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IV. PROGRAMSZERVEZÉS
1. Bevezetés – célok
A turizmusban végzett napi gyakorlati tevékenység szorosan össze kell, hogy
fonódjon az alapos és használható elméleti ismeretanyaggal. Ennek fontosságát
elismerve állítottuk össze az alábbi anyagot, mely elméleti felvezetéssel indul, majd
pedig a mellékletekben a hallgatók számára egy olyan gyakorlati ismeretanyagot
tartalmaz, amelyet jól használhatnak a szállodai gyakorlat során, amikor a
vendégeknek hasznos, tartalmas és emlékezetes programokat kell ajánlaniuk
Egerben és környékén. Ezen belül két tématerületet emeltünk ki, vállalva a szubjektív
megközelítés „vádját” is: a bort, illetve a természeti és épített örökséget, mint
alapvetően és hangsúlyosan meghatározó idegenforgalmi vonzerőket a tágabb
(Észak-Magyarország) és szűkebb (Eger és környéke, az egri kistérség) régióban.
Anyagunk elkészítésekor fontos szempont volt, hogy hallgatóink az elméleti
képzés során színes és sokoldalú ismereteket szerezhetnek a régió, valamint az
ország, sőt adott esetben a világ turisztikai vonzerőiről egyik oldalról1, illetve
megtanulhatják különféle profilú és tematikájú rendezvények szervezését a másik
oldalról.
Az oktató kollégákkal egyeztetve ugyanakkor az az egyöntetű megállapítás
fogalmazódott meg, hogy a hallgatók nem, vagy csak nagyon kis részben képesek
kombinálni az ismereteket, s az elméleti tudást nehezen tudják átfordítani és
alkalmazni a gyakorlatban. Éppen ezért nagy jelentőségű, hogy egy ilyen jellegű
oktatási segédanyag készüljön, mint ez a mostani: ez egyrészt ad egy rövid elméleti
összefoglalót a háttérről, a kutatási problémákról, a turisztikai fejlesztési anyagokban
megfogalmazott lehetőségekről és a fejlesztendő területekről, másrészt pedig
konkrét, rövid, de hasznos összefoglalást ad a borral kapcsolatos tudnivalókról,

1

Azok a tantárgyak, amelyek ezen anyaghoz kapcsolódó elméleti háttérismereteket adnak:

Turizmusföldrajz; Turisztikai és vendéglátó marketing; Vendéglátó ismeretek, vendéglátás szervezés;
Utazásszervezés; Szabadidő menedzsment; Ökoturizmus; Vidéki turizmus.
A hallgatók mindezeken túl a három választható szakirány kapcsán is tovább mélyíthetik ismereteiket, különösen
a borturizmus szakirányon, illetve részben a wellness-animáció, valamint a lovasturizmus szakirányokon.
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rendezvényekről

és

„Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén”

a

gasztronómiai

összefüggésekről,

valamint

Eger

és

környékének felfedezésre érdemes épített és természeti örökségéről.
1.1

A kedves vendég kívánsága szerint…

A szállóvendégek igényei sokfélék, egymástól erősen különbözőek lehetnek (a
szocializáció, a kulturális háttér, az anyagi tehetség stb. által meghatározottan):
vannak, akik a szabadidő aktív eltöltését igénylik, mások a kultúrát részesítik
előnyben, megint mások a kulináris élvezeteknek hódolnak. Ezen túl a rendelkezésre
álló, de hasznosan eltöltendő szabadidő mennyisége is alapvetően meghatározó:
előfordul, hogy a vendég csak egy estét óhajt eltölteni borozással, míg mások három
napra szeretnének elmenni a környék falvaiba „bakancsos túrára”. Ez a hallgatóktól
igen nagyfokú rugalmasságot kíván, illetve feltételez egy olyan tudásmagot, amelyből
ezeknek az eltérő igényeknek megfelelő „csomagokat” fel lehet építeni.
A felsorolt különféle igények kielégítéséhez nyújt segítséget anyagunk, mely
jelzi, hogy mikor, hol, mit lehet csinálni, illetve az épített és természeti részek
ismertetésénél (2. sz. melléklet) az Egerhez viszonyított földrajzi helyzetet is
bemutatja, mely elősegíti a pontos időütemterv elkészítését is.
Az alábbi oktatási segédanyag kapcsán fontos kiemelni: hangsúlyozottan nem
tudományos elemzésről van szó, hanem a valóban a napi szállodai tevékenység
során hasznosítható praktikus segédanyagról. Ennek segítségével a hallgatók
maguk ajánlhatnak a szállóvendégeknek különféle programokat, tematizálva is
(ennek bővebb kifejtését ld. lentebb), illetve egy- vagy többnapos csomagokba
rendezve is – a szállóvendég igényeinek, elvárásainak, kérésének megfelelően.
Az anyag készítője alapvetően és nagyobbrészt a honlapokat, az internetet
használta forrásként (különösen a borral kapcsolatos tudnivalók összeállítására),
onnan átemelve és összerendezve a legaktuálisabb információkat. Az információk
forrásaként tehát az egyes mellékletek végén megtalálhatóak a felhasznált honlapok
címei, s adott esetben azokra rákattintva juthat a hallgató a legfrissebb
információkhoz.
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A turisztikai igények átalakulása

Az idegenforgalom kutatási eredményei és a napi tapasztalatok az utóbbi
időkben árnyaltabbá tették a vonzerők feltárásának és minősítésének folyamatát: ma
már a turizmus fejlődése és fejlesztésének eredményessége szempontjából
önmagukban nem elegendőek csak a vonzó természeti környezet, vagy az építészeti
értékek megléte. Már jó ideje és egyre inkább megfigyelhető az összetettség, a
sokrétűség, a komplexitás iránti igény, azaz egyre fontosabb a – szép természeti
környezetre, az épített örökségre, stb. felfűzött – változatos programok, komplex
programcsomagok megléte, a tematikus ajánlatok egymáshoz illesztése, az
„entertainment” jelentőségének kiemelkedővé válása (a posztmodern „panem et
circenses”

primátusa,

az

aktív

élményszerzés

központi

jelentősége,

sőt,

követelménye).
1.3

A valóság arcai: a régió idegenforgalmi adottságai vs. tényleges
fejlettsége

Az Észak-magyarországi turisztikai régió hazánkban a „legek régiója” címet is
viselheti, hiszen itt található Magyarország legmagasabb hegycsúcsa, de itt van az
ország legkisebb települése is, s ez a terület egyben az ország „leggazdagabb
barlanglelő vidéke” (www.kul-tura.hu).
Innen származik az első magyar nyelvű, nyomtatott Biblia a XVI. századból és a
legrégebbi erdei kisvasút a XIX.-ből.
Az észak-magyarországi pincékben érik a világon legismertebb magyar bor, a
Tokaji aszú, emellett itt található Európa egyik legszebb lovas-pályája és legnagyobb
cseppkőbarlang-rendszere is.
Eddig nyolc magyarországi kulturális és természeti értéket nyilvánított az
UNESCO a Világörökség részévé, ebből hárommal ez a régió büszkélkedhet
(www.utazzitthon.hu).
Mindezekből is látszik, hogy rendkívül sokszínű és változatos természeti, táji,
építészeti, néprajzi és kulturális adottságokkal jellemezhető ez az idegenforgalmi
térség: nem véletlen, hogy a régió turizmusfejlesztési stratégiája a területet kínálata
alapján a „komplex” jelzővel minősíti (Észak-Magyarország Régió Turizmusfejlesztési
Stratégiája, 2006) (ld. lentebb).
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Turisztikai stratégia az Észak-magyarországi régióban

Az új évezred (és az Európai Unió) követelményrendszerének való megfelelés
igénye miatt az Észak-magyarországi régió – hazánk többi idegenforgalmi régiójához
hasonlóan – elkészítette a 2007-2013 időszakra vonatkozó turizmusfejlesztési
stratégiáját és programját (Dávid – Tóth – Bujdosó – Herneczky 2007). Ennek során
megállapítást nyert, hogy a régióban fellelhető idegenforgalmi vonzerők jelentős
része az elmúlt években még inkább felértékelődött, így bővülő tartalmú turisztikai
termékek alakultak ki. A régiós vonzerők ismertsége a kutatási és statisztikai adatok,
valamint – nem mellékesen – a napi tapasztalatok alapján tovább nőtt, s ezek mind
hozzájárulnak ahhoz, hogy a terület elvileg egyre erősödő turisztikai potenciállal
rendelkezik nemcsak országos, hanem nemzetközi összehasonlításban is (ÉszakMagyarország Régió Turizmusfejlesztési Stratégiája, 2006, 21).
Maga a 2006 márciusában elkészült, és a 2007-2013-as időszakra szóló
regionális turizmusfejlesztési stratégia az alábbiak szerint veszi számba és idézi a
terület vonzerőinek sokszínűségét: „Észak-Magyarország változatos természeti és
táji értékei, nemzeti parkjai, termálvizei, kulturális és népművészeti hagyományai,
híres borai, a magyar építészet jelentős értékei – köztük a Világörökség részévé
nyilvánított Hollókő Ófalu és táji környezete, az Aggteleki- és a Szlovák-karszt
barlangjai és a Tokaji történelmi borvidék kultúrtáj – varázsolják vonzóbbá az itt
tartózkodást.

Az

aktív

pihenésre

vágyók

a

régió

hegyeiben

túrázhatnak,

lovagolhatnak, vadászhatnak, sípályánkon síelhetnek, vagy éppen tavainkban,
folyóinkban kihasználhatják a vízisport lehetőségeit. A több száz éves fürdőkultúrával
rendelkező régiónk több helyen is gyógyító és frissítő hatásokban gazdag
gyógyfürdőiben várja az idelátogatókat. A tájjellegű ételek megkóstolása mellett a
négy történelmi borvidékkel rendelkező gazdag régiónk színes palettát kínál
azoknak, akik kedvelik a könnyed fehérbort, a testes vöröset, vagy éppen az édes
bort. Észak-Magyarországon tehát „minden lépés új élmény”!” (Észak-Magyarország
Régió Turizmusfejlesztési Stratégiája, 2006, 20).
A turisztikai régióban különösen fontosnak minősülnek az alábbi vonzerők, a
már előbb említett hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt:
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a három világörökségi helyszín (Hollókő Ófalu, az Aggteleki cseppkőbarlang, a
Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék);



a történelmi városok, az egyéb jelentős épített örökségek (várak, kastélyok),
vallási és történelmi emlékhelyek;



nemzeti parkok, továbbá a hegyvidékek (Mátra, Bükk, Zemplén);



a négy borvidék (Egri, Bükkaljai, Tokaj-hegyaljai, Mátrai);



gyógy- és termálfürdők, klimatikus gyógyhelyek;



a tematikus utak, és



az évről-évre visszatérő (vagy újonnan indított) országos és nemzetközi
rendezvények (Észak-Magyarország Régió Turizmusfejlesztési Stratégiája,
2006, 21).
Amire építhetünk: a régió turisztikai vonzerőinek leltára

1.5
Az

1997-ben

a

Magyar

Turizmus

Rt.

által

országosan

elvégeztetett

vonzerőleltár-készítés során az akkor felvett 1788 vonzerőelemmel szemben a
regionális turizmusfejlesztési stratégia 2005-2006-os készítése idején az elemzőknek
összesen 4670 vonzerőelemet sikerült azonosítaniuk (ez a nagy szám úgy jött ki,
hogy a régi vonzerőleltárt a szerzők több, korábban még nem létező, vagy azóta
sokkal nagyobb jelentőségre szert tett kategóriával is kiegészítették2).
A felmérések során kiderült, hogy a régióban egyrészt a természeti, másrészt a
kulturális és örökségi jellegű vonzerők dominálnak (a fejlesztési stratégiában ezért
ezekre is alapozva születtek meg a területi és termék-prioritások).
A leltár adatainak könnyebb értékelése és értelmezése érdekében egyes
vonzerőtípusok összevonásra kerültek, az alábbiak szerint:


természeti vonzerők;



kulturális és örökségi vonzerők;



egészségturisztikai vonzerők;

2

A stratégia készítői sok olyan vonzerőelemet is szerepeltettek a leltárban, amelyek valójában még
csak „potenciális” vonzerőt jelentenek: vannak, számunkra értéket jelentenek, de turisztikai
hasznosításuk valójában még nem, vagy alig történt meg (ilyenek pl. a zömmel „helyi” minősítést
kapott vonzerők, valamint a „kistérségi”-ek nagy része). Meg kell említeni, hogy hiányzik a
vonzerőleltárból néhány, a későbbiekben potenciálisan jelentőssé váló vonzerőelem (pl. extrém
sportok), illetve a műemlékek turisztikai hasznosítottsága sem pontosan derül ki ebből a leltárból.
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bor és gasztronómiai vonzerők;



szabadidős lehetőségek;



egyebek (Észak-Magyarország Régió Turizmusfejlesztési Stratégiája, 2006,
22).
A régió idegenforgalmi potenciálját elsősorban tehát a változatos természeti-táji

adottságok, az építészeti emlékek, a kulturális, a népművészeti hagyományok, a
termálvizek és a turisztikai rendezvények jelentik.
Az utóbbi néhány évben a vonzerőtípusokat vizsgálva megállapítható, hogy a
kulturális vonzerők mellett továbbra is a gyógy és wellness, a táji értékek, a
hagyományok, a bor és a gasztronómia a meghatározóak. Az idegenforgalmi adatok
alapján

az is

megállapítható,

hogy újabban

a

legdinamikusabban

fejlődő

vonzerőtípusok a kulturális turizmussal, a konferenciákkal és a speciális tematikus
utakkal kapcsolatosak (Észak-Magyarország Régió Turizmusfejlesztési Stratégiája,
2006, 24).
1.6

Kínálati elemek, avagy mit ajánljanak hallgatóink szállodai vendégeink
részére a régió egészét tekintve?

Regionálisan és országosan is különleges vonzerőt jelentenek az északmagyarországi gyógyfürdők (Zsóry-fürdő, Eger, Bogács, Bükkszék, stb.), a klimatikus
gyógyhelyek, a gyógybarlangok (Miskolc-Tapolca) és az országban egyedülálló
szén-dioxid szárazfürdő (mofetta) Mátraderecskén.
Napjainkban egyre nagyobb – és növekvő tendenciát mutató – az érdeklődés a
vallási és a kulturális turizmus iránt, így a várak, kastélyok, kúriák, templomok és
kegyhelyek iránt is. A kulturális turizmus legfontosabb termékei az épített és a
természeti örökségek, valamint a sokszínűségükkel, változatosságukkal kitűnő
rendezvények. A kulturális rendezvények jelentősége régiószerte folyamatosan
növekszik: ezt jelzi, hogy évről-évre egyre több turistát vonzanak a térségbe, s
nemcsak belföldről, hanem külföldről is.
A történelmi és természeti értékek mellett fontos megemlítenünk a régióban
található, méltán híres borvidékeket. Az egyik az – egyébként is jelentős turisztikai
394

Baross Gábor program
REG-EM-09-3-2009-0006

„Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén”

attrakciókkal rendelkező – Egri borvidék, illetve az e mellett található Bükkaljai
borvidék. Mindezek mellett a Mátra-vidék is rendelkezik borvidékkel, hiszen itt
található Magyarország legnagyobb kiterjedésű történelmi borvidéke, a Mátraaljai
borvidék. A régió negyedik és talán leghíresebb borvidéke a világörökségi címmel is
büszkélkedő Tokaj-hegyaljai borvidék, ahol a világhírű tokaji aszú a térség
„zászlósbora”. Természetesen mind a négy borvidéknek megvannak a maga
jellegzetes borai és mind a négy borvidéken található borút is (Észak-Magyarország
Régió Turizmusfejlesztési Stratégiája, 2006).
Az Észak-magyarországi

régió

kitűnő

feltételeket

biztosít

az öko-,

a

természetközeli turizmus számára is. Több mint 1000 kilométeres kijelölt
túraútvonalon és több mint 50 tanösvényen túrázhatnak a természet szerelmesei, s a
régió nemzeti parkjaiban rejlő természeti kincsek is kiemelkedő (a turisztikain is jóval
túlmutató) értékekkel bírnak. Örvendetes tény, hogy a turistaútvonalak jelzéseit a
korábbi években felújították, és tájékoztató táblákat helyeztek ki a Bükkben és a
Zemplénben egyaránt. A jövő generációi számára is rengeteg programlehetőség
kínálkozik ezeken a területeken, hiszen számos tanösvény található a térségben, és
sok erdei iskola is működik a régióban.
Az aktív turizmus is kiváló lehetőségekkel bír az Észak-magyarországi turisztikai
régióban, melynek három meghatározóbb típusa a térségben a lovas-, a kerékpárosés a természetjáró turizmussal kapcsolatos.
1.7

Regionális termékprioritások

A helyzetelemzésből kialakított, levezetett régiófejlesztési stratégiának alapvető
célja, hogy segítse a régió turisztikai fejlesztésének hatékonyságát, ezáltal elősegítse
a régió fejlesztési koncepciójában megfogalmazott gazdasági-társadalmi és ökológiai
elképzelések megvalósulását, hozzájáruljon a lakosság életminőségének és a régió
versenyképességének javításához.
Ezen stratégia célok eléréshez különböző típusú prioritások lettek kijelölve.

I.

Ezek első csoportját a funkcionális fejlesztési prioritások képezik. Három
ilyen funkcionális prioritás nevezhető meg, melyek a következők:
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1. Turistafogadás feltételei (itt elsősorban a régió infrastrukturális hátterének
javítása, a közlekedés feltételeinek jobbítása, az IT (információs technológia)
valamint a szálláshelyfejlesztés jelenti a fő tevékenységeket);
2. Versenyképes kínálat (ennek megvalósítását a turisztikai k+f, a turisztikai
attrakciók, beruházások erősítése, a turisztikai rendezvények megvalósítása,
turisztikai tanácsadás és üzleti szolgáltatások, valamint a turisztikai szak- és
felsőfokú képzések javítása kapcsán lehet elérni);
3. Hatékony DM-rendszer (kidolgozásának alapjait a turisztikai kooperációk,
klaszterek, valamint a hatékony turisztikai marketing valósíthatja meg)
(Bujdosó-Remenyik 2008).
II.

Mindeme nemes célok eléréséhez a fejlesztési stratégiában az alábbi
termékprioritásokat fogalmazták meg a tervezők:

1.7.1 Egészségturizmus
A régió jó gyógy- és termálvízi, valamint egyedülálló klimatikus (Mátra csúcsai,
Karancs-Medves térsége) és barlang-gyógyászati (Miskolc, Jósvafő) adottságai
találkoznak a növekvő hazai és külföldi kereslettel, s mindezen adottságok kellően
megalapozzák a kiemelt fejlesztési törekvéseket. A régió fürdői – szinte kivétel nélkül
– az elmúlt években már megvalósítottak kisebb-nagyobb léptékű fejlesztéseket,
egyrészt a befogadóképesség növelése, másrészt a technológiai korszerűsítés
érdekében. E téren kiemelt szerepet kapnak Bogács, Bükkszék, Eger, Egerszalók,
Mátraderecske, Mezőkövesd, Miskolc-Tapolca, Parádfürdő, Pásztó, SárospatakVégardó, a jósvafői Béke-gyógybarlang, az István-cseppkőbarlang, a mátraházai
gyógyintézet, illetve Mátraderecske település.
1.7.2 Kulturális turizmus
Az ezredforduló turizmusának egyik fontos jelensége a történelmi örökség és a
kulturális rendezvények korábbinál lényegesen aktívabb felhasználása is. Növekszik
a kereslet a speciális attrakciók, megismételhetetlen élmények iránt. A régióban az
elmúlt években jelentős számú, igényes hagyomány-teremtő rendezvény jött létre,
melyek továbbfejlesztésével, a marketing tevékenység megerősödésével még
nagyobb turisztikai hatások érhetőek el.
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1.7.3 Bor és gasztronómia, az aktív-, az öko- és a falusi turizmus
Egy-egy település, térség turizmusának vezértermékeként gyakran jelenik meg
egy speciális termék, gyümölcs stb. A mindebből adódó lehetőségeket felismerve a
régióban az elmúlt években megindult a gasztronómiai termékkínálat programszerű
megszervezése, illetve a borok tematikus turisztikai termékké fejlesztése is. Emellett
sok esetben más turisztikai formák – üdülés, konferencia-turizmus, falusi turizmus
stb. – kiegészítőjeként, kapcsolódó programjaként is jelentős szerepet kaphatnak a
bor- és gasztronómiai turizmus elemei. (A legfontosabb kedvezményezettek a Borútegyesületek, a Felső-magyarországi Borút Szövetség.)
Az aktív turizmus megjelenési formái napjainkban egyre fontosabb szerepet
töltenek be a különböző desztinációk kínálatában. A régió adottságai sokszínű aktív
turizmusba tartozó termék megvalósítását valószínűsítik. Az aprófalvas térségekben
jelentős kulturális, hagyományőrző, identitás- és lokálpatriotizmus-erősítő, valamint
foglalkoztatást-növelő, jövedelemkiegészítő hatású a falusi turizmus fejlesztése. Az
elmúlt évek fejlesztési programjainak hatására a régió szinte minden kistérségében
létrejöttek a falusi turizmus fogadó helyei, bázisai. A régiót szerencsés adottságai nemzeti parkok, természetvédelmi területek - különösen alkalmassá teszik az
ökoturizmus befogadására.
1.7.4 Tematikus utak
A turisztikai desztinációk téma szerint földrajzi sorozatba rendezése egyik
fontos eleme lehet a regionális turisztikai klaszterek kialakításának. Az elmúlt öt
évben 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 (Vas kultúra)
bemutató utak saját szervezetei (Dávid – Bujdosó – Játékos, 2007).
1.8

Eger kínálata

Főbb fejlesztési területekként a város idegenforgalmi programja


az épített vonzerőn alapuló városlátogató, kulturális turizmust,



a konferencia- és üzleti turizmust,



a vízhez kötődő egészségturizmust (gyógy, wellness),



a természeti vonzerőn alapuló öko-, aktív-, hobby- és falusi turizmust, valamint
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a bor- és gasztronómiai turizmust jelölte ki.
Eger esetében is kiemelkedő szerepet játszik a következő évek fejlesztésében

az európai kulturális főváros pályázatban kidolgozott programok reménybeli
megvalósítása (pl. Város a város alatt kiemelt programja) (Észak-Magyarország
Régió Turizmusfejlesztési Stratégiája, 2006, 99).
1.9

Összefoglaló – miért Észak-Magyarország?

Észak-Magyarország az egyik ideális célpontja azoknak a turistáknak, akik
pihenésük idején testi és szellemi felüdülésére vágynak. A régió klimatikus
gyógyhelyei, barlangjai, gyógy- és termálfürdői, valamint az országban egyedülálló
széndioxidos szárazfürdő méltán nyűgözik le a wellness életmód követőit. Az
üdülőhelyek kínálta pihenésen túl a régióban a kulturális és természeti értékek, a
történelmi és népi hagyományok, a sportolási és szórakozási lehetőségek egyaránt
az ideérkezők sokoldalú kikapcsolódását szolgálják (Észak-Magyarország Régió
Turizmusfejlesztési Stratégiája, 2006, 24).
A vonzerők állapota ugyanakkor még mindig számos területen kifogásolható,
bár jelentős fejlesztések valósultak meg az elmúlt években. Csökkentek az
elmaradások és feszültségek a tájsebektől, környezetszennyezéstől kiindulva az
épületek állagán át a szállodai, illetve konferenciahelyi infrastruktúra korszerűsítéséig
terjedően. Az új attrakciók kialakításához, a mindenkori beruházásokhoz szükséges
jelentős erőforrásokat leginkább pályázati forrásokból fedezték, de sajnos a
forráshiány, a régió sajátereje továbbra is az egyik leggátlóbb tényező a turisztikai
attrakciók korszerű és fenntartható, környezetkímélő fejlesztésében (ÉszakMagyarország Régió Turizmusfejlesztési Stratégiája, 2006).
Turisztikai szempontból mindenképpen kedvező, hogy a régió határos, ill.
részint érinti a Dunakanyart (Duna-Ipoly Nemzeti Park), az Észak-alföldi régiót és a
Tisza-tavi idegenforgalmi régiót (Hortobágyi Nemzeti Park), valamint határos
Szlovákiával is – mindezek erősíthetik a régiók közötti összefogást, együttműködést,
az előnyök kölcsönös kihasználását közép- és hosszútávon egyaránt.
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2. Összegzés: mi módon járul hozzá az anyag az elméleti és
gyakorlati oktatás egymásra épüléséhez, a hallgatók
iskolapadban megszerzett ismeretei gyakorlati
hasznosulásához?
Az összeállított tananyag hallgatók általi használata és alkalmazása elősegíti
azon cél megvalósulását, hogy az egri Eszterházy Károly Főiskola turizmusvendéglátás BA szakos hallgatói az elméleti ismeretek megszerzésén túl


megismerkednek az Észak-magyarországi turisztikai célpontok – kiemelten
Eger és környéke – vonzerőivel, azon belül is hangsúlyosan
o fejlesztik a bor, a borturizmus, boros rendezvények, fesztiválok,
valamint
o a kulturális, épített és természeti örökség területén meglévő gyakorlati
ismereteiket, s
o ezeket az információkat a napi gyakorlatban tovább tudják adni az
Egerbe és környékére látogató, érdeklődő turistáknak.
A

hallgatók

ezen

tananyag

megismerése,

megtanulása

és

gyakorlati

alkalmazása segítségével


fejlesztik kombinációs készségeiket,



képesek lesznek az elméletben megtanult ismereteket a gyakorlatban
eladható csomagokká alakítani, azaz:
o képesek lesznek turisztikai csomagok készítésére:


össze

fognak

tudni

állítani

több

napos

komplett

csomagokat;


programtervezetet tudnak készíteni;



kalkulációt állítanak össze;



a gyakorlati életben helyüket megálló programcsomagokat
adott esetben meg is hirdethetik, belföldön és külföldön egyaránt
(hirdetés elkészítése, külföldre szóló esetén angol vagy német
nyelven), s

399

Baross Gábor program
REG-EM-09-3-2009-0006



„Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén”

a hotelben elsajátított, szűken vett szakmai tevékenységeken3 túl a
programajánlat készítésében is előrehaladást érhetnek el.
A fenti közvetlen hasznokon túl közvetve a hallgatók ezirányú tevékenysége

növelheti a szállodai vendégek elégedettségét, amely később a szálloda jó
hírnevének erősítéséhez járul hozzá, illetve meg fog jelenni a foglalások számának
növekedésében, a szállodai férőhelyek jobb kihasználtságában, végső soron pedig a
szálloda gazdasági erejének, profitjának a növekedésében. Mindez összességében
a Főiskola pozitív imázsának kiváló építőeleme lehet.

3

Recepció, house-keeping, éttermi szolgálat, stb.
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4. 1. sz. melléklet
4.1

A borral kapcsolatos rendezvények, események Egerben és környékén

A következőkben tematikusan bemutatásra kerülnek a bor-gasztronómia
rendezvényei, a borral kapcsolatos fesztiválok Egerben és a kistérségben, a borral
kapcsolatos állandó rendezvények – melyek nem egy adott borászhoz, borászathoz
kapcsolódnak, hanem amelyeknek a bor az állandó „főszereplője”, de a
„statiszták”időről időre változnak –, majd pedig a különleges borélményt nyújtó
pincészetek.
Alapvető célunk, hogy ezen ismeretanyag elsajátításával hallgatóink képesek
legyenek napi munkájuk során a bor és a kapcsolódó rendezvények iránt érdeklődő
szállodavendégeknek, turistáknak naprakész információkkal szolgálni.
4.1.1 Bor-gasztronómia
1) Az Egri Bikavér Ünnepe Szent Donát Napján
Az egri borvidék egyik legjelentősebb borgasztronómiai rendezvénye az Egri
Bikavér Ünnepe, mely 2010. július 9-11. között már 14. alkalommal került
megrendezésre Eger főterén, a Dobó téren. Az Egri Bikavér Ünnepét minden év
július második hétvégéjén (péntek, szombat, vasárnap) rendezik meg Szent Donát
napjához közel. Több, mint 30 borászat borait ismerhetjük meg, minden étterem két
borászattal karöltve mutatja be bor – étek párosításait. Az éttermek az erre az
alkalomra készített, a borokhoz illő finomságaikat kínálják az ide látogatóknak. A
rendezvényt díjátadások, szakmai előadások és kiállítások kísérik, úgymint az „Eger
Szőlő- és Borkultúrájáért” érem átadása, az Év Egri Szőlőtermelője, az Év Egri
Bortermelője, az Év Egri Borgasztronómusa megválasztása, az Egri Borvidéki
Borverseny eredményhirdetése, majd zárásképp Borünnepünk legjobb ételének –
bikavérének kihirdetése, díjátadása következik. A borgasztronómiai ünnepet
pénteken, szombaton és vasárnap színvonalas kulturális programok, népzenei és
jazz koncertek egészítik ki. A látogatók bor- és ételérmét vásárolnak a pénztáraknál,
a borászatoknál és az éttermeknél pedig ezekkel fizetnek a borért és az ételért. A
látogatók száma évről-évre nő (bár az utóbbi időben nem olyan nagy számmal, mint
előtte), 2009-ben pl. elérte a 40.000 főt. 2011-ben a Dobó tér felújítása miatt a
rendezvény várhatóan helyszínt vált.
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Rendezők:
Eger Város Hegyközsége
3300 Eger, Deák F. u. 51.
tel.: 36/411-943
e-mail: egrihegykozseg@chello.hu
web: www.egrihegykozseg.hu
Művészetek Háza Eger Nonprofit K.K. Kft.
3300 Eger, Kossuth L. u. 17.
tel.: 36/785-027
e-mail: info@mheger.hu
web: www.mheger.hu
2) Éttermi borvacsorák a borász vezetésével
A borgasztronómia célja, hogy a borász és séf megtalálja a bor és étel legjobb
párosítását, hogy ez a kettő kölcsönösen kiemelje a másik élvezeti értékét.
Többfajta borvacsorát különböztetünk meg. A borvacsora lehet egy borászat
nedűinek és ételek összepárosítása, itt a borokat általában maga a borász, esetleg
egy nagyon közeli munkatársa mutatja be. Másik variáció szerint lehet az adott
étterem, vendéglő fogásaihoz illeszkedő, de több borász borainak kóstolója. Ekkor a
borokat a kereskedő mutatja be, vagy az a személy, aki valamilyen tematika szerint a
borokat összeválogatja (díjnyertes borok, Márton-napi borok, borok, amik egy adott
alapanyagból készülnek, stb.) A borvacsora általában 5-7 fogásból és hozzáillő
borokból áll. Ha több a bor, mint a fogás, egy-egy ételhez akár kétfajta bort is
kaphatunk.
A borvacsora során a fogyasztási sorrend általában a következő:
Welcome drink
Hideg előétel – könnyű fehérbor
Leves – könnyű vagy testes fehérbor
Főétel:
Hal – könnyű vagy testes fehérbor
Fehérhúsból készült főétel – könnyű vagy testes fehérbor
Vöröshúsból készült főétel – könnyű vagy testes vörösbor
Desszert – félédes vagy édes fehér- vagy vörösbor
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Ezek a megszokott, hagyományos ajánlások, de az ételek jellege és a borász
portfóliója felülírhatja a szabályokat (pl. étcsokoládés desszert fűszeres, testes,
száraz vörösborral).
Egerben és a környéken a következő éttermekben, helyszíneken szerveznek
borvacsorákat:
1. Hotel Senator-Ház Eger
A Hotel Senator-Házban kéthetente pénteken várják borvacsorára a vendégeket. Az
étvágyat mintegy fokozandó, az ide látogatók minden csütörtökön 50% kedvezményt kapnak
az ételek árából. Nem egri lakosok, akik a rendezvényen részt vesznek, 50%-os szállásárkedvezményben is részesülnek.
Hotel Senator-Ház Eger
3300 Eger, Dobó tér 11.
tel.: (36) 411 -711
e-mail: info@senatorhaz.hu
web: www.senatorhaz.hu
2. Hotel Aqua Eger - Zsálya Bisztró
Havonta egyszer, pénteken „bor Víg Kend?” néven borvacsorákat szervez a bisztró. A
részletekről hírlevélből és a Facebookról is értesülhetünk. Kifejezetten jó a kapcsolat Bolyki
Jánossal, ő többször is tartott már itt borvacsorát.
Hotel Aqua Eger - Zsálya Bisztró
3300 Eger, Maklári út 9.
tel/fax: +36-36-515-337
e-mail: info@hotelaqua-eger.hu
web: www.hotelaqua-eger.hu
3. Imola Udvarház Borétterem és Hotel
Havonta egyszer, pénteken rendezik meg a borvacsorákat az Imola Borétteremben,
amelyet Magyarország TOP 12 étterme közé választottak. Az étteremnek szoros a kapcsolata
a 2009. Év Borászával, Dr. Lőrincz Györggyel, így ő gyakran tart borvacsorákat.
Különlegesség, hogy mindig van meghívott „sztárvendég”, aki szintén beszélget a
vendégekkel. Asztalfoglalás korlátozott számban telefonon vagy e-mailen.
Imola Udvarház Borétterem és Hotel
3300 Eger, Dózsa György tér 4.
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tel.: (36) 516-180
asztalfoglalás: (36) 414-825
e-mail: udvarhaz@imolanet.hu
web: http://imolaudvarhaz.hu
4. Noszvaj éttermei
Július és augusztus hónapban minden csütörtökön 19.00-tól noszvaji tájjellegű ételekkel
és helyi borkülönlegességekkel várják a vendégeket a település éttermei.
Szervező: Egyesület Noszvaj Idegenforgalmáért
3325 Noszvaj, Kossuth L. u. 1.
Helyszín: Gazdaház
tel.: 36/463-396
e-mail: info@noszvaj.hu
web: http://www.noszvaj.hu
5. Lovas Étterem - Szilvásvárad
A Lovas Étterem a Szalajka-völgy legelső étterme, mely közvetlenül a 2000. évi II.
Lovas Világtalálkozó helyszínével, a világbajnoki fogathajtó stadionnal szomszédos.
Szabadtéri grillkemencével ellátott, 120 fős, hangulatos fedett teraszuk, valamint télen is
üzemelő, 70-80 fős éttermi részük csoportos étkezések lebonyolítására is kiválóan alkalmas.
Nagyobb létszámú rendezvényekre még egy 200 fős rendezvénysátor is a vendégek
rendelkezésére áll. Minden évben megrendezik a nemzetközi hírű szarvasgomba-vadászatot a
Szalajka-völgyben.
Rendszeresek a borvacsorák, természetesen a borász vezetésével.
Lovas Étterem
3348 Szilvásvárad, Szalajka-völgy
tel. +36 36 564 056, +36 36 564 057
fax: +36 36 355-555
mobiltelefon: +36 30 9552-180
e-mail: lovasetterem@t-online.hu
web: http://www.lovasetterem.hu
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4.1.2 Boros rendezvények, programok Egerben
A boros rendezvényeknek nagy hagyománya van Egerben. Ezek azok a rendezvények,
amelyek évről-évre megrendezésre kerülnek, a helyiek (kiállítók és egriek) és a vendégek
(turisták) egyaránt várják. A kiállítók általában egri és Eger környéki borászatok, hozzájuk
egyes rendezvényeken csatlakoznak a gasztronómia képviselői, az éttermek és ételkészítők. A
főszereplő a bor, mellette kiegészítő programokkal várják a vendégeket. Célközönség
általában az egész család, tehát a turisták minden korosztályának megfelelő programokat kell
adni.
Szépasszony-völgyi Húsvét
Húsvét napján egynapos fesztivált tartanak a Szépasszony-völgyben könnyűzenei
koncertekkel, könnyed színházi és gyermekprogramokkal színesítve.
Művészetek Háza Eger Nonprofit K.K. Kft.
3300 Eger, Kossuth L. u. 17.
tel.: 36/785-027
e-mail: info@mheger.hu
web: www.mheger.hu
Egri Bormajális - Tavaszi bor-seregszemle
2007-ben indult útjára a tavaszi bor-seregszemle, melyen az Egri Borvidék borászainak
kiváló nedűit kóstolhatják meg az érdeklődők, igazi „majálisi hangulatban” a Bazilika és a
Líceum közötti Eszterházy téren május 1-jén, illetve a hozzá közel eső hétvégén. A
Bormajális mellett a Bazilika lépcsője „színpadként” funkcionál, itt lépnek fel különböző
zenekarok. A borászok már pénteken délután kipakolnak, de kísérőprogramok csak
szombaton és vasárnap vannak. A programokat kézműves vásár kíséri. A borokat lehet
kóstolni és palackosan is vásárolni, a borokért a pénztárban megvásárolt érmékkel kell fizetni.
Információ:
Eger Város Hegyközsége
3300 Eger, Deák F. u. 51.
tel.: +36-36-411-943
e-mail: egrihegykozseg@chello.hu
web: www.egrihegykozseg.hu
Tourinform-Eger
3300 Eger, Bajcsy Zsilinszky u. 9.
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tel.: +36-36-517-715, +36-20-378-0514
e-mail: eger@tourinform.hu
web: www.mheger.hu
3) Pünkösdi Vigasságok a Szépasszony-völgyben
Pünkösdkör hagyományosan színes programokat rendeznek a Szépasszony-völgyben.
Szombaton és vasárnap a büfésor melletti kisszínpadon ingyenes koncertek vannak, a
nagyszínpadon belépő megfizetése ellenében látogatható a koncert szombat este. A pincék
mind nyitva vannak, szabadon lehet válogatni.
Művészetek Háza Eger Nonprofit K.K. Kft.
3300 Eger, Kossuth L. u. 17.
tel.: 36/785-027
e-mail: info@mheger.hu
web: www.mheger.hu
4) Nyitott Egri Pincék Pünkösdkor
A programra jelentkező borászatok vállalják, hogy minimum 3 bort ingyen
megkóstolhatnak a vendégek, vagy jelentős (50%-os) kedvezményt adnak a kóstolt és a
palackosan vásárolt borok árából. A résztvevő borászatok nyitva vannak szombaton és
vasárnap délelőtt 10 és este 7 óra között. A borász általában személyesen is jelen van.
Előzetes bejelentkezés nem szükséges. Ezen a két napon lehetőség van arra, hogy minél több
borászatot végiglátogassanak az érdeklődők. A program együttműködik az országos Nyitott
Pince Napokkal, és az Egri Borút Egyesület is meghirdeti, tehát kétszeresen van meghirdetve.
A programban részt vesznek az Egri Borvidék területén tevékenykedő borászatok.
Egri Borút Egyesület
3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 9.
tel.: 36/423-033
e-mail: egriborut@chello.hu
web: www.egriborut.hu
5) Szépasszonyvölgyi Bormustra, Borvigalom
Június közepén a Szépasszony-völgyi Borversenyen szereplő borokat kínálják ingyenes
kóstolásra. Közben a Borverseny ünnepélyes eredményhirdetése, borrendek felvonulása, és a
színpadon szórakoztató, ingyenes programok zajlanak. Este koncert a színpadon.
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Helyszín: Eger, Szépasszonyvölgy
Szépasszonyvölgyi Vendégvárók Egyesülete
tel: 06 30/742-9024
e-mail: info@sikeboraszat.hu
6) Szentivánéj a Szépasszony-völgyben
Szent Iván napján (vagy a hozzá közel eső hétvégén) hagyományosan fesztivált tartanak
a Szépasszony-völgyben, a színpadon folyamatos programokkal. A Tűztánc elmaradhatatlan,
és mindig van egy sztárvendég fellépő is. A programok ingyenesen látogathatóak.
Helyszín: Eger, Szépasszony-völgyi szabadtéri színpad
Művészetek Háza Eger Nonprofit K.K. Kft.
3300 Eger, Kossuth L. u. 17.
tel.: 36/785-027
e-mail: info@mheger.hu
web: www.mheger.hu

7) Bormustra az Egri Piaczon
2003-tól az augusztus 20-i hétvégén rendezik meg a „Bormustra az Egri Piaczon”
fantázianevű rendezvényt a Dobó téren, mely garantált gasztronómiai és szórakoztató élményt
nyújt. Az egri borrégió 20 borászata mutatja be borait, és közel 150 borból válogathatunk. A
borokért a pénztárban megvásárolható borérmékkel fizethetünk a borászoknak. A
pénztáraknál egri poharat is vásárolhatunk, ami a miénk marad, kedves emlékként
hazavihetjük. Lehetőség van egy deciliter bort is vásárolni, illetve palackosan is
vásárolhatunk. A jó hangulatot a világ több tájáról érkező néptánc együttesek színpompás
kavalkádja, kiváló népzenei koncertek, finom borok és ízletes étkek garantálják. A híres
Kerekes Band ezen a rendezvényen mutatkozott be a közönségnek, itt adták első élő
koncertjüket, ezért a banda fellépése elmaradhatatlan. A belépés ingyenes.
Egri Bormíves Céh
tel.: 36/516-241
e-mail: cehmives@t-online.hu
8) Szüreti Mulatság Egerben
2010. szeptember 5-én tartják a Szüreti Mulatságot Egerben. Ezen a napon szüreti
hangulat jellemzi a várost és a Szépasszonyvölgyet. A felvonulás hangulatos menetben,
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szekereken, lovakon, illetve gyalogosan vonul végig a város fő utcáján, a Borlovagokkal,
zenészekkel karöltve. A felvonuláson részt vesznek egri szőlő- és bortermelők, civil
szervezetek, borbarát hölgyek, borlovagrendek, hagyományőrző egyesületek. Útjuk során
borral, musttal, pogácsával kínálják a nézelődőket. A szőlőtermelő asszonyok hatalmas
szőlőkoszorút készítenek és átadják a polgármesternek. A hegybíró hagyományosan ekkor
nyitja meg a szüretet.
Információ: Művészetek Háza Eger Nonprofit K.K. Kft.
3300 Eger, Kossuth L. u. 17.
tel.: 36/785-027
e-mail: info@mheger.hu
web: www.mheger.hu
9) Szent János napi Borszentelés
Minden évben december 27-én a Bazilikában Szent János napi Borszentelést tartanak.
Régi hagyomány felelevenítése, miszerint a 10 órás misét követően az Egri Fertálymesterek, a
Borrendek, az Egri Borbarát Hölgyek és a hegyközségek képviselői díszes viseletben
felvonulnak, boraikat az oltár elé helyezik, amelyet rövid szertartás keretében megszentelnek.
Eger Város Hegyközsége
3300 Eger, Deák Ferenc u. 51.
Telefon: 36 / 515 – 684
Telefon / Fax: 36 / 411 – 943
e-mail: egrihegykozseg@chello.hu
web: www.egrihegykozseg.hu

10) Egri Borszalon
December utolsó napjainak egyikén Egerben megmozdul az Egri Bormíves Céh. A már
hagyománynak tekinthető Egri Borszalont először 2001-ben rendezték meg. Helyszíne mindig
a Hotel Eger, ezzel a szervezők a polgári Magyarország világát hivatottak felidézni. 2009-ben
a rendezvény a swing jegyében zajlott, swing ruhában és cipőben várták a vendégeket a
kiállítók. Az este során ismert egri borászok kóstoltatják boraikat, több kísérő programmal is
kedveskednek a szervezők. A belépőjegy magában foglalja a korlátlan borfogyasztást és a
kóstolópoharat is. Az estén átadásra kerül a 2005-ben alapított Gál Tibor-díj is.
Egri Bormíves Céh
tel.: 36/516-241
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e-mail: cehmives@t-online.hu
IV. Rendezvények, programok a kistérségben
1) Pünkösdi Tor-Túra Egerszalókon
A Szalóki Tor-túrán a gasztronómia, a borturizmus és a falusi néphagyományok köré
szervezett programok kerülnek terítékre. A faluba érkező vendégek sorra látogathatják a
szalóki falusi turizmus portáit, ahol a helyi ételspecialitások, szabadtűzön, kemencében, vagy
falusi konyhán elkészített finomságok mellett a helyi borászok ételekhez illeszkedő
ajánlataival ismerkedhetnek az érdeklődők. A falatozást mulatozás követi a falu
központjában. A Tor-Túrán a vendéglátó fakanala alapján választhatnak pünkösdi királyt vagy
királylányt.
Egerszalók Község Önkormányzata
Gyógyvizek Völgye Egerszalók – Demjén – Egerszólát TDM Egyesület
3394 Egerszalók
tel., fax: 36/574-042
e-mail: faluhaz@egerszalok.hu
web: www.egerszalok.hu
2) Pünkösdi Programok Noszvajon
Kemencében és szabadtűzön készült ételek kóstolója ez a falusi portákon pünkösdkor,
három napon keresztül. A résztvevő portákon különböző ételeket készítenek a helyiek, ezzel
kedveskednek az idelátogatóknak. A helyszínekről és a készített ételekről 10.00-15.00-ig
kaphatnak felvilágosítást az Egészségügyi Központ előtt (Noszvaj, Kossuth út 3.).
Mindeközben kemencében sült sütemények készítése és kóstolója, gyermekek részére
játszóház, kirakodóvásár (kézművesek és helyi termelők áruiból válogathatnak), borkóstolási
és étkezési lehetőség a Gazdaház udvarán, a noszvaji óvodások közreműködésével pünkösdi
királynéjárás

bemutatása,

gyermekjátékok,

a

a

verpeléti

Csillagvirág

Néptánccsoport

noszvaji

Pitypang

Néptánccsoport

műsora.

A

műsora,
nap

népi

folyamán

néptáncbemutató és táncház a Szuszinkás Néptánccsoport közreműködésével, a talpalávalót a
Tényleg Zenekar biztosítja. A belépő tartalmazza egy kemencés sütemény kóstolóját is.
Közben Pünkösdi Bortúra - Nyitott Pincék: borkóstolási lehetőség a Magtár Fogadóban
a Thummerer Pincészet boraiból.
Szombaton Pünkösdi Borvacsora a Thummerer Pincészetben (előzetes bejelentkezés
szükséges).
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Egyesület Noszvaj Idegenforgalmáért
3325 Noszvaj, Kossuth L. u. 1.
tel.: 36/463-396
e-mail: info@noszvaj.hu
web: www.noszvaj.hu
3) Orbán-napi borünnep a kisnánai várban – Kisnána
Május utolsó hétvégéjén egynapos fesztivált rendeznek Kisnánán. A fesztivál szerves
része az Orbán-napi körmenet és a Borszentelés. Ezután színvonalas folklór és egyéb műsorok
szórakoztatják a helyieket és a vendégeket (pl. vitézi bemutató, Mátragyöngye Népdalkör
műsora, vásári komédiák). Délután „Borlátót” választanak. A rendezvény ideje alatt
borkóstolás van a versenyen részt vett borokból, a kóstolás ingyenes. A belépés díjtalan.
Községi Önkormányzat
3264 Kisnána, Szabadság u. 3.
tel., fax: 37/324-005
e-mail: kisnana@domnet.hu
web: www.kisnana.hu
4) Szomolyai Cseresznyefesztivál
„Ismerd meg Szomolyát és a vidék jellemző természeti, kulturális, gasztronómiai
értékeit és borait!” Ezek közül is elsőként érdemel említést a szomolyai rövidszárú, mézédes
fekete cseresznye, mely méltán híres terméke a településnek.
A fesztiválsorozat célja a hely szelleméhez méltó, igényes és színvonalas szórakozási
lehetőségek és programok megvalósítása, mely által a fizetőképes, borkedvelő közönség
számára lehetőséget teremtenek a vidék és képviselőivel történő személyes kapcsolatok
kialakítására. Cél továbbá ezen kapcsolatok hosszú távú ápolása, mely által a célközönséget
egész éven át a régióba vonzzák. Magyarország egyéb borvidékeinek fesztivál- és
rendezvénysorozataihoz csatlakozva Szomolyán is hagyományt kívánnak teremteni a vidék
turisztikai vonzerejének bemutatására. Hisznek abban, hogy a helyi különlegességek egyedi
módon történő bemutatásával a látogatóknak Szomolyához, a régióhoz és a vidékhez
vonzódását-kötődését erősítik. 2010-től a Cseresznyefesztiválon nagy hangsúlyt fektetnek a
borvidék borainak, pincéinek és borász dinasztiáinak a bemutatására.
A Cseresznyefesztiválhoz szorosan kapcsolódó programok:
bortúrák a pincékhez, borászatokhoz, a barlanglakásokhoz;
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borkóstoltatás, a látogatók megvendégelése a pincéknél;
a hegyközség bemutatása, élményprogramok;
a gasztronómia és a bor kapcsolatának bemutatása;
vetélkedők, ügyességi versenyek.
A

Cseresznyefesztivál,

alkalmazkodva

a

környező

települések

és

városok

rendezvényeihez, 2010-től az eddigiektől eltérően nem június második, hanem első
hétvégéjén kerül megrendezésre.
Polgármesteri Hivatal
3411 Szomolya, Szabadság tér 1.
tel.:49/526-000
fax:49/426-000
e-mail: info@szomolya.hu
5) Vendégváró hétvégék az ostorosi Tájpincében
Június, július és augusztus minden szombat és vasárnapján (igény szerint más időpont is
lehetséges) várják az idelátogató vendégeket az ostorosi Tájpincében. A ritkaságokat,
régiségeket szép számban felvonultató helytörténeti gyűjtemény megtekintése során a
Tájpincébe látogató vendég megismerheti az ostorosiak múltbéli életét. Kísérő programok:
dalos vidámság, borkóstolás, tájjellegű ételek. Helyszín: Ostoros, Tájpince (Hősök tere).
Szervező:
Szekszárdi Lajosné
tel: 36/356-163
mobil: 06 30/395-5322
6) Ribizli Fesztivál - Feldebrő
2006-ban indították útjára a ma már hagyománynak számító egész napos Ribizli
Fesztivált Feldebrőn, amit júniusban tartanak. A falusias hangulatú rendezvény helyszíne a
műemlék templom környéke és a Tájház udvara. Üstben főzik a helyben termett értékes
gyümölcsből, a feketeribizliből az ízletes lekvárt, melyet a vendégek meg is kóstolhatnak.
Ribizli-szentelés, termékbemutatók, kézműves vásár, borkóstoló is várja a résztvevőket. A
fesztiválhangulatról helybéli és vendég kulturális csoportok gondoskodnak műsoraikkal. A
rendezvény ideje alatt látogatható az Európa-szerte páratlannak számító Árpád-kori műemlék
templom az altemplommal.
Információ:
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Vadásziné Varga Éva +3630/526-79-94
e-mail: eva.vadaszine@gmail.com
web: www.feldebro.hu
7) Pisztráng- és Borfesztivál Szilvásváradon
Július második hétvégéjén kétnapos fesztiválra várják a vendégeket Szilvásváradra. A
Pisztráng- és Borfesztiválon szilvásváradi éttermek pisztrángból készült ételeit kóstolhatják
meg az idelátogatók, melyek mellé az egri borvidék kiváló borait kínálják. Színes zenéstáncos műsorokkal szórakoztatják a vendégeket, valamint a kirakodóvásáron népi
iparművészek termékeit vásárolhatják meg.
3348 Szilvásvárad, Szalajka-völgy
tel.: (36) 564-057 Fax: (36) 355-555
e-mail: lovasetterem@t-online.hu
web: www.lovasetterem.hu
8) „Zene száll a falu fölött” - Zenés Bortúra a noszvaji pincesorokon
A programsorozatot július első három szombatján rendezik meg. A menet 18.30-kor a
Bartók térről indul. A Bortúrához szükséges borospoharakat és érméket szintén itt lehet
megvásárolni 18.00 órától. A bortúrát zeneszó teszi még hangulatosabbá. A vendégsereg
végiglátogatja a programban részt vevő borospincéket, ahol találkozik a borászokkal is.
Egyesület Noszvaj Idegenforgalmáért
3325 Noszvaj, Kossuth L. u. 1.
tel.: 36/463-396
e-mail: info@noszvaj.hu
web: www.noszvaj.hu
9) Anna-napi búcsú - Noszvaj
Anna-napkor Noszvajon kétnapos rendezvényt tartanak. Szombaton a Gazdaháznál
rétes- és lepénysütés, hagyományőrző csoportok fellépése, hegyközségi Borverseny
eredményhirdetése, borkóstoló, este Anna-napi utcabál Síkfőkúton. Vasárnap a síkfőkúti
tóréten helyi és környékbeli kézművesek, árusok kirakodóvására, délután szórakoztató
műsorok.
Helyszín: szombat: Gazdaház, vasárnap: Síkfőkút, a tó partján
Szervező: Egyesület Noszvaj Idegenforgalmáért
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3325 Noszvaj, Kossuth L. u. 1.
tel.: 36/463-396
e-mail: info@noszvaj.hu
web: www.noszvaj.hu
10) Verpelét, a Bor és a Nóta Faluja
Verpelét történelmi múltja összenőtt a környék szőlő- és borkultúrájával, a jókedvvel, a
nóta szeretetével. Augusztus utolsó szombatján a Kastélykertben hagyományőrző csoportok,
együttesek közreműködésével egész napos programot szerveznek. A védett eredetű verpeléti
borokat a szőlősgazdák pincészeteiben kóstolhatják meg a turisták. Este magyarnóta-énekesek
fellépésével zárják a programot.
Szervező:
Verpelét Polgármesteri Hivatal
tel: 36/559-300
e-mail: verp.se@t-online.hu
11) Hazajáró Falufesztivál, Szüreti Felvonulás - Egerszalók
Szeptember első vagy második szombatján rendezik meg Egerszalókon a Szüreti
Felvonulással egybekötött Hazajáró Falufesztivált. Az egerszalóki templomban 10 órakor
kezdődő folk-mise után szüreti felvonulásra indul a népviseletbe öltözött lakosság,
hagyományőrző népdalkörök, és végigvonulnak a falu utcáin. A vidám felvonulás alkalmával
a gyerekeket szőlővel, a felnőtteket borral kínálják. A kisbíró kidobolja a nap eseményeit,
mulatságba hívja a falu apraját-nagyját.
Információ:
Egerszalók Önkormányzata
36/474-332
info@egerszalok.hu
Faluház
36/574-042
faluhaz@egerszalok.hu
web: www.egerszalok.hu
12) Olaszrizling fesztivál - Egerszólát
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1998-tól tartják szeptember első vagy második szombatján Egerszóláton a szüreti
napokat és az Egerszóláti Olaszrizling Fesztivált. A program: szüreti felvonulás, minőségi
borok kínálása, főzőverseny, borlovag-avatás,

hagyományőrző csoportok fellépése,

szabadtűzön készült ételek versenye. A Fesztivál méreteiben évről-évre növekszik, egyre több
főzősátorban készülnek a különleges ételek, melyeket az elmúlt évek kimagasló boraival
együtt kóstolhat a nagyérdemű. A kulináris élvezetek mellett egyre több kulturális és
szórakoztató programmal várják a vendégeket. Minden évben híres közéleti személyt is az
Egerszóláti Borlovagrend tagjává avatnak.
Egerszólát Polgármesteri Hivatal
tel: 36/560-000
13) Debrői Hárslevelű Szüreti napok - Feldebrő
Szeptember első vagy második szombatján kerül megrendezésre Feldebrőn a Debrői
Hárslevelű Szüreti napok. A program: szőlőszentelés, folklór műsorok, lovasbemutató. A
nagyszabású szüreti felvonuláson a helyi és a környező települések népviseletbe öltözött
felvonulói (lovasok, lovaskocsik, hintók) végigjárják az utcákat. Meg lehet kóstolni az
országban másodikként védett eredetűvé nyilvánított híres Debrői hárslevelű bort. Szüreti
bállal zárják a napot. A rendezvény ideje alatt látogatható az Európa-szerte páratlannak
számító Árpád-kori műemlék templom az altemplommal.
Információ:
Vadásziné Varga Éva +3630/526-79-94
e-mail: eva.vadaszine@gmail.com
web: www.feldebro.hu
14) Noszvaji Pincenapok és Kemencében Készített Ételek napja
1999-ben rendezték meg először a szüreti időszakra eső rendezvénysorozatot, mely az
év fő eseményének számít a községben. A szőlőtermesztéshez, borászathoz kapcsolódó
programok mellett gasztronómiai területre is elkalandoznak: a kemencében készíthető ételek
területén mérhetik össze tudásukat a környékbeli településekről és a Noszvajról benevezett
csapatok. A sütés-főzés mellett feladatuk a szüret hangulatához illő tálalás, terítés is. Fontos
szerep hárul Noszvaj lakóira is, hisz eredeti környezetben, falusi portákon, a régi kemencék
felhasználásával rendezik a versengést.
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Pénteken bortúra a Szomolyai és Jókai úti pincesoron, 17.00 órától a de la Motte
kastély előtt a kóstoláshoz szükséges borospoharakat és borzsetonokat lehet megvásárolni.
18.00 órától indul a bortúra nótázással, zenével.
Szombaton kemencés ételek készítése és kóstolója zajlik a falusi portákon. Délelőtt a de
la Motte kastély előkertjében és a Dobó utcában szőlő- és mustkóstoltatás, borlopózó verseny,
10.00 órától Nyitott Pincék a Szomolyai és a Jókai utcákban. Déltől délután két óráig lehet a
Kemencés Étkeket megvásárolni az előzőleg megvásárolt jegyek beváltásával a versengésben
résztvevő portákon. A fesztivál teljes ideje alatt hagyományőrző csoportok bemutatkozása,
kézművesek vására, szórakoztató műsorok zajlanak, s szánkótalpon főzött szüreti húsos
káposzta csillapítja az éhséget. A Gazdaházban rétes-, kalács- és lepénysütés, borkóstolási
lehetőség több helyi pincében.
Egyesület Noszvaj Idegenforgalmáért
3325 Noszvaj, Kossuth L. u. 1.
tel.: 36/463-396
e-mail: info@noszvaj.hu
web: www.noszvaj.hu
15) Márton-napi mulatságok - Egerszalók
Márton napja évszázadokon keresztül a gazdasági év kiemelkedő zárónapja és az
adventtel összefüggő negyvennapos böjt kezdete volt. Bortermő vidékeken már régen
szokásba jött, hogy Márton napján töltenek első ízben az újborból, mivel azt tartja a néphit,
hogy „mire Márton megérkezett, minden must már borrá érett”. A népi hagyomány szerint a
Márton-napi sült lúd mellcsontjából jósolták meg a téli időjárást: amennyiben a sült liba
mellcsontja fehér színű, akkor hosszú, havas, hideg tél várható. Ha a mellcsont piros, csak
amolyan fekete karácsonyos, locs-pocs időre lehet kilátásunk. „Ha Márton napján a libák
korcsolyáznak, akkor karácsonykor bízvást bőrig áznak” - hangzik a mondás. Márton napját
Egerszalókon kívül több településen is méltón megünneplik az egri kistérségben; a falu
pincéiben zajlik a Márton-napi bandázás, az újbor-kóstolás libatepertővel, libazsíros
kenyérrel. Délután néptánc bemutató és táncház, töklámpás készítés, gyertyamártás, „Mártonnapi falatozások” a Faluházban.
Egerszalók Önkormányzata
tel.: 36/474-332
e-mail: info@egerszalok.hu
Egerszalóki Faluház
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tel.: 36/574-042
e-mail: faluhaz@egerszalok.hu
web: www.egerszalok.hu
16) Újbor Ünnepe Szent Márton Napján - Noszvaj
Délelőtt a Gazdaházban lúdgége tészta és „gúnárnyak” készítése, a gazdaház
kemencéiben kelt tésztából készült sütemények készítése, „lúdnyak”-, valamint töksütés,
népzenei bemutató, gyerekeknek kézműves foglalkozás. A programok ideje alatt étkezési
lehetőség van a Gazdaház pajtájában. Délután a Magtár Fogadóban folklór program,
ludaskása kóstoló, újbor bemutató és kóstoló. A nap zárásaként Márton-napi lúdvacsora a
Thummerer Pincészetben (erre a programra előzetes bejelentkezés szükséges!)
Egyesület Noszvaj Idegenforgalmáért
3325 Noszvaj, Kossuth L. u. 1.
tel.: 36/463-396
e-mail: info@noszvaj.hu
web: www.noszvaj.hu
17) Szent Márton Napi Ünnep Feldebrőn
A helyiek 2005-ben kezdték el templomuk védőszentjének tiszteletére megrendezni a
programot. Újbor- és pálinkakóstoló, ünnepi szentmise, a helyi óvodások és kisiskolások libás
műsora, s a nap fénypontjaként a helyi színjátszó csoport vidám előadása tekinthető meg. A
rendezvény ideje alatt látogatható az Európa-szerte páratlannak számító Árpád-kori műemlék
templom az altemplommal.
Információ:
Ujj Gabriella: +3630/963-66-62
Vadásziné Varga Éva +3630/526-79-94; 36/480-020
e-mail: k0373@koznet.hu

4.1.3 Állandó boros programok Egerben

Ezek azok a programok, amelyek inkább helyszínhez, mint borászathoz kötődnek. A
program, programsorozat állandó, a meghívott borász – ezáltal a megkóstolandó borok –
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pedig meghatározott időközönként változnak. Így egy-egy programot érdemes többször is
meglátogatni, mert más-más borokat lehet megkóstolni, más borásszal lehet megismerkedni.
1) Egri Leánykák éjszakája a Város alatt
2010-ben immár harmadik alkalommal rendezték meg a Leánykák éjszakáját, hiszen az
Egri Bikavér mellett Eger legnevesebb bora a Leányka. Sajnálatos módon ugyanakkor az
utóbbi évtizedekben ez a kellemes, üdítő fehérbor a háttérbe szorult. A Leányka hírnevének és
kedveltségének visszaszerzése vezérelte az ötletgazdákat, hogy immár megrendezésre
kerüljön a Leánykák éjszakája az egykori egri érseki pincerendszerben, a „Város a város
alatt” kiállításon.
2010-ben – a korábbi évek hagyományához hasonlóan – három hétvégén rendezték meg
a borkóstolós pincelátogatást. A megszokott pincelátogató túra során hat jeles egri borász
kínálja kóstolásra Leánykáját. A nagy boros rendezvényeket figyelembe véve sikerült olyan
időpontokat kiválasztani, melyek remélhetőleg a látogatók tetszését is elnyerik.
A túrák 18.00 órakor indulnak minden fél órában. Egy-egy csoport létszáma 20 fő, ezért
célszerű bejelenteni a részvételi szándékot akár telefonon, akár e-mailban.
Szervező: Tietze Nándor Pál
tel.: +36/36/310-832, +36/20/961-4019
e-mail: info@varosavarosalatt.hu
web: www.varosavarosalatt.hu
2) Borkóstoló és Kocsma Színház a Bikavér Borházban
A Dobó tér 10. szám alatt, a „Kis Dobó téren” működik Eger legszínvonalasabb
borboltja és borbárja. Itt palackos borokat is lehet vásárolni, valamint a borokat meg is lehet
kóstolni. Közel 200 egri és jó pár tokaji borból lehet választani. A hosszú évek alatt egy
komoly borklubot hozott létre a tulajdonos, látogatói főként helyiek, de többen messzebbről
(pl. Salgótarjánból) érkeznek az estekre. A szüret végétől nyár elejéig kéthetente csütörtökön
más-más neves borász személyesen mutatja be portfólióját, hoznak magukkal ígéretesnek
mutatkozó hordómintákat és csúcsborokat egyaránt. Többségében egri és Eger környéki
borászok jönnek, de volt már meghívott tokaji és villányi borász is. A borász bemutatja a
borait, a borászatát, a szőlőit, értékeli az évjáratot, illetve, ha vannak kérdések, arra is
válaszol. Minden egyes bor bemutatása után a borász leül, így a közönségnek van ideje a bort
ízlelgetni, beszélgetni róla. A hangulat az elfogyasztott bormennyiséggel egyenes arányban
nő. A belépő tartalmazza a megkóstolt borokat (borásztól függ, 8-15 között szokott lenni, de
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volt már 20 fajta bor is), a borokhoz kiflit kapunk és egy kupont, amit a helyszínen akkor este
a palackos bor vásárlásakor beváltanak. A Kocsma Színházban a Showder Club művészei
lépnek fel. A helyszín befogadóképessége korlátozott, érdemes időben helyet foglalni.
Információ: Bikavér Borház
3300 Eger, Dobó tér 10.
tel.: 413-262, fax: 36/515-198
e-mail: bikaverborhaz@freemail.hu
3) Tüzes boros estek - Tűzpróba kóstolói
Egy új kezdeményezés indult útjára 2010. január 12-től „Tüzes boros esték” címmel,
amely arra hivatott, hogy az Egerben élők és az Egerbe látogatók közelebbről is
megismerhessék azokat a borászokat, akik nap mint nap kemény munkával alakítják a város
arculatát, és boraikat – melyekkel ugyan az egriek büszkélkednek, de mégis oly kevéssé
ismerik. Ezt a kemény, embert próbáló (és szomjoltó) feladatot a Tűzpróba felvállalta. A
kéthetente kedden a Tűzpróba Kulturális Vendéglátóipari Egységben megrendezésre kerülő
„Tüzes boros esték” közvetlen hangulatú programok, amelyen a közönség megismerkedhet a
házigazda borásszal, megkóstolhatja annak legkedvesebb nedűit, elbeszélgethet vele
tudományos és kevésbé tudományos témákról, és mindenféle kötött szabályok nélkül
borozhat. Bor és muzsika elválaszthatatlanok, ezért a hangulat kiteljesedéséhez nem
hiányozhat egy énekhang, egy zongora és a vendégművészek. 2010 tavaszán nyolc egri
borász mutatkozott be. A „Tüzes boros esték”-en előzetes jelentkezés alapján lehet részt venni
(a férőhelyek korlátozott száma miatt), a belépő 1300 Ft, amely a kóstoló árát is tartalmazza,
ám az este itt még nem ér véget, sőt, ekkor veheti kezdetét a féktelen mulatozás. A Tűzpróba
és az estek állandó háziasszonya Herczeg Flóra.
Tűzpróba
3300 Eger, Eger, Zalár utca 11.
tel.: 20/278-9933
e-mail: otvosviktoria@tuzproba.hu
web: www.tuzproba.hu
4) Csúcsborászok az Egri Vár tövében
Egerben a borozgatásnak évszázados hagyományai vannak. A pincészetek általában a
város külső részein találhatók. Szerencsére azonban a vendégeknek lehetőségük van arra,
hogy a belvárosban hetente egy-egy ismert borászat legjobb borait kóstolhassák meg és
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választhassák ki, az egri vár tövében, a Dobó utcában. A borász általában nincs személyesen
jelen, de ha nagyobb csoport előre jelzi a látogatási szándékát, értesítik őt. Van lehetőség
borozgatásra is a hangulatos belső udvarban, illetve lehet palackos bort is vásárolni –
természetesen csak az adott hét borászatának boraiból.
Helyszín: Dobó utca 18.
Szervező: Eger Város Hegyközsége
3300 Eger, Deák F. u. 51.
tel./fax: 36/411-943
5) Városnézés kisvonattal
Ez a program kötetlen, teljes szabadságot ad a turistának, hogy maga válassza meg,
melyik Szépasszony-völgyi pincét látogatja meg. A vonatok március 15. és október 15. között
10.00-tól óránként indulnak a Dobó térről. Fel- és leszállási lehetőség van a Szépasszonyvölgyben, itt a következő (vagy az azutáni, vagy az azutáni) vonat visszaindulásáig lehet
pincét látogatni, bort kóstolni, stb. Természetesen a völgyből nem kötelező a kisvonattal
visszamenni a városba, a jegy ára egy útra érvényes. A hangulatos kisvonatozás közben a
várost is megismeri a turista. A kisvonatok max. 56 fő szállítására alkalmasak.
Információ: Evergreen Kft.
2890 Tata, Tavasz u. 94.
tel., fax: 34/487-140
e-mail: kisvonat@t-online.hu
web: www.kisvonat.eu

4.1.4 Borospincék programjai

Bort majdnem mindegyik egri és Eger környéki pincében kóstolhatunk, és
vásárolhatunk kimérve (kannába mérve) vagy palackos formában. A borokat általában maga a
borász, családtag, vagy borral foglalkozó közeli munkatárs mutatja be, tőlük kapunk első
kézből információt a pincészetről és a borokról.
Borturizmussal azonban nem mindegyik borászat foglalkozik, s ennek többféle oka is
lehet. A borturisták fogadásához feltétlenül kell egy szakképzett ember, aki igazi
vendéglátóként törekszik kielégíteni a vendégek igényeit, és emellett megfelelően képzett a
szőlőművelésben, a borkészítésben, ismeri a pincészet és a borvidék történetét, hogy a
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vendégek minden kérdésére tudjon válaszolni. Másrészről a pincészetnek ki kell alakítani egy
hangulatos kóstolóhelyiséget, ahol a vendégek a bort meg tudják kóstolni, esetleg étkezni is
tudnak.
A látogatás előtt érdemes a kiválasztott pincéről tájékozódni. Van olyan pince, ahová
állandó nyitva tartás mellett előzetes bejelentkezés nélkül érkezhetünk. Itt vállalni kell a
kockázatot, hogy a borász esetleg nem lesz személyesen jelen, és csak borral, esetleg
falatkákkal tudnak szolgálni. Előnye, hogy akár egy fő is érkezhet, nincs létszámbeli
megkötés.
Több pince – főként azok, amelyek különböző programokat is kínálnak – előzetes
bejelentkezés alapján fogad csoportokat. A létszám pincétől függően eltérő. Ha alap
borkóstolót kérünk – esetleg falatkákat, sajtot, pogácsát –, már 5-10 fős csapattal érkezhetünk,
ebéd vagy vacsora kérésekor általában 10 fő és efeletti létszámot kérnek a pincészetek. Meleg
ebéd vagy vacsora szervezésekor vegyük figyelembe, hogy a pincészetek többsége nem
rendelkezik saját konyhával, hanem étteremből rendeli az ételeket, ezért a felajánlott ételek
közül úgy érdemes választani, hogy az a csoport minden tagja számára megfelelő legyen (az
étterem csak egyfajta ételt szállít ki az egész csoport számára – ez persze állhat több
fogásból).
A borkóstolók ára függ a csoport létszámától, a kóstolni kívánt borok számától, a kért
ételektől, ezért ezeket érkezés előtt idejében egyeztessük. Az ár minden esetben tartalmazza a
pincelátogatást és a borászat működésének, filozófiájának bemutatását.
A következőkben azokkal a híresebb pincékkel foglalkozunk, akik nem csak bort,
hanem „borélményt” nyújtanak a borturistáknak különböző programok megvalósításával.
1) Thummerer Pince – Noszvaj
A pincészet alapítója, Thummerer Vilmos, 1995-ben elnyerte az Év Bortermelője címet.
A Thummerer család életében meghatározó szerepet tölt be a borturizmus, vendéglátás.
Thummerer Éva borász és párja, Bucsek András mesterszakács szakmai elhivatottságukkal és
agilitásukkal magasra tették a mércét. A borok mellett nagy figyelmet fordítanak az ételek
minőségére, egyediségére, a borok és ételek harmóniájára. A 2009-ben megnyílt Magtár
Fogadóban szálláslehetőséggel, ételkülönlegességekkel fogadják vendégeiket. Lehetőség
nyílik kemencés ételekkel egybekötött borbemutatókra, szezonális borvacsorákra és az igazi
ínyencek számára bentlakásos főzőtanfolyamokra is. Ez utóbbi rendkívüli népszerűségnek
örvend.
Borkóstolós programok csoportoknak:
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1. Program:
Pincelátogatás (8 főtől)
6 fajtás borkóstoló borkorcsolyával (sajt, túrókrém, kenyér, alma)
2. Program:
Pincelátogatás
Sajt és borkóstoló (6 fajta bor 6 féle kézműves házi sajttal)
3. Kemencés programok pincelátogatással (12 főtől)
6 fajtás borkóstoló kemencében készült ebéddel vagy vacsorával (különböző menükkel)
4. Borvacsorák
Menüsoros borkóstolók, ahol a borok és ételek harmóniája nyújt különleges élményt
Ezeken felül a községben megrendezett fesztiválokhoz időben és tematikában illeszkedő
programokat is kínálnak:
Tavaszi borvacsora
Meglepetés borvacsora
Pünkösdi Bortúra - Nyitott Pincék: Borkóstolási lehetőség a Magtár Fogadóban a
Thummerer Pincészet boraiból
Pünkösdi Borvacsora a Thummerer Pincészetben
Márton-napi lúdvacsora a Thummerer Pincészetben
Őszi borvacsora
Karácsonyi borvacsora
Thummerer Pince
3325 Noszvaj, Szomolyai út 2101/3 hrsz
tel/Fax: +36 36 463 269
e-mail: thummerer@thummerer-pince.hu
Borturizmus bejelentkezés: Thummerer Éva,
tel.: 20/9462-178,
e-mail: info@thummerer.hu
web: www.thummererpince.hu
2) Kovács Nimród Borászat – Eger
A minőségi borfogyasztás az aktív és minőségi élet része lett, tradícióra, tiszteletre,
bizalomra, meghittségre épül. A pincészet sok szeretettel várja az igényes, egyedi ízvilágú,
kézműves borok kedvelőit. Új, tufába vájt, 70 főt befogadni képes kóstolóhelyiségeik a
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legmagasabb elvárásoknak is megfelelnek. Előzetes bejelentkezés alapján többféle
borbemutató programot ajánlanak, amelyekben pincelátogatás, rövid technológiai ismertető,
és természetesen borkóstoló szerepel. Minden vendégüknek egyedi figyelmet szentelnek,
örömmel segítik abban, hogy megismerjék a borkészítés titkait, és értő borkóstolóvá
válhassanak. A Kovács Nimród Borászatnál büszkék kiváló boraikra, amelyek egyedi
művészeti alkotások: ötvözik az Egri Borvidék terroirjának szépségét, az alkotó borász
tudását és a borászat magyar és amerikai tanácsadóinak szakértelmét.
Borkóstoló csomagjaik:
1. Standard csomag - Borkóstoló borkorcsolyával:
A fehér-, rozé és vörösborok mellé pogácsát, különféle sajtokat és ásványvizet kínálnak.
Vendégeik a borsor megízlelése után átfogó képet kapnak a főborász által készített Kovács
Nimród ízvilágról.
2. Évjáratkóstoló - Időutazás a hordó és palack segítségével:
Tematikus kóstoló, egy kiválasztott fajta (Chardonnay, Kékfrankos) vagy márka
(Rhapsody, Egri Bikavér) évjáratonkénti újrakóstolása, összehasonlítása. A főborász
segítségével felidéződnek a régmúlt évjáratok, s ki-ki eldöntheti, melyik áll szívéhez
közelebb: az összeérett, lecsillapodott palackvilág, vagy a hordóban duzzadó, ifjonti hevesség.
3. Bepillantás a borász alkotóműhelyébe - Komponáld meg saját egri borod!
A Kovács Nimród Borászat olyan lehetőséget kínál a borokhoz értő, vagy azokról
véleményt formáló, alkotó kedvű látogatóinak, mely során átélhetik a borászat művészi
pillanatait, elleshetik a borkészítés műhelytitkait, megismerhetik a borok arculattervezéseinek
szempontjait. A programban résztvevők négy alapbor felhasználásával, a már-már
tudományos munkához minden szükséges eszköz segítségével állíthatják össze a bort, amely
legjobban kifejezi az egri borról kialakított elképzelésüket, elvárásukat. A házasítás
technikáját, az alkotómunka lépéseit, a különböző komponensek társításának szempontjait a
borász szakirányítása mellett sajátíthatják el. A komponálás során legfeljebb három
borházasítást lehet készíteni, melyek közül a legjobban sikerültet maguk az alkotók
„vakbírálattal” minősítenek. A legszebbnek talált, győztes bor alkotója elismerésül egy palack
vörösbort kap ajándékba. A nagy összpontosítást, elmélyülést igénylő munka csendben,
bensőséges hangulatban zajlik. A nevetés, vagy élcelődés csak az eredmények ismertetését
követően veszi kezdetét.
Igény szerint a kóstoló gazdag hidegtállal vagy meleg étellel is kiegészülhet. A
programok végén vásárlási lehetőséget biztosítanak!
További információ és bejelentkezés:
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Kovács Nimród Borászat
Eger, Verőszala u. 66.
mobil: +36 70 452 2626
e-mail: info@kovacsnimrodwinery.com
web: www.kovacsnimrodwinery.com
3) Sike Pincészet – Eger, Szépasszony-völgy
Az egri Szépasszony-völgy az ország egyik leghíresebb borospince-sora. Ide azért is
érdemes ellátogatni, mert ha az egyik pincével esetleg nem vagyunk megelégedve, akkor a
szomszédos pincébe átsétálva biztosan találunk kedvünkre való bort.
A pincészet célja, hogy az Egerbe látogató turista vagy a szervezetten érkező borkedvelő
egyaránt megtalálja a kedvére való bort. A pince az Egri Borút Egyesület által minősített
pince, valamint a Szépasszony-völgyi Vendégvárók Egyesülete által minősített 3 fürtös pince.
A pince különlegessége, hogy mindennapos nyitvatartással várja a kóstolni kívánó
vendégeket, emellett a pincében borbemutatókat is tartanak kisebb-nagyobb csoportok
részére. A borkóstoló során a vendégek megtekinthetik a látványpincét, tájékoztatást kapnak a
magyarországi, azon belül az egri borászat kialakulásáról, történetéről, a bor készítéséről és a
borokról. Csoportos kóstolást előzetes bejelentkezéssel – igény esetén hideg-meleg étellel –
tudnak vállalni. Rendezvényekre cigányzenét tudnak biztosítani.
Sike Pince
Eger, Szépasszony-völgy 43-as pince (Disznófősor 43.)
Sike Tamás
tel: +36 30 742 9024
e-mail: info@sikeboraszat.hu
web: www.sikeboraszat.hu
4) Demeter Pince – Eger
A borászat Eger egyik legpatinásabb pincesorán helyezkedik el, a 150 pincéből álló
Kőlyuk pincesoron. Egernek e része az 1900-as évek elején alakult ki, és jelen pillanatban is
őrzi egykori hangulatát. A három ágból álló, több, mint 300 m hosszú pincerendszer
különleges élményt nyújt, így nem véletlen, hogy 2001-ben elnyerte az Eger legszebb
pincészete díjat.
A borkóstoló a következőket tartalmazza:
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A program a három pinceág megtekintésével kezdődik, amely során a látogatók
betekintést nyerhetnek egy működő pincészet életébe. A bor életét a szőlő megérkezésétől a
palackba kerülésig követhetik. A séta során kisebb megállókat tartanak a feldolgozó
részlegben, a hordós érlelő ágban, és a palackos ágban, ahol új, eddig nem tapasztalt
információkhoz juthatnak a látogatók. A borkóstoló tartalmazza az olivás bagettet és az
ásványvizet. Igény esetén különböző ételeket is tudnak kínálni a vendégeknek, természetesen
előzetes egyeztetés alapján. A pince 7 főtől várja a csoportokat, 7 fő alatt speciális árképzéssel
dolgoznak. Lehetőség van a borok megvásárlására is a pincében. A borkóstoló egy 60 főt
befogadó helységben történik. A kóstoló különlegessége, hogy a vendégeknek lehetősége
nyílik a hordóból való kóstolásra.
Kétfajta borkóstoló programjuk van:
Alap borkóstoló 5 féle borból
Extra borkóstoló 9 féle borból
Demeter Pincészet
Eger - Kőlyuk Pincesor 28-30
e-mail: demeterpinceszet@demeterpinceszet.hu
web: www.demeterpinceszet.hu
5) Egri Korona Borház és Borfalu – Demjén
Az Egri Korona Borház és Borfalu az egri borvidéken, az egerszalóki hőforráshoz
vezető úton, Kerecsend és Demjén falvak között található. A háromszintes épület legfelső
emeletén egy 80 fős konferenciaterem, és egy 200 fő befogadására alkalmas melegkonyhás
étterem helyezkedik el. Különleges ételekkel, első osztályú kiszolgálással egész évben várják
a kedves vendégeket. A borház mellett 12 vendégház található 24 szobával, mesés
környezetben, egyedi panorámával, gyógyvizes úszómedencével, pezsgőfürdővel és
szaunával. A szobák klímával, televízióval, telefonnal, hűtőszekrénnyel felszereltek.
Programlehetőségeik sokfélesége és minősége garantálja, hogy családdal vagy baráti
társasággal is maradandó élmény legyen a náluk töltött idő.
Minden szombaton 17.00 órakor borkóstolás (7 féle bor kóstolása) pincebemutatóval,
szakmai vezetéssel, gyertyafénnyel, borkorcsolyával, az Egri Korona Borház egyedülálló
barrique pincészetében, ahová szeretettel várják a náluk megszálló és a külsős vendégeket
egyaránt. Előtte folklórprogram: magyaros-népi táncok az egri Szederinda Népitánc Együttes
előadásában. A borkóstolóhoz borkorcsolyát kínálnak: különféle sajtokat almával és dióval.
Állandó programlehetőségeik:
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Borkóstolás pincebemutatóval, gyertyafénnyel, borkorcsolyával, az Egri Korona Borház
egyedülálló barrique pincéjében
Karaoke-est (min. 20 fő)
Termálmedence, úszómedence, napozóágyak korlátlan használata
Masszázs
Szabadtéri főzés bográcsban, malacsütés (min. 20 fő)
Népzene, néptánc
Hastánc bemutató
Extrém programok: quadozás, paint ball (min. 20 fő)
Szüreti programok szeptember-október hónapokban, csoportoknak min. 15 főtől
Egri Korona Borház és Borfalu
tel: 36/550-341; 36/550-345,
fax: 36/550-573
e-mail: rendezveny@koronaborhaz.hu
web: www.koronaborhaz.hu

4.1.5 A programok időrendi táblázata

Időpont
januármájus
februármájus és
novemberdecember
márciusoktóber

áprilisoktóber

Esemény
megnevezése
Tüzes boros estek

Helyszín

Információ

Tűzpróba, 3300 Eger, Zalár u.
11., tel.: 20/278-9933, e-mail:
otvosviktoria@tuzproba.hu,
www.tuzproba.hu
Borkóstoló és Kocsma Eger, Bikavér Bikavér Borház, 3300 Eger,
Színház
Borház és
Dobó tér 10., tel.: 413-262,
Bor-Bár
fax: 36/515-198, e-mail:
bikaverborhaz@freemail.hu
Városnézés
Eger
Evergreen Kft., 2890 Tata,
kisvonattal
Tavasz u. 94., tel., fax:
34/487-140, e-mail:
kisvonat@t-online.hu,
www.kisvonat.eu
Top Borászatok az
Eger, Dobó u. Eger Város Hegyközsége,
Egri Vár tövében
18.
Egri Borút Egyesület, tel./fax:
36/411-943, e-mail:
egrihegykozseg@chello.hu
Eger,
Tűzpróba
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május 1-2.

Egri Bormajális

Eger,
Eszterházy
tér

május

Tavaszi borvacsora

május,
pünkösd

Pünkösd a
Szépasszonyvölgyben

Noszvaj,
Thummerer
Pince
Eger,
Szépasszonyvölgy

május,
pünkösd

Nyitott Egri pincék
Pünkösdkor

Egri pincék,
Szépasszonyvölgy

május,
pünkösd

Pünkösdi Tor-Túra

Egerszalók,
Vendégházak

május,
pünkösd

Pünkösdi borvacsora

május,
pünkösd

„Ma vagyon, ma
vagyon piros pünkösd
napja”

Noszvaj,
Thummerer
Pince
Noszvaj,
Gazdaház

május

Orbán-napi borünnep

június

Szépasszony-völgyi
Eger,
Bormustra és Vigalom Szépasszonyvölgy

Kisnánai Vár

Eger Város Hegyközsége,
3300 Eger, Deák F. u. 51.,
tel.: 36/411-943, e-mail:
egrihegykozseg@chello.hu,
www.egrihegykozseg.hu;
Művészetek Háza Eger
Nonprofit K.K. Kft., 3300
Eger, Kossuth L. u. 17., tel.:
36/785-027, e-mail:
info@mheger.hu,
www.mheger.hu
Asztalfoglalás: Thummerer
Éva, tel.: 20/9462-178, e-mail:
info@thummerer.hu
Művészetek Háza Eger
Nonprofit K.K. Kft., 3300
Eger, Kossuth L. u. 17., tel.:
36/785-027, e-mail:
info@mheger.hu,
www.mheger.hu
Egri Borút Egyesület, 3300
Eger, Bajcsy-Zs. u. 9., tel.:
36/423-033, e-mail:
egriborut@chello.hu,
www.egriborut.hu
Egerszalók Község
Önkormányzata, Gyógyvízek
Völgye Egerszalók – Demjén
– Egerszólát TDM Egyesület,
3394 Egerszalók, tel., fax:
36/574-042, e-mail:
faluhaz@egerszalok.hu,
www.egerszalok.hu
Asztalfoglalás: Thummerer
Éva, tel.: 20/9462-178, e-mail:
info@thummerer.hu
Egyesület Noszvaj
Idegenforgalmáért, 3325
Noszvaj, Kossuth L. u. 1., tel.:
36/463-396, e-mail:
info@noszvaj.hu,
www.noszvaj.hu
Községi Önkormányzat, 3264
Kisnána, Szabadság u. 3.,
tel., fax: 37/324-005, e-mail:
kisnana@domnet.hu,
www.kisnana.hu
Szépasszonyvölgyi
Vendégvárók Egyesülete, tel.:
30/742-9024, e-mail:
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info@sikeboraszat.hu
június
június,
július,
augusztus
június
júliusaugusztus

július

július

július

augusztus

augusztus

Ribizli Fesztivál

Feldebrő

Információ: 36/480-020,
30/526-7994, 30/963-6662, email: k0373@koznet.hu
Egri Leánykák
Város a
Tietze Nándor Pál, tel.:
éjszakája a Város alatt Város alatt
20/961-4019, e-mail:
info@varosavarosalatt.hu
Meglepetés
Noszvaj,
Asztalfoglalás: Thummerer
borvacsora
Thummerer
Éva, tel.: 20/9462-178, e-mail:
Pince
info@thummerer.hu
Noszvaji borvacsora- Noszvaj,
Egyesület Noszvaj
estek
éttermek
Idegenforgalmáért, 3325
Noszvaj, Kossuth L. u. 1., tel.:
36/463-396, e-mail:
info@noszvaj.hu,
www.noszvaj.hu
Szépasszony-völgyi
Eger,
Művészetek Háza Eger
Fesztivál
Szépasszony- Nonprofit K.K. Kft., 3300
völgy
Eger, Kossuth L. u. 17., tel.:
36/785-027, e-mail:
info@mheger.hu,
www.mheger.hu
Egri Bikavér Ünnepe
Eger, Dobó
Eger Város Hegyközsége,
Szent Donát Napján
tér
3300 Eger, Deák F. u. 51.,
tel.: 36/411-943, e-mail:
egrihegykozseg@chello.hu,
www.egrihegykozseg.hu;
Művészetek Háza Eger
Nonprofit K.K. Kft., 3300
Eger, Kossuth L. u. 17., tel.:
36/785-027, e-mail:
info@mheger.hu,
www.mheger.hu
Pisztráng- és
Szilvásvárad Doros Péter, tel.: 30/985Borfesztivál
0609, e-mail:
info@szilvasvarad.info.hu,
www.szilvasvarad.info.hu
Bormustra az Egri
Eger, Dobó
Egri Kulturális és Művészeti
Piaczon
tér
Központ, 3300 Eger, Bartók
tér 6., tel.: 36/517-555, e-mail:
ekmk@ekmk.eu,
www.ekmk.eu; Egri Bormíves
Céh, tel.: 36/516-241, e-mail:
cehmives@t-online.hu
Verpelét, a Bor és a
Verpelét,
Verpelét Polgármesteri
Nóta Faluja
Kastélykert
Hivatal, tel.: 36/559-300, email: verp.se@t-online.hu
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Novaj Község
Önkormányzata, 3327 Novaj,
Rákóczi út 3., tel.: 36/789061, fax: 36/789-861, e-mail:
novajph@novaj.hu
szeptember Olaszrizling Fesztivál Egerszólát,
Egerszólát Polgármesteri
Sportpálya
Hivatal, 3328 Egerszólát, Egri
út 2., tel., fax: 36/560-000,
www.egerszolat.hu
szeptember Hazajáró Falufesztivál Egerszalók
Egerszalók Község
Önkormányzata, Gyógyvízek
Völgye Egerszalók – Demjén
– Egerszólát TDM Egyesület,
3394 Egerszalók, tel., fax:
36/574-042, e-mail:
faluhaz@egerszalok.hu,
www.egerszalok.hu
szeptember Noszvaji pincenapok
Noszvaj
Egyesület Noszvaj
és kemencében
Idegenforgalmáért, 3325
készített ételek napja
Noszvaj, Kossuth L. u. 1., tel.:
36/463-396, e-mail:
info@noszvaj.hu,
www.noszvaj.hu,
www.noszvaj.axelero.net
szeptember Debrői Hárslevelű
Füves
Aldebrő Község
Szüreti napok
sportpálya
Önkormányzata, tel.: 36/580027, Információ: 36/480-020,
30/526-7994, e-mail:
k0373@koznet.hu
szeptember Kemencés borvacsora Noszvaj,
Asztalfoglalás: Thummerer
Thummerer
Éva, tel.: 20/9462-178, e-mail:
Pince
info@thummerer.hu
szeptember Szüreti mulatság
Eger,
Eger Város Hegyközsége,
Belváros és
3300 Eger, Deák F. u. 51.,
Szépasszony- tel.: 36/411-943, e-mail:
völgy
egrihegykozseg@chello.hu,
www.egrihegykozseg.hu;
Művészetek Háza Eger
Nonprofit K.K. Kft., 3300
Eger, Kossuth L. u. 17., tel.:
36/785-027, e-mail:
info@mheger.hu,
www.mheger.hu
október
SzarvasgombaSzilvásvárad Lovas Étterem, 3348
vadászat a Szalajka
Szilvásvárad, Szalajka völgy,
völgyben
tel.: 36/564-057, 30/9552-180,
fax: 36/355-555, e-mail:
lovasetterem@t-online.hu,
www.lovasetterem.hu
Novaj
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Asztalfoglalás: Thummerer
Éva, tel.: 20/9462-178, e-mail:
info@thummerer.hu
november, Szent Márton napi
Információ: 36/480-020,
Márton nap ünnep
30/526-7994, 30/963-6662, email: k0373@koznet.hu
november, Márton napi
Egerszalók,
Egerszalók Község
Márton nap Vígasságok
Faluház
Önkormányzata, Gyógyvízek
Völgye Egerszalók – Demjén
– Egerszólát TDM Egyesület,
3394 Egerszalók, tel., fax:
36/574-042, e-mail:
faluhaz@egerszalok.hu,
www.egerszalok.hu
november, Újbor ünnepe Szent
Noszvaj
Egyesület Noszvaj
Márton nap Márton napján
Idegenforgalmáért, 3325
Noszvaj, Kossuth L. u. 1., tel.:
36/463-396, e-mail:
info@noszvaj.hu,
www.noszvaj.hu
november Őszi borvacsora
Noszvaj,
Asztalfoglalás: Thummerer
Thummerer
Éva, tel.: 20/9462-178, e-mail:
Pince
info@thummerer.hu
december Karácsonyi borvacsora Noszvaj,
Asztalfoglalás: Thummerer
Thummerer
Éva, tel.: 20/9462-178, e-mail:
Pince
info@thummerer.hu
december Szent János napi
Eger, Bazilika Eger Város Hegyközsége,
27., hétfő
borszentelés
3300 Eger, Deák F. u. 51.,
tel.: 36/411-943, e-mail:
egrihegykozseg@chello.hu,
www.egrihegykozseg.hu
december Egri Borszalon
Eger, Hotel
Egri Bormíves Céh, 3300
Eger - Park
Eger, Nagykőporos 11., tel.:
36/516-241, e-mail:
cehmives@t-online.hu
Noszvaj,
Thummerer
Pince
Feldebrő

4.1.6 Forrásjegyzék

Az Egri Bikavér Ünnepe Szent Donát Napján
http://bikaverunnep.hu letöltve: 2010. június 18.
http://bikaverunnep.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=48:etteremete
lek&catid=25:hirek&Itemid=1 letöltve: 2010. június 18.
http://www.boreve.eger.hu/index.php/bikaver-unnep.html letöltve: 2010. június 18.
http://www.egriprogramok.hu/hu/esemenyek/view/221614/211.html

letöltve:

2010.

június 18.
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http://egriborut.hu/programs/217 letöltve: 2010. június 18.
Borvacsorák éttermekben a borász vezetésével
http://eger.varosom.hu/portal/program/264547/Borvacsora_est_es_torkos_est

letöltve:

2010. június 18.
http://www.senatorhaz.hu/hu/etterem-kavezo-egerben.html letöltve: 2010. június 18.
http://lovasetterem.blog.hu/ letöltve: 2010. június 20.
http://www.totalwine.hu/bor-magazin/hirek/381-bor-vig-kend-simon-jozsef-est.html
letöltve: 2010. június 18.
http://www.diningguide.hu/ettermek/etterem-informacio2145/?_voteadmin_site=9%3Fsp%3DTerkep?sp=Terkep letöltve: 2010. június 18.
http://imolaudvarhaz.hu/hirek.php letöltve: 2010. június 18.
http://noszvaj.hu/rendezvenyeink-1.php letöltve: 2010. június 19.
http://lovasetterem.hu/ letöltve: 2010. június 20.
Szépasszony-völgyi Húsvét
http://mheger.hu/images/rendezvenyek/szepasszonyvolgyi_husvet_2010.pdf

letöltve:

2010. június 18.
Egri Bormajális - Tavaszi bor-seregszemle
http://mheger.hu/bormajalis.php#content letöltve: 2010. június 18.
Pünkösdi Vigasságok a Szépasszony-völgyben
http://mheger.hu/punkosdi_vigassagok.php letöltve: 2010. június 18.
http://www.utazzitthon.hu/punkosdi-vigadalom.html letöltve: 2010. június 18.
Nyitott Egri Pincék Pünkösdkor
http://www.utazzitthon.hu/nyitott-egri-pincek-punkosdkor.html letöltve: 2010. június
18.
http://egriprogramok.hu/hu/esemenyek/view/220902/211.html letöltve: 2010. június 18.
Szépasszonyvölgyi Bormustra, Borvigalom
http://www.egriborut.hu/programs/215 letöltve: 2010. június 18.
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Szentivánéj a Szépasszony-völgyben
http://mheger.hu/szentivan_ej.php letöltve: 2010. június 18.

Bormustra az Egri Piaczon
http://egriborut.hu/programs/220 letöltve: 2010. június 18.
http://eger.varosom.hu/portal/program/1054856/Bormustra_az_egri_piaczon

letöltve:

2010. június 18.
http://itthon.hu/vi-bormustra-egri letöltve: 2010. június 18.
Szüreti Mulatság Egerben
http://egriborut.hu/programs/226 letöltve: 2010. június 18.
http://www.mheger.hu/szureti_mulatsag.php letöltve: 2010. június 18.
http://www.fesztivalkalauz.hu/index.php/option/naptar/task/details/faz/12161

letöltve:

2010. június 18.
Szent János napi Borszentelés
http://egriborut.hu/programs/231 letöltve: 2010. június 18.
http://www.iranymagyarorszag.hu/szent_janos-napi_borszenteles/E1000696/

letöltve:

2010. június 18.
http://www.heol.hu/heves/kultura/borszenteles-a-bazilikaban-borszalon-a-szallodaban277832 letöltve: 2010. június 18.
http://www.heol.hu/heves/kozelet/megszenteltek-az-esztendo-borait-200260

letöltve:

2010. június 18.

Egri Borszalon
http://egriborut.hu/programs/232 letöltve: 2010. június 18.
http://www.heol.hu/heves/kultura/borszenteles-a-bazilikaban-borszalon-a-szallodaban277832 letöltve: 2010. június 18.
http://www.heol.hu/heves/kultura/vissza-ment-es-elore-szaladt-az-idoben-a-borszalon278435 letöltve: 2010. június 18.
Pünkösdi Tor-Túra Egerszalókon
http://www.egerszalokinfo.hu/hirek.html letöltve: 2010. június 21.
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http://www.iranymagyarorszag.hu/tortura_egerszalokon/E1001985/

letöltve:

2010.

június 21.
Pünkösdi Programok Noszvajon
http://www.noszvaj.hu/13-18325.php letöltve: 2010. június 19.
http://www.nlcafe.hu/szorakozzunk/20080505/punkosdi_programkorkep/ letöltve: 2010.
június 19.
http://egriprogramok.hu/hu/component/jcalpro/view/220905/date/2010-0523/2.html?return_to=L2h1L2NvbXBvbmVudC9qY2FscHJvL2RhdGUvMjAxMC0wNS0yM
y8yLmh0bWw%3D letöltve: 2010. június 19.
Orbán-napi borünnep a kisnánai várban – Kisnána
http://kisnana.hu/index01.html letöltve: 2010. június 20.
http://www.kisnana.hu/5re/orbanprog.doc letöltve: 2010. június 20.
http://www.heol.hu/heves/kultura/orban-nap-kisnanan-a-varban-unnepeltek-306935
letöltve: 2010. június 20.
http://www.eszakivarak.hu/magyarul/kisnana-p.htm# letöltve: 2010. június 20.

Szomolyai Cseresznyefesztivál
http://www.szomolya.net/index.php?melyiket=cseresznyefesztival&gepaz=uLLGVtHvc
loAAB4LRYoAAABN&bnev=&kod=&vnev=&knev= letöltve: 2010. június 20.
http://www.szomolya.net/cseresznyefesztival/BoraszokFelhivas_Szomolya2010.pdf
letöltve: 2010. június 20.
http://www.fesztivalkalauz.hu/index.php/option/naptar/task/details/faz/16081

letöltve:

2010. június 20.
Vendégváró hétvégék az ostorosi Tájpincében
http://egriborut.hu/programs/214 letöltve: 2010. június 20.
http://egriprogramok.hu/hu/component/jcalpro/view/221477/date/2.html?print=1&tmpl=
component letöltve: 2010. június 20.
Ribizli Fesztivál Feldebrő
http://feldebro.hu/ letöltve: 2010. június 21.
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http://www.egerkozkincs.eoldal.hu/oldal/egri-kistersegi-rendezvenynaptar-2010-juniusjulius-augusztus letöltve: 2010. június 21.
http://www.programturizmus.hu/tdestination-ribizli-fesztival-feldebro-kirakodo-vasarborkostolas-kezmuves-vasar-hagyomany-ribizliszenteles.html letöltve: 2010. június 21.
Pisztráng- és Borfesztivál Szilvásváradon
http://www.iranymagyarorszag.hu/x_pisztrang_es_borfesztival/E1004866/

letöltve:

2010. június 20.
http://www.szallas-szilvasvarad.hu/programok/X.-Pisztr%C3%A1ng-%C3%A9sBorfesztiv%C3%A1l-Szilv%C3%A1sv%C3%A1rad-24032 letöltve: 2010. június 20.
„Zene száll a falu fölött” - Zenés Bortúra noszvaji pincesorokon
http://www.noszvaj.hu/13-24963.php letöltve: 2010. június 19.
http://www.egerkozkincs.eoldal.hu/oldal/egri-kistersegi-rendezvenynaptar-2010-juniusjulius-augusztus letöltve: 2010. június 19.
Anna napi búcsú – Noszvaj
http://noszvaj.hu/13-948.php letöltve: 2010. június 19.
http://egriborut.hu/programs/218 letöltve: 2010. június 19.
http://kostoldmeg.eszakmagyarorszag.hu/info/gasztroprogramok/eger-estersege/sikfokuti-tofesztival-es-anna-napi-bucsu-noszvajsikfokut.html letöltve: 2010. június
19.
http://www.fesztivalkalauz.hu/index.php/option/naptar/task/details/faz/15271

letöltve:

2010. június 19.
Verpelét, a Bor és a Nóta Faluja
http://verpelet.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=120:kulturaliselet&catid=110:kulturalis-es-sportelet&Itemid=130 letöltve: 2010. június 20.
http://egriborut.hu/programs/221 letöltve: 2010. június 20.
Hazajáró Falufesztivál, Szüreti Felvonulás Egerszalók
http://www.egerszalokinfo.hu/hirek.html letöltve: 2010. június 21.
http://www.fesztivalkalauz.hu/index.php/option/naptar/task/details/faz/15264

letöltve:

2010. június 21.
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Olaszrizling fesztivál – Egerszólát
http://egerszolat.hu/hu/taxonomy/term/3 letöltve: 2010. június 20.
http://www.heol.hu/heves/kozelet/ismet-sokakat-vonzott-az-egerszolati-olaszrizlingunnep-172830v letöltve: 2010. június 20.
http://egriborut.hu/programs/222 letöltve: 2010. június 20.
Debrői Hárslevelű Szüreti napok – Feldebrő
http://feldebro.hu/ letöltve: 2010. június 21.
http://nemzetiegyletek.hu/node/1454 letöltve: 2010. június 21.
http://www.fesztivalkalauz.hu/index.php/option/naptar/task/details/faz/15245

letöltve:

2010. június 21.
Noszvaji Pincenapok és Kemencében Készített Ételek napja
http://www.noszvaj.hu/13-950.php letöltve: 2010. június 19.
http://www.fesztivalkalauz.hu/index.php/option/naptar/task/details/faz/15269

letöltve:

2010. június 19.
Márton napi mulatságok, Egerszalók
http://www.egerszalokinfo.hu/hirek.html letöltve: 2010. június 21.
http://www.programturizmus.hu/tdestination-marton-napi-mulatsagok-nyitott-pincekegerszalok-.html?f0=10 letöltve: 2010. június 21.
Újbor Ünnepe Szent Márton Napján, Noszvaj
http://www.noszvaj.hu/13-951.php letöltve: 2010. június 19.
http://www.fesztivalkalauz.hu/index.php/option/naptar/task/details/faz/15268

letöltve:

2010. június 19.
Szent Márton Napi Ünnep Feldebrőn
http://feldebro.hu/ letöltve: 2010. június 21.
http://www.fesztivalkalauz.hu/index.php/option/naptar/task/details/faz/5871

letöltve:

2010. június 21.
http://www.feldebro.hu/galery/2009/martonnap2k9.jpg letöltve: 2010. június 21.
http://www.boraszportalok.hu/index.php?p=cikk&id=1663 letöltve: 2010. június 21.
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Egri Leánykák éjszakája a Város alatt
http://www.varosavarosalatt.hu/news.php?id=1&news=9 letöltve: 2010. június 18.
http://egriborut.hu/programs/216 letöltve: 2010. június 18.
Borkóstoló és Kocsma Színház a Bikavér Borházban
http://www.heol.hu/heves/gazdasag/csabito-neduk-es-humoros-estek-a-bikaverborhazban-264361 letöltve: 2010. június 18.
Tüzes boros estek - Tűzpróba kóstolói
http://www.tuzproba.hu/ letöltve: 2010. június 18.
http://egriprogramok.hu/hu/esemenyek/view/220650/date/2010-0223/211.html?return_to=L2h1L2VzZW1lbnllay9kYXkvZGF0ZS8yMDEwLTAyLTIzLzIxMS
5odG1s letöltve: 2010. június 18.
Csúcsborászok az Egri Vár tövében
http://www.egriprogramok.hu/hu/esemenyek/view/221872/date/2010-0611/211.html?return_to=L2h1L2VzZW1lbnllay9kYXRlLzIwMTAtMDYtMTEvMjExLmh0b
Ww%3D letöltve: 2010. június 18.
http://itthon.hu/top-boraszatok-090612-100204?folderID=1672 letöltve: 2010. június 18.
http://egriborut.hu/programs/210 letöltve: 2010. június 18.
Városnézés kisvonattal
http://www.evergreenkft.hu/mukod.html letöltve: 2010. június 18.
http://www.travelport.hu/events/hu/egri_varosnezes_kisvonattal.html

letöltve:

2010.

június 18.
Thummerer Pince – Noszvaj
http://thummerer.hu/borturizmus letöltve: 2010. június 19..
http://www.egriprogramok.hu/hu/esemenyek/view/221646/date/2010-0522/211.html?return_to=L2h1L2VzZW1lbnllay9kYXRlLzIwMTAtMDUtMjIvMjExLmh0bW
w%3D letöltve: 2010. június 19.
http://www.egriprogramok.hu/hu/esemenyek/view/221513/211.html

letöltve:

2010.

június 19.
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http://www.egriprogramok.hu/hu/esemenyek/view/221637/211.html

letöltve:

2010.

letöltve:

2010.

letöltve:

2010.

június 19.
http://www.egriprogramok.hu/hu/esemenyek/view/221024/211.html
június 19.
Kovács Nimród Borászat – Eger
http://monarchiawinery.com/latogatas-a-monarchia-boraszatnal.html
június 21.
Sike Pincészet – Eger, Szépasszony-völgy
http://www.sikeboraszat.hu/hu/borkostolas.php letöltve: 2010. június 21.
Demeter Pince – Eger
http://www.demeterpinceszet.hu/borkostolo letöltve: 2010. június 21.
Egri Korona Borház és Borfalu – Demjén
http://www.koronaborhaz.hu/index.php letöltve: 2010. június 21.
http://www.koronaborhaz.hu/6-628.php letöltve: 2010. június 21.
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5. 2. sz. melléklet: Az egri kistérség turisztikai attrakciói
Tény, hogy az Egri kistérség híres bortermelő vidék és gyógyvízben is rendkívül
gazdag, amelyek már önmagukban is ideális kiindulópontot jelenthetnek a térség turizmusa
szempontjából. De ha ez mégsem lenne elég, akkor a térség településeinek páratlan természeti
és kultúrtörténeti látnivalói olyan ideális célpontot nyújtanak, ahová több napos utak is
tervezhetőek a szemet és lelket gyönyörködtető tájon.
A térség természetföldrajzi alapjait vizsgálva megállapítható, hogy a Bükkalját felépítő
riolittufa és riolitingnimbrit igen fontos szerepet játszott a térség egyedülálló népi
építészetének, gazdálkodásának és kultúrájának kialakulásában. Ez a riolittufa alkotja a
bükkaljai kaptárkövek sziklatornyait, ebbe a kőzetbe vágták az egri és a bükkaljai borvidék
híres borospincéit és pincerendszereit, faragták a térség településein a gazdasági épületeket –
ólakat, istállókat, tároló-helységeket –, illetve sok helyen a lakóépületeket is, és ez a vulkáni
alapkőzet adja a bükkaljai szőlő és bor karakterét is. Sajátos kővilág az, amelyben a Bükkalja
falvai éltek. A kőfalú házak, az azokhoz csatlakozó kőkerítések, barlanglakások és tufába vájt
pincék, a patakokon és árkokon átívelő kőhidacskák, sírköves temetők, út menti feszületek,
kőpadok - mind-mind sajátos, szinte mediterrán hangulatú kővilágot idéznek.
A kő mindig fontos anyaga volt az Eger környéki falvak tradicionális kultúrájának, s
ahogyan az erdővidékek lakói mesterei voltak a famunkáknak, s szinte mindent el tudtak
készíteni fából, hasonlóan volt ezen a tájon a kővel. Az itt élők számára a kő nem merev,
rideg, nem barátságtalan ásványi anyag, hanem sajátosan élő, alakítható, mobilis, variáció
gazdag élettér szerves része. S engedelmes, mert az itt élők ismerik, tudnak bánni vele.
A fenti, természet-adta lehetőségeket felhasználva az ember kialakította itteni sajátos,
egyedi kultúráját, melynek rövid, településenkénti összefoglalóját – annak érdekében, hogy
ezt az ismeretanyagot idegenforgalommal foglalkozó hallgatóink tovább tudják adni az
Egerbe és környékére érkező turistáknak – az alábbiakban olvashatjuk.
ANDORNAKTÁLYA
Andornaktálya a Bükkalján, Eger és Maklár között, a megyeszékhelytől alig egy
kilométerre délre fekvő település, mely az Eger-patak völgyében és az azt keletről határoló
dombokra, a Bükk-hegység legdélebbi nyúlványára épült. Andornakot 1938-ban egyesítették
Kistályával, ekkor kapta mai nevét. Valószínű, hogy mindkét község magját a keleti szélen
húzódó – és még ma is látható – riolittufa dombvonulatba vágott barlanglakások és pincék
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alkották. Napjainkban a település hosszú főutcája (a Rákóczi Ferenc út) köti össze a két,
egykor különálló falut.
A környék réteg- és artézi vízkészlete jelentős, melyek a mögöttes hegyvidék vizeiből
táplálkoznak; ezeknek a hasznosítására Andornaktályán több kutat fúrtak. Külterületén több,
80 °C-os hőmérsékletű termálvízlelőhely is van, amelyek közül kettő gyógyvíz minősítésű.
A megyeszékhely közelsége, a kiváló közlekedési adottságok, a falusi nyugalom mind
az itt élőknek, mind az ide látogatóknak egyaránt vonzerőt jelent.
Kultúrtörténeti látnivalók:
- Római katolikus templom:
Az 1723-ban Sorger Gergely egervári apát, kisprépost által emeltetett templom 40 év
után összeomlott, így 1767-ben a korábbi összedőlt templom helyébe Hubert Mátyás egervári
prépost-kanonok mint földesúr új templomot kezdett építtetni, amely azonban csak 1779-ben
lett készen. A késő barokk stílusban épült, szabadon álló, keletelt egyhajós Sarlós
Boldogasszony templom a falu fölött húzódó domboldalon, lépcsőkön közelíthető meg.
-

Mocsáry-kastély:
A domboldalon álló, nyugatra néző homlokzatú kastély 1836-38 között épült

klasszicista stílusban. Az épület homlokzatán lévő domborműveket az ismert velencei
szobrász, Marco Casagrande faragta, aki ekkor az egri főszékesegyház szobordíszeinek
elkészítése céljából éveken át Egerben lakott. Itt élt a község nevezetes szülötte, Mocsáry
Lajos, aki Borsod vármegye alispánja és a Függetlenségi Párt egyik vezére volt. Mocsáry a
magyar-román barátság híve és ismert vezéregyénisége volt, a XIX. század végén kastélyában
tartották nagy jelentőségű tanácskozásaikat a nemzetiségi vezetők. Az épületben ma szociális
intézmény működik.
-

A Mocsáry-kastély Kerti Glorietté-je:
Az egykori, ma sajnos nagy részben kipusztított Mocsáry-kastélyparkban álló, kör alakú

építmény egy nyolc sudaras törzsű toszkán oszlopon, illetve azok lemeztagjain pihenő gyűrűs
kőpárkány. A körgyűrű párkánya fölé faragott kövekből épített félgömb alakú kupola borul.
Igen finom vonalú, nemes arányú klasszicista építmény.
-

Borospincék:
Valószínű, hogy Andornak és Kistálya magját is a keleti szélen húzódó riolittufa

domborulatba vágott barlanglakások és pincék alkották. Ezen újabb eredetű borospincék
mellett a szőlők környékén „emberemlékezet óta” nem használt pincék is előfordulnak, a
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legnagyobb ezek között az ún. "Százrejtekű pince". Méreteiről és a benne rejlő különös
dolgokról az emberek sokat beszélnek. A néphit szerint ága még Miskolcra is elvezetett.
-

Barlanglakások:
A korábban már említett riolittufa domborulatba vágott barlangházakat a XIX. század

elején nagyrészt szegények lakták. Ezek az 1980-as évek végére lakatlanná váltak, helyenként
azonban kamráknak, borospincéknek még ma is használják őket.
-

Faragott kőkeresztek és szobrok:
A Bükkaljai települések hangulatát, utcaképét ma is meghatározzák a rakott kőfalak,

kőkeresztek, szobrok, ámbitusoszlopok, melyek mind a helyi kőfaragók munkáját dicsérik.
Egyéb attrakciók:
- Kőbánya
A kőbányászat és kőfaragás elterjedése ezen a vidéken természeti adottság eredménye.
A falu határában bányászott riolit- és dácittufa igen jó építőanyagnak bizonyult, mivel
könnyen megmunkálható és faragható.
BOGÁCS
Bogács Egertől 17 km-re keletre, a Hór- és a Szoros-patak völgyének találkozásánál
fekszik. A település a Bükkaljai Borvidék központja. Nemzetközi hírű termálfürdőjével, szép
környezeti

fekvésével,

gazdag

kulturális

programjaival,

borkultúrájával,

fejlett

infrastruktúrájával és színvonalas szolgáltatásaival a régió kiváló üdülőközsége.
Természeti látnivalók:
- Kaptárkövek (Hintó-völgy)
A Hintó-völgyben, a pincéktől nem messze található egy ötfülkés kaptárkő, ahova
turistaút vezet.
Kultúrtörténeti látnivalók:
- Műemléki védettségű római katolikus plébániatemplom
A település helyben bányászott, vörös kőből (dácittufából) épült műemléki védettségű
római katolikus temploma (titulusa: Szent Márton) a XIII. századból származó (Szent György
tiszteletére emelt) templom alapjaira épült. Az építés pontos ideje ismeretlen. 1568. május 3án az egri káptalan részére leltár készült, ez említi, hogy a templomnak még akkor is Szent
György a védőszentje. A főoltáron kívül ekkor két mellékoltára van, az egyik Szent Mihály
tiszteletére, a másik Mindenszentek tiszteletére. Az 1724-ből származó adatok már Szent
Mártont említik a templom védőszentjének. 1800-1801-ben tatarozzák a templomot, a tetejét
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zsindellyel fedik, belülről teljesen átalakítják. Ekkor már orgonája van a templomnak, és már
áll a keresztelőkút, rajta Keresztelő Szent János szobrával.
Nyitva tartás: előzetesen egyeztetve
Belépő: ingyenes
-

Tájház
A bogácsi tájház egy XIX. századi, szoba-konyha-kamra beosztású parasztházban kapott

helyet, melyhez kecskeistálló csatlakozik. A tájház a földnélküli parasztemberek
életkörülményeit mutatja be. A parasztházhoz csatlakozó kecskeistállóban régi használati
eszközökből, szerszámokból, a kendermegmunkálás eszközeiből láthatnak kiállítást a
látogatók. Emellett még számos tornácos, terméskőből épített, szárazon rakott kőfallal kerített
régi parasztházzal találkozhatunk a faluban.
Cím: Bogács, Szomolyai út 7.
Nyitva tartás: minden nap 15-16 óráig
-

Nepomuki Szent János szobra
1824-ben készült a templom mellett álló, kőből faragott Nepomuki Szent János szobor,

amely a helyi kőfaragók munkáját dicséri.
-

Pincesorok
Bogács a Bükkaljai Borvidék központja. A település három pincesorral is

büszkélkedhet. A legismertebb a Cserépi pincesor, de figyelemre méltóak a csecs-lyuki és a
hintó-völgyi pincék is.
Egyéb attrakciók:
- Bogácsi-tó
A Szoros-patak felduzzasztásával a fürdőtől 300 m-re létesült mesterséges tó ma
horgászparadicsom. Kellemes kikapcsolódást biztosít nemcsak a horgászoknak, hanem a
pihenni vágyóknak is.
-

Millenniumi kilátó
A település fölé magasodó dombtetőn álló millenniumi kilátóból csodálatos kilátás

nyílik a falura és a Bükkaljára. A kilátó a tájháztól nem messze található.
-

Szabadtéri Lepkemúzeum
A település látványossága a Szabadtéri Lepkemúzeum. A Lepkemúzeum öt év

gyűjtőmunkájának az eredménye, a vitrinekben közel négyszáz lepkefaj látható. Védett fajok
a gyűjteményben nem szerepelnek!
Nyitva tartás: május 1-től szeptember 30-ig, naponta: 10 - 12 és 14 - 18 óráig.
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Hétfő: szünnap.
BÜKKZSÉRC
Bükkzsérc a Bükkalja legcsodálatosabb települése, a Bükki Nemzeti Park déli határán,
Mezőkövesdtől 17 km-re, Egertől 25 km-re északkeletre található. A települést már 1248-ban
királyi oklevélben említik, mint az egri püspökség birtokát. A több, mint 750 éves múltra
visszatekintő község fejlett infrastruktúrával, csodálatos panorámával, hagyományos
faluképpel és kristálytiszta levegővel rendelkezik. A nyugalmat és természetet kedvelők
gyönyörű kirándulóhelyeket találhatnak a közeli erdőkben, az extrém kerékpársport kedvelői
is remek lehetőségeket találnak, de akik szórakozásra, finom borokra vágynak, azok is
megtalálhatják számításukat.
Természeti látnivalók:
- Patkó-sziklák
A község felett emelkedő Hódos-hegy ormára egy különös természeti képződmény, a
Patkó-sziklák vonzzák a tekintetet. A mintegy 100 méter átmérőjű körbe foglalható sziklás
képződmény a népi legenda szerint Szent László király lova patkójának a nyomát őrzi.
Kultúrtörténeti látnivalók:
- Református templom
A község református temploma 1828-ban épült. Imaházát 1825-28 között építették, a
tornyot pedig 1884-ben emelték. A templom padozatát holland egyházi támogatással 1997ben újították fel.
Nyitva tartás: előzetesen egyeztetve
Belépő: ingyenes
-

Műemléki védettségű római katolikus templom
A település műemléki oltalom alatt álló, copf stílusú római katolikus templomát

(titulusa: Fájdalmas Anya) Eszterházy Károly egri püspök építtette 1776-1780 között,
feltehetően Franz József egri építésszel. A templom oltárképe Kracker János Lukács munkája
1779-ből.
Nyitva tartás: előzetesen egyeztetve
Belépő: ingyenes
-

Községi Emlékház
A községben mintegy 30 darab, a XX. sz. első felében kőből épült, helyi védelem alatt

álló parasztház található. Ezek egyike a Községi Emlékház, a Petőfi út 39. szám alatt,
melyben régi fényképekből és használati tárgyakból álló kiállítás tekinthető meg.
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Nyitva tartás: előzetesen egyeztetve
Belépő: ingyenes
-

Baptista Imaház
A község északi részén, a Rákóczi és a Hősök utcák elágazásánál található, és a környék

meghatározó jellegű vallási középülete. A torony nélküli imaházat az 1900-as évek elején
Bükkzsércen meghonosodott és rövidesen megerősödött baptista gyülekezet adományaiból és
tagjainak áldozatkész munkájával 1914-ben építették, amelyben az első istentiszteletet 1915.
év január 1-jén tartották.
-

Borospincék
A községtől délre 1,5-2 kilométer távolságban két helyen sorakoznak a riolittufába vájt

borospincék: az Alsóhegyi és a Baglyasi pincesoron.
-

Pelyhe Pince-Múzeum
A község pincéi közül kiemelkedő az Alsóhegyi, közismertebb nevén „felső pincék”

között található Pelyhe Pince, amelynek faragásait Soltész Sándor bükkzsérci kőfaragómester
készítette.
Információ: www.pelyhepince.hu
CSERÉPFALU
Cserépfalu Egertől 22 km-re keletre, a Hór-patak völgyében fekszik. 1196-ban említik
először a települést, Cheryp néven. A 13. századtól kezdve az egri püspökség birtoka volt. A
falu lakossága egész történelme folyamán szőlő- és gyümölcstermesztéssel, valamint
mészégetéssel foglalkozott. Pincesorok veszik körül, melyekben a múltban nemcsak bort
tároltak, hanem a II. világháború idején menedéket is nyújtottak a falu népének. A falu ma
számtalan látnivalót és programot kínál az ide érkezőknek.
Természeti látnivalók:
- Hajnóczy-barlang
A vár oldalában 494 méteres tengerszint feletti magasságban nyílik az 1971-ben
bontással feltárt Hajnóczy-barlang. A cseppkövekben igen gazdag barlangot 1982-ben
fokozott védelem alá helyezték; csak engedéllyel és megfelelő felszereléssel látogatható. A
Tiszaföldvári Hajnóczy József Gimnázium barlangkutatói a kutatási turnusaik alatt az
érdeklődő látogatók kisebb csoportjának a barlangot bemutatják, de a barlang a
nagyközönség, a nyilvánosság előtt nincs nyitva.
-

Suba-lyuk barlang
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A környék már az őskortól kezdve lakott volt, ennek a bizonyítéka – a magyarországi
őskőkorkutatás egyik legfontosabb régészeti lelőhelye – a völgy elején található, 1982 óta
fokozottan védett Suba-lyuk barlang, ahol 1932-ben egy felnőtt nő és egy hároméves gyermek
csontvázmaradványait tárták fel. A csontok alapján a leletek a kihalt neandervölgyi embertani
típushoz sorolhatóak és 60–70 ezer évesek. A faluban állandó kiállításon, a Suba-lyuk
múzeumban ismerkedhetünk meg a feltárás körülményeivel, a barlang régészeti
jelentőségével, az itt talált kőeszközök és csontok első számú másolatával és a neandervölgyi
emberek életkörülményeivel.
-

Kaptárkövek - Ördögtorony
Cserépfaluban és környékén a Bükkalja kőkultúrájának valamennyi emlékével

találkozhatunk, ha végigjárjuk az Ördögtorony tanösvényt. A falutól északkeletre található
Mész-tető délnyugati oldalában, a plató pereme alatt néhány tufakúp magasodik. Ezek egyike
az Ördögtoronynak nevezett kaptárkő, amelyről a tanösvény a nevét kapta. A kúpon három
darab kaptárfülke található.
-

Túrbucka
Az Ördögtorony tőszomszédságában két érdekes földtani képződmény: a Mész-patak

szurdoka, valamint az úgynevezett Túrbucka található, amely ignimbritből álló kőoszlopairól
nevezetes.
-

Mész-tető
A falutól a Mész-tető észak-északkeletre kb. 2 km-re emelkedik, tetején késő bronzkori,

kora vaskori telep (Kyjatice-kultúra) sáncai láthatóak.
-

Hideg-kút laposa és a Cserépi-legelő
A Mész-tető melletti Cserépi-legelőn és a Hideg-kút laposán a több száz éves cser,

illetve kocsánytalan tölgyekkel díszlő fás legelőn a legeltetés, makkoltatás megszűnésével
elindult cserjésedés, beerdősülés visszaszorítását a természetvédelmi kezelő Bükki Nemzeti
Park Igazgatóság végzi. A területek karbantartását az utóbbi években magyar szürke marhák
legeltetésével egy helyi vállalkozó is segíti.
Kultúrtörténeti látnivalók:
- Ódorvár
A Hór-völgy fölé kiugró egyik keskeny, sziklás gerinc végén állt egykoron az Ódorvár.
Építésének és pusztulásának ideje és körülményei ismeretlenek, egyetlen okleveles említése
1351-ből való. A váralapozás a déli oldalon, hosszú szakaszon még ma is áll. A romokról
csodálatos kilátás nyílik a Dél-Bükk hegyláncaira, a Bükkalja dombsoraira, falvaira.
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Oszlai tájház
A Hór-völgy Ódorvár alatt elterülő tisztásán áll az Oszlai tájház, ahol az erdőt gondozó

erdészek sajátos életét, tevékenységét, mindennapi használati eszközeiket ismerhetjük meg.
Nyitva tartás: máj. 1. - szept. 30.: szerdától-szombatig 10-16-ig;
okt. 1. - ápr. 30.: előzetes bejelentkezéssel
Kapcsolattartó: Dósa Gyula, Cserépfalu, Kossuth u. 67.
Telefonszám: 49/423-317
-

Cserépfalvi Imre emlékszoba
A Gazdaház közelében található a falu híres szülöttének, Cserépfalvi Imrének az

emlékszobája. Eredetileg Deutsch volt a vezetékneve, ám a faluhoz fűződő szép gyermekkori
emlékei miatt felvette a Cserépfalvi nevet. 1936-ban Budapesten megalapította a Cserépfalvi
Könyvkiadót. Barátjának mondhatta Radnóti Miklóst, Szabó Zoltánt, Kovács Imrét és Faludy
Györgyöt is. A szülői ház helyén álló emlékszoba hitelesen mutatja be a legendás könyvkiadó
életét. Cserépfalvi Imre születésének 100. évfordulójára készült 2000-ben Pauer Gyula
Munkácsy-díjas szobrász alkotása, a Művelődési Ház előtt felállított Cserépfalvi
Emlékoszlop.
Nyitva: 05.01. - 09.30 között keddtől szombatig
3413 Cserépfalu, Kossuth út 152.
Tel: +36 (49) 423-132
Email: cserepfalvi.cserepfalu@museum.hu
-

Suba-lyuk múzeum
A faluban állandó kiállításon, a Suba-lyuk múzeumban ismerkedhetünk meg a Suba-

lyuk barlang feltárási körülményeivel, a barlang régészeti jelentőségével, az itt talált
kőeszközök

és

csontok

első

számú

másolatával

és

a

neandervölgyi

emberek

életkörülményeivel.
Nyitva: 05.01. - 09.30 között keddtől szombatig
Cím: Cserépfalu, Kossuth u. 152.
Telefonszám: 49/423-092 +36 (49) 423-132
Email: subalyuk.cserepfalu@museum.hu
Kapcsolattartó: Csendes Lajosné, Petőfi u. 10.
-

Református templom
A település 54 méter magas, neogótikus stílusú, 1300 ülőhelyes temploma Borsod-

Abaúj-Zemplén megye egyik legmagasabb református temploma. 1898-ban épült, az 1000
éves millenniumi évfordulóra. Szószéke és papi széke a XVIII. századból való.
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Nyitva tartás: előzetesen egyeztetve
Belépő: ingyenes
-

Gazdaház
A falu utcáin számos eredeti állapotú, tornácos parasztházban gyönyörködhetünk. A falu

Gazdaháza egy XX. század eleji középbirtokos család életmódját mutatja be a tisztaszobától
kezdve a szerszámosig, helyben gyűjtött anyagok felhasználásával. Az oldaltornácos ház
1911-ben épült, hagyományos stílusban.
Nyitva tartás: május 1. – szeptember 30. K-P: 10:00-16:00; Szo: 10:00-13:00
-

Art Galéria
A Kossuth út 100. szám alatti üdülőház hátsó részében Fehérváriné Makó Lívia

festményei és lánya, Erika kerámiái tekinthetők, vásárolhatók meg.
Kapcsolattartó személy: Fehérváriné Makó Lívia
Nyitva: naponta 10:00-17:00
-

Kisamerikai barlanglakások
Az Ördögtoronyhoz vezető tanösvényen – a Berezdi sétányon – találhatjuk a

Kisamerikai-barlanglakásokat. Különös nevét a reformátusok ragasztották rá gúnyból, utalva
arra, hogy amíg a falu gazdagabb lakói a világgazdasági válság idején Amerikába vándoroltak
ki, addig a szegények tufa-falba ásták lakásaikat, így csak „Kisamerikáig” jutottak.
-

Borospincék
Cserépfaluban több pincesort tartanak számon, melyek eredeti népi stílusban épültek és

napjainkban is így újítódnak fel. Közülük a berezdaljait, ahol három pincesor sorakozik
egymás fölött a lejtőn, akár pincefalunak is nevezhetjük. A különlegesen kiképