc településrésze, de a város belterületétől több 

kilométerre helyezkedik el. Miskolc egyik legmagasabban fekvő része, a Bükk-

vidéken, a Szinva és a Garadna patakok összefolyásánál. Turisztikai szempontból 

jelentősége kiemelkedő, ez az egyik legjelentősebb turisztikai település a Bükk-

vidéken.  

A Garadna-völgyben a két patak összefolyásánál kialakult kisebb, természetes tavat 

1813-ban egy völgyzáró gáttal visszaduzzasztották, hogy biztosítsák a vashámorok 

– vízzel hajtott pörölyök – működéséhez szükséges vizet. Gróf Bethlen András 

mezőgazdasági miniszter az 1890-es évek elején elhatározta, hogy a Hámori-tó 

közelébe kormányüdülőt építtet. A település nevét Bethlen unokahúgáról, Vay 

Erzsébetről kapta, akinek a beceneve Lilla volt (Lilla Vay Elemérnek, Borsod 

vármegye akkori főispánjának testvére volt). Amikor 1920-ban Horthy Miklós 

kormányzó gróf Bethlen Istvánt kinevezte miniszterelnöknek, az új kormányfő a 

Népszövetség támogatásából építtette fel a Palotaszállót. 1926–30 között Pávai-

Vajna Ferenc geológus kutatott itt meleg vizet, de fúrás 734,5 méter mélyen félbe 

maradt; helyén ma emlékmű áll. Az építést napjainkig több nagy idegenforgalmi 

fejlesztés követte. A Szinva eredetileg a Hámori-tóba torkollott; a Lillafüredi-

vízesést a Palotaszálló építésekor alakították ki. Ma ez Magyarország legmagasabb 

vízesése. 

Korábban, a rendszerváltás előtt egy Sziklának nevezett rejtélyes katonai objektum 

is működött a Hámori-tó partján. Ez később diszkónak adott helyet, majd 

turistaszállás volt, jelenleg kihasználatlan. Az állomásépületben egykor postahivatal 

is működött. 

Lillafüred Hámorhoz tartozott 1950-ig, amikor a községet Miskolchoz csatolták. 
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Palotaszálló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
További információ: https://hotelpalota.hu/ 

A híres szálloda 1925 és 1929 között épült Lux Kálmán tervei alapján, neoreneszánsz 

stílusban. Mayer János, akkori földművelésügyi miniszter avatta fel. A szálló egyik 

étterme a közelmúltban reneszánsz étteremmé átalakított Mátyás étterem, ólomüveg 

ablakai a történelmi Magyarország várait ábrázolják. Az épületektől a Szinva-

források felé hatalmas park terül el, botanikai ritkaságokkal. 

https://hotelpalota.hu/


Hotel Tókert 
 

A szálloda és étterem 

Lillafüreden található, a múlt 

századi Weidlich-Villa 

épületében, a festői szépségű 

Hámori-tó partján. Családi 

vállalkozás mely 1999-ben 

nyitotta meg kapuit, a Szállodát 

és Éttermet Szabó Ferenc 

alapította 1996-ban, családi 

vállalkozásként. A cég az 

ingatlant 1997-ben árverésen 

vásárolta, a rajtalévő romos 

állapotú Weidlich-villával. 

Az ezt követő években 

felújítások és új épületek építése 

következtek: többek közt az 

étterem, a nyitott terasz, a 

recepciós épület és 8 db szoba 

építésével valósultak meg a 

fejlesztések. 2011-ben kaptuk 

meg a három csillagos 

minősítést, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

További információ: https://www.hoteltokert.hu/ 

https://www.hoteltokert.hu/


Lillafüredi-vízesés 
A Palotaszálló építése előtti beszámolók már említést tesznek a Szinva patak eredeti 

vízeséséről, ami a Palotaszálló építése, illetve a tereprendezési munkálatok elvégzése 

előtt a Garadna patakkal együtt ömlött a Hámori-tóba. A 20 m magas vízesés 

létrejötte nem természetes, a Palotaszálló építése miatt el kellett terelni a Szinvát. A 

sétányról, ami nagyjából a vízesés felénél éri el a vízesést, a korlát mellett egy 

ösvényen biztonságosan le lehet jutni a vízesés alá. Mivel a vízművek a Szinva 

vizének jelentős részét elvezeti a szárazabb hónapokban a patakmederben csak 

nagyon kevés víz folyik, ezért, ha a túlzottan száraz időjárás úgy kívánja, a tóból 

emelnek át ide annyi vizet, hogy a vízesés látványa megmaradjon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Függőkert 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Palotaszálló egy meredek 

emelkedő tetején található, és 

ennek megerősítésére egy 

támfalakkal tagolt teraszos 

sétányrendszert alakítottak ki. 

Innen nyílik az Anna-

mésztufabarlang és több 

kisebb kőfülke. A sétányról 

szépen látszik hazánk 

legmagasabb szabad esésű 20 

méter magas vízesése. 



Lillafüredi kisvasút és libegő 
 

A Lillafüredi Állami Erdei Vasút (rövidítve: LÁEV) egy erdei vasút Miskolcon és 

annak környékén, a Bükk-vidék keleti területén. A vasútüzemet a Bükkben kitermelt 

faáru, illetve a Diósgyőri szénbánya szenének szállítására hozták létre, a 

személyszállítás csak később indult meg. Aztán a teherszállítás egyre inkább a 

közútra tért át, így egyedül a személyszállítás, azon belül is a turizmus maradt meg 

az egyetlen feladatkörnek. Egy 2014-es országos felmérés szerint a budapesti 

Gyermekvasút után a lillafüredi Magyarország második legforgalmasabb kisvasútja. 

A kisvasúti napja: május negyedik szombatja, üzemeltetője az Északerdő Zrt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A lillafüredi libegő Lillafüred és Jávorhegy között működő drótkötélpályás 

felvonó.[4] Kiinduló állomása Lillafüreden az Erzsébet sétányon található, ahonnan 

1080 méter hosszan, 263 méteres szintkülönbségen szállítja az utasokat a 606 méter 

magas Jávorhegyre, a menetidő 11–12 perc. Mellette rollerösvényt és egy Oxigén 

nevű túraútvonalat is kialakítottak. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
További információ: https://www.kisvasut.hu/ , https://libegopark.hu/ 

https://www.kisvasut.hu/
https://libegopark.hu/


Hámori-tó 
 

A Hámori-tó a Garadna völgyében, 

a Szinva patak mésztufagátjának 

duzzasztó hatása miatt keletkezett. 

Először 1319-ben említik, egy pálos 

kolostorral kapcsolatos oklevélben 

Feltó-halastóként. A jelenlegi 

méretű tavat 1810-ben hozta létre a 

kohászat állandó vízellátása 

érdekében Fazola Frigyes. A gyár 

vízgazdálkodásában a tó igen fontos 

szerepet játszott: vízállását naponta 

mérték, a zsilipek nyitását gondosan 

följegyezték.A tó másfél kilométer 

hosszú, helyenként meglehetősen 

mély. A tavon nyáron csónakázásra 

és vízibiciklizésre van lehetőség. 

Partján a Neptun Búvárklub épülete 

található. A tó egyik partján vezet a 

Bánkútra vezető autóút, a másik 

oldalon festői sétány található. A 

völgyzáró gáttól nem messze, a 

völgy déli oldalában fakad az 

Eszperantó-forrás vize, ami az erdei 

vasút alatti átereszen átfolyva jut a 

tóba. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lillafüredi tanösvény 
 

A Szinva völgyében a patak jobb partján, illetve helyenként a hegyoldalban vezető 

tanösvény a Palotaszálló alól, az Annabarlangtól indul. A Szent István-barlanggal 

átellenben a hegyoldalba felkapaszkodva érinti a Patrona Hungariae szoborfülkét, 

majd a Limpiászi keresztet, és úgy ereszkedik vissza a patak völgyébe. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Lillafüredi barlangok 
Anna-mésztufabarlang  

Ez egy világritkaságnak számító barlang, az egész világon mindössze 6 hozzá 

hasonló létezik, ezért Magyarország egyik különleges természeti értékének számít. 

Magyarországon van még egy hozzá hasonló barlang Pécsett. A barlangot 1951-ben 

védetté, majd 1982-ben fokozottan védetté nyilvánították. 
 

Szent István-barlang  

A Szent István-barlang a környék legnagyobb cseppkőbarlangja, látnivalói a 

Nagyterem, a Kilátó és a Színházterem. Egyes termeiben légzőszervi betegeket 

gyógyítanak. A barlang idegenforgalmi célokra kiépített, 1991-óta gyógybarlanggá 

nyilvánított, fokozottan védett természeti érték. 
 

Szeleta-barlang (ősemberbarlang)  

A Szeleta-barlang Lillafüredről egy meredek emelkedőn közelíthető meg. Kadić 

Ottokár feltárása alatt több százezer éves pattintott kőeszközöket találtak, melyek 

készítőit a barlangról Szeleta-kultúrának (tudományos szóhasználatban seletien) 

nevezte el. Lakottsága az utolsó interglaciális elejétől több mint 100 ezer éven 

keresztül kimutatható.A barlang szabadon látogatható, ám megközelítése csak 

gyalogosan lehetséges. A gyalogút nagy emelkedésű turistaösvény. 
 

 

 

 

 

 

 



Hámori-szikla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molnár-szikla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A „szikla” 
A szikla nem elsősorban 

turistalátványosság. az 1990-es évekig 

szigorúan titkos objektumot a helybeliek 

csak „Szikla” néven emlegetik. A 

Palotaszálló építésével egyidőben, annak 

munkálatai fedésében hozták létre a 

légvédelmi célokat ellátó katonai 

objektumot. A légvédelmi üteg talán azért 

volt szükség, mert közvetlenül előtte áll a 

Hámori-tó duzzasztógátja, amely 0,4 millió 

m³ vizet tárol, és ezt akarták megvédeni. A 

rendszerváltást követően a szigorúan titkos 

minősítést feloldották.  

Lillafüred előtt, Miskolc felé 

egy kilométerrel a völgy 

szurdokká keskenyedik. Ennek 

mindkét oldalán sziklamászók 

által kedvelt, természetes fal 

található. Január végén itt 

rendszeresen jégmászó 

versenyt rendeznek. 

A Hámori-völgy oldalában lévő 

sziklához, melynek tetején 

fakereszt áll, két különböző 

legenda is fűződik. Az egyik 

szerint a szikla onnan kapta nevét, 

hogy innen ugrott le a szegény 

molnárlegény és a gazdag molnár 

lánya, akik nem lehettek egymáséi. 

Egy kevésbé ismert, de Jókai által 

megörökített legenda szerint egy 

idős molnár ugrott le a szikláról, 

amikor megtudta, hogy fiatal 

felesége megcsalja. 



Pisztrángtelep 
 

Lillafüredtől néhány kilométerre a Garadna völgyében pisztrángtelep található, egy 

bővizű forrásnak köszönhetően. A látogatók itt friss sült halat is fogyaszthatnak, 

sokan járnak vásárolni is ide. Hasonló telep működik a Szalajka-völgyben, ám ez 

abban különbözik tőle, hogy maga is árulja a néhány órája kifogott halakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

További információ: http://www.pisztrangtelep.hu/ 

A lillafüredi pisztrángtelepet 1932-ben hozta létre a Magyar Királyi 

Erdőigazgatóság. Napjainkban tizennyolc medencében nevelünk sebes és 

szivárványos pisztrángot, arany pisztrángot, évente mintegy fél-egy millió ikrát 

keltetve. Az őshonos sebes és arany pisztrángot már csak itt tenyésztik hazánkban. 

A telep teljes vertikummal működik, a szaporítástól az áruhal kibocsátásig. A fő 

profil azonban az étkezési pisztráng előállítása. A gazdaság kis tételben, kiváló 

minőségben termeli ezt az igen ízletes halkülönlegességet. A nagyszerű íz, és a 

kiváló húsminőség titka az, hogy a tavakat kristálytiszta forrásvíz táplálja, a 

hagyományos tenyésztési technológia, és az, hogy Európa egyik legjobb 

takarmányával etetjük a halakat. A vevő itt mindig frissen fogott halat kap. 

A telephez tartozik egy halfeldolgozó, ahol konyhakészre tisztítva, védőgázzal 

csomagoljuk a pisztrángot, és a füstölt pisztrángot, amit egy saját recept szerint 

tizenkétféle fűszerből készült páclében egy éjszakát pácolunk, és langyos füstön, 

bükkfa hasábon, és fűrészporon aranysárgára füstölünk. Ez utóbbi termékünk a 

lillafüredi füstölt pisztráng a 75. Országos Mezőgazdasági Élelmiszeripari 

Kiállításon a halászati késztermék I. helyezettje lett. A telep 2018. augusztusától egy 

kis éttermet is üzemeltet, amely egész évben nyitva tart. 

http://www.pisztrangtelep.hu/


Őskohó 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pisztrángtelep és Lillafüred között 

lévő, idén már 209 éves őskohó 

Magyarország egyik kiemelt 

ipartörténet műemléke. Fazola 

Henrik már 1765-től telepített 

kohászati üzemeket a Garadna és a 

Szinva patakok völgyében. Mária 

Teréziától alapítólevelet kapott, ami 

alapján 1772-ben vasolvasztót 

épített Felsőhámorban (ma 

Ómassa), és az üzem beindításához 

stájer és felvidéki, vasgyártásban 

jártas szakembereket telepített le. A 

telepen kovács- és szegverő üzem is 

létesült, a kohó azonban 1820-ban 

beszüntette működését. Fazola 

Frigyes, a Selmecbányán végzett, 

kiváló képességű kohómérnök lépett 

apja nyomdokaiba, 1813-ban 

Újmassán új kohót épített, s a 

kohóüzemek munkájához, a 

hámorok működtetéséhez víztározót 

épített, ez a mai Hámori-tó. Az 

üzemeket 1847-ben meglátogatta 

István nádor, de járt itt Petőfi Sándor 

is, aki hangulatos írásban számolt be 

a látottakról. A kohót 1951–1954 

között rekonstruálták, így ma szinte 

eredeti állapotában áll, és ahonnan 

az évente megrendezett Fazola-

napok keretében látványcsapolást 

hajtanak végre. 



Lillafüredi Sport- és Kalandpark 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2015 őszén megnyílt Lillafüredi 

Sport- és Kalandpark Magyarország 

egyik legszebb természeti 

környezetében, festői szépségű tájon, a 

Bükk hegységben található Szinva-

völgyben, a Szinva-patak és a Garadna-

patak összefolyásánál található. 

Érintetlen természetben, több mint 

kéthektáros területen, a Bükki Nemzeti 

Park területén fekszik. Az Erzsébet 

sétány két oldalán elhelyezkedő 

parkban kültéri és beltéri lasertag 

arénát, épületbe integrált magaslati 

kötélpályát, terep segway (elektromos 

kétkerekű) pályát, téli-nyári korcsolya 

és görkorcsolya pályát, tematikus 

játszóteret, streetball pályát, poolball 

pályát, valamint aktív pihenésre 

alkalmas piknikrétet alakítottak. 

Egyedülálló az a futball témájú 

PanIQszoba, amely 90 perces speciális 

logikai és ügyességi játékelemeket 

tartalmaz egy többtermes 

pályarendszerben. Az igazán bátrak 

kipróbálhatják az ejtőgépet és a zipline 

lecsúszót, a kicsik pedig kedvükre 

szórakozhatnak, játszhatnak a légvárban 

és az Aranymosónál. 
 

 

 

 

 

 
További információ: http://lillafurediszabadidopark.hu/ 

http://lillafurediszabadidopark.hu/


Templomok bemutatása 

Mindszenti templom (Szent Péter és Pál 

apostol templom) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Római katolikus templom Miskolc 

belvárosában, a Mindszent téren. 1724-ben 

kezdték építeni barokk stílusban, mai formáját 

1880-ban nyerte el. 

A helyen, ahol most a templom található, a 

középkorban egy Mindszent nevű település 

főtere terült el. A mai templom helyén a falu 

kápolnája állt. 

A templomot egyes történészek 

szerint Giovanni Battista Carlone tervezte. Az 

oldalfalak 20 méteresek, a templom hosszúsága 

36 méter, szélessége 15 méter. Az 

altemplomban ma is működő temetkezési hely 

található. 1857-ben a városban járt Ferenc 

József, és látván az épülő templomot, 

felajánlotta, hogy fedezi az egyik torony 

költségeit.  

A főoltár, a négy mellékoltár és a 

keresztelőmedence Johann Michael Singer egri 

szobrász alkotása. A főoltárt 1748. november 

21-én szentelték fel. A felette található héber 

felirat jelentése: Isten [aki van]. A főoltár képe 

1855-ben készült, Kovács Mihály egri festő 

alkotása, Szent Péter és Pál apostolokat 

ábrázolja. Kovács Mihály festette a templom 

többi oltárképét is, 1879-ben. (A Szeplőtelen 

Szűz, Szent László a déli oldalon; Szent József, 

Szent István az északi oldalon.) A freskókat 

Takács István mezőkövesdi művész készítette 

1951- ben. A Keresztút a II. világháború után 

készült, Meilinger Dezső miskolci festőművész 

alkotása. Az orgona Angster József pécsi 

orgonaépítő műve, 1903-ban készült. 

Forrás: https://www.miskolc-mindszent.hu/a-

mindszenti-templom/tortenete/ 

https://www.miskolc-mindszent.hu/a-mindszenti-templom/tortenete/
https://www.miskolc-mindszent.hu/a-mindszenti-templom/tortenete/


 

Avasi Református Templom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az avasi gótikus református templom 

Miskolc belvárosának legrégebbi 

épülete. Eredetileg katolikus templom 

volt, melyet Szent István tiszteletére 

szenteltek fel; a 16. század óta 

református. A templom, a harangtorony 

és a Herman Ottó Múzeum Papszeri 

kiállítási épülete a város egyik legszebb 

műemlékegyüttese. A templom, a 

harangtorony és a temető is szerepel a 

műemlékjegyzékben.  

A templom orgonáját Angster József 

építette 1895-ben. A hangszer időközben 

elhasználódott. Új hangszert építettek, 

amit 2008. június 4-én adtak át. Így a 

templomnak két orgonája van. A kiváló 

akusztikájú templomban gyakran adnak 

orgonahangversenyeket 

A templomot teljesen körülvevő, 

műemléki védettséget élvező, több mint 

10 900 m² területen fekvő temető 

Miskolc 34 sírkertje közül a legrégebbi. 

A legrégebbi sírkövek a 17. és 18. 

századból valók. A többi sírkő az 1800-

as évekből és a 20. századból való. A 

temetőben nyugszik többek között 

Szemere Bertalan, Palóczy László, 

Horváth Lajos, a Latabár-család, 

valamint Tompa Mihály szülei, Adolf 

Joost (a miskolci cukrászipar 

megteremtője), Szatmáry József püspök, 

Bay István családjával és Schabinszky 

László, Munkácsy Mihály barátja és 

fényképésze. 

Forrás: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Avasi_templom 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Avasi_templom


Miskolc-Belvárosi Nagyboldogasszony 

Görögkatolikus székesegyház 
 

 

 

 

 

 

 

A miskolci Nagyboldogasszony-székesegyház (gyakran Búzatéri templom) a 

görögkatolikus rítust követő Miskolci egyházmegye főtemploma. Székesegyházi rangját 

2011-ben kapta, amikor Miskolc újra görögkatolikus püspöki székhely lett. Az épület 

stílusa premodern, neogótikus elemekkel. 1911-ben szentelték föl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-ben Miskolc újra görögkatolikus püspöki székhely lett. Ezzel összefüggésben a 

templom székesegyházi rangot kapott. 

A templom külső megjelenésében bizánci vonásokat lehet felfedezni. Főhomlokzata 

keletre tájolt. Központi, előreugró főtornyát két oldalról alacsonyabb lépcsőtornyok 

fogják közre. A templom alaprajza latin kereszt formájú, főhajója egyszerű kiképzésű, 

kereszthajója alacsonyabb tőle. 

A templombelsőt háromszakaszos csehsüveg boltozat fedi, néhol szecessziós 

virágmintákkal dekorált. Az ikonosztázion fölött a diadalív középső részén Szűz Mária 

tartja ölében a Kisdedet, két oldalt pedig szentek láthatók. A templomot „Istenszülő 

elszenderülése” titulusra keresztelték. 

A toronyban három harang található. A Nagyharang, amely 920 kg-os, a Középharang 

320 kg-os, a Kisharang 100 kg-os. 

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAza_t%C3%A9ri_sz%C3%A9kesegyh%C3%A1z 

https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAza_t%C3%A9ri_sz%C3%A9kesegyh%C3%A1z


Szálláshelyek 
 

Kelemen Didák Kollégium 
A Kelemen Didák Fiúkollégium története 

1729-re nyúlik vissza, amikor a Ferences 

Minorita Rend szerzetesei iskolát nyitottak 

Miskolc szívében. A kollégiumban ma világi 

nevelőtanárok és minorita szerzetesek 

dolgoznak teljes egyetértésben. Az 

intézmény mai működési rendjében, komoly 

felújítási munkák után alakult újjá. 

Mindössze 76 fő a befogadó képességük. 

Elérhetőségek: 

Cím: 3525 Miskolc, Kelemen Didák utca 1. 

Tel.: 46/507-960, Mobil: 30/935-1420 

E-mail: kelemenkollegium@gmail.com 

http://www.kelemenkoli.hu/ 
 

Kelemen Didák Kollégium árai: 

 

3.000 Ft/fő/éj – IFA nincs 

Szobáik emeletes ágyakkal vannak berendezve. 

2 db 4 ágyas 

3 db 6 ágyas 

1 db 8 ágyas 

1 db 12 ágyas 

1 db 12 ágyas (középen gipszkarton fallal elválasztva 6+6 ággyal) 

1 db 14 ágyas (középen gipszkarton fallal elválasztva 6+8 ággyal) 

 

Reggeli: 850 Ft/fő 

 

Szállás kiválasztása: https://forms.gle/tfSdN2FxNAQqPTnU7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kelemenkollegium@gmail.com
http://www.kelemenkoli.hu/
https://forms.gle/tfSdN2FxNAQqPTnU7


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bástya Wellness Hotel-

Miskolctapolca 
A Bástya Wellness Hotel egy egykori tejivó 

helyén épült családi vállalkozás, először 

1991-ben Bástya Panzió néven, 6 szobával 

nyitotta meg kapuit. Majd időközi 

fejlesztések után 2003-ban Wellness 

részleggel és 18 szobával bővülés elnyerte a 

3 csillagos minősítést. 2011-ben a 2007-08-as 

nagy gazdasági válságot átvészelve került 

átadásra a szálloda már 4 csillagos szárnya.  

A szálloda elhelyezkedését illetőleg 

rendkívül szerencsés hiszen a 

Miskolctapolcai Barlangfürdőtől és 

Strandfürdőtől mindössze 1.5 percnyi sétára 

található.  

Elérhetőségek: 

Cím: 3519  Miskolc, Miskolctapolcai út 1-3. 
Tel: +36 46/422 100, +36 46/561 590, +36 

46/561 591, mobil: +36 70 394 56 35 

E-mail: info@bastyahotel.hu 

https://www.bastyawellnesshotel.hu/ 
 

Bástya Wellness Hotel árai: 
 

I. nap (2022.június 29.) 

Szállás reggelivel: 

- 1 ágyas szoba: 25.500.-Ft/1fő/1éj (reggeli + wellness használat) 

- 2 ágyas szoba: 39.000.-Ft/2fő/1éj (reggeli + wellness használat) 

idegenforgalmi adó: 450.-Ft/fő/éj 
 

Büféebéd: 7.500.-Ft + 5% ÁFA /fő/alkalom 

salátabár, 2 féle leves, 4 féle főétel (1 vegetáriánus), 4 köret, 2 féle savanyúság, 2 

desszert, 2 dl üdítő vagy ásványvíz, 1 kávé vagy tea 

Büfévacsora: 7.000.-Ft + 5% ÁFA /fő/alkalom 

salátabár, 2 féle leves, 4 féle főétel (1 vegetáriánus), 4 köret, 2 féle savanyúság, 2 

desszert 
 

II. nap (2022. június 30.) 

Szállás reggelivel: 

- 1 ágyas szoba: 25.500.-Ft/1fő/1éj (reggeli + wellness használat) 

- 2 ágyas szoba: 39.000.-Ft/2fő/1éj (reggeli + wellness használat) 

 

Szállás kiválasztása: https://forms.gle/tfSdN2FxNAQqPTnU7 

file:///C:/Users/Ildikó/Desktop/info@bastyahotel.hu
https://www.bastyawellnesshotel.hu/
https://forms.gle/tfSdN2FxNAQqPTnU7


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avasi Bormúzeum és 

Borvendéglő 
Éttermük múltat idéző hangulatával 

egész évben várja kedves vendégeit. 

Télen a kandalló meghitt melegénél, 

nyáron a terem hűvösében kóstolhatják 

meg hagyományosan készült ételeiket. 

Pincészetük széles borválasztékában 

megtalálhatóak a tokaji, egri, 

szekszárdi, soproni, badacsonyi és 

nagyrédei pincészetek híres borainak 

számtalan fajtáját. Két bejárattal 

rendelkezik, így autóval és gyalogosan 

egyaránt megközelíthető. 
Elérhetőségek: 

Cím: 3530 Miskolc, Latabár sor 388. 

Tel: +36306027474 

E-mail: avasibormuzeum@gmail.com 

https://avasi-bormuzeum.hu/ 

Avasi Bormúzeum és Borvendéglő árai: 
 

1.szoba 

Tetőtéri  exkluzív extra nagy franciaágy-as  

20.000.-ft / nap 
 

2.szoba 

Tetőtéri franciaágy-as 

15.000.-Ft /nap 
 

3-4.szoba 

Panorámás, teraszos 2+1 kanapé  

20.000.-ft / nap  

3 fő esetén + 10.000.-ft / nap 
 

5.szoba 

Full panorámás franciaágyas, egyedi bejárati, full panorámás hatalmas terasz, 

gépesített- teljesen felszerelt konyhával apartman. 

30.000.-ft / nap 
 

Mindegyik szoba légkondicionált, wi-fi, nagy sík televízió, külön fürdőszoba 

tartozik. 

Az árban a reggeli is benne van. 

A szobákhoz a panorámás wellness részleg is igénybe vehető külön díj nélkül. 
 

Szállás kiválasztása: https://forms.gle/tfSdN2FxNAQqPTnU7 

mailto:avasibormuzeum@gmail.com
https://avasi-bormuzeum.hu/
https://forms.gle/tfSdN2FxNAQqPTnU7


City Hotel Miskolc****  
A Hotel a belvárosban található. 

Technikai megoldásaik, négycsillagos 

catering szolgáltatásaik, szobáik száma és 

minősége, valamint jól képzett bankett-

személyzetük vendégeik sikerét segíti.  

Elérhetőségek: 

Cím: 3529 Miskolc, Csabai kapu 8. 

Tel: +36 (46) 555-100 

E-mail: info@cityhotelmiskolc.hu 

https://cityhotelmiskolc.hu/ 

 

 
City Hotel Miskolc**** árai: 

 

Kétágyas szoba: 25.500 Ft/szoba 2 főre/éj 

Egyágyas szoba: 22.500 Ft/szoba 1 főre/éj 

 

Az ajánlat tartalmazza a szállást, a reggelit, ingyenes Wifi vendégszobai internet, 

Áfa. 

Szobák elfoglalása: érkezés napján 14.00 órától. Korábbi bejelentkezés szabad 

kapacitás függvényében. 

Szobák elhagyása: távozás napján 10.00 óráig. Késői kijelentkezés szabad kapacitás 

függvényében. Érkezés és elutazás napján igény esetén csomagszobát díjmentesen 

biztosítanak. 

Idegenforgalmi adó: 450 Ft/fő/éjszaka (18 éves kortól) 

Szállás kiválasztása: https://forms.gle/tfSdN2FxNAQqPTnU7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:info@cityhotelmiskolc.hu
https://cityhotelmiskolc.hu/
https://forms.gle/tfSdN2FxNAQqPTnU7


Hunguest Hotel Palota****  
A Palotaszálló, mely a Hunguest 

szállodalánc franchise partnerszállodája, a 

gyógyhatású klímájáról ismert 

üdülőhelyen, Lillafüreden található az 

ország negyedik legnagyobb városától, 

Miskolctól 10 km-re. A szálló a Bükk 

hegység keleti részén, három hegy által 

körülvett festői völgyben áll. A Szinva-

patak völgyére és a Hámori-tóra nyíló 

kilátást még varázslatosabbá teszi a 

közvetlen közelében csobogó Szinva-patak 

vízesésének moraja. A szálló a Bükk 

hegység keleti részén, három hegy által 

körülvett festői völgyben áll. A Szinva-

patak völgyére és a Hámori-tóra nyíló 

kilátást még varázslatosabbá teszi a 

közvetlen közelében csobogó Szinva-patak 

vízesésének moraja. Mátyás-korabeli 

vadászkastélyokra emlékeztető szálloda 

1930. június 5-én nyitotta meg a kapuit. 

Neoreneszánsz stílusban, Lux Kálmán 

tervei alapján épült. A szálló építésekor az 

alapozáskor kitermelt kőzet és föld 

felhasználásával Függőkertet alakítottak ki, 

mely a közelmúltban megújult. A 

teraszokkal, lépcsőkkel összekötött 

Függőkert így eredeti pompájában csábítja 

hosszú sétákra a természet, a romantika és a 

művészetek szerelmeseit. Szobáik és 

közösségi tereik bútorzata patinás 

hangulatot idéz, ugyanakkor mindenben 

megfelel a kikapcsolódni, feltöltődni 

vágyók kényelmi és minőségi elvárásainak. 
Elérhetőségek: 

Cím: Lillafüred, Erzsébet sétány 1. 

Tel: +36-46-331-411, +36-46-400-126 

E-mail: reserve@hotelpalota.hu 

https://hotelpalota.hu/ 

 
Szállás kiválasztása: https://forms.gle/avEeJKVa2vgR8DwW8 

 

  

file:///C:/Users/Ildikó/Desktop/reserve@hotelpalota.hu
https://hotelpalota.hu/
https://forms.gle/avEeJKVa2vgR8DwW8


 

 
 

Amennyiben Ön emailben vagy postai úton szeretne jelentkezni 

azt az alábbi papír alapon is kitölthető Jelentkezési lapon tegye meg. 

 

Jelentkezési lap 
 

letölthető itt és a  

MAGYE honlapjáról 
 

Küldje meg a következő címre: 

 

Postai cím: 

3529 Miskolc, Áfonyás u. 18/A 

Martin János Szakképző Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola 
 

E-mail cím: 

titkarsag@martinjanos.hu 

 

Telefon: 

06-46-562-200 

06-30/484-54-11 

 

Digitális Jelentkezési lap 
 

  

https://werir.000webhostapp.com/Jelentkezési%20lap%20MAGYE%202022.docx
https://magye-1972.hu/
mailto:titkarsag@martinjanos.hu
https://werir.000webhostapp.com/digit%C3%A1lis%20jelentkez%C3%A9si%20lap.pdf


A rajzot készítette: Maruzsi Klarissza Fanni tanuló 

Elérhetőségek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Várunk szeretettel! 

Legyen szép napod! 

 
https://youtu.be/73MNp9ee-mc 
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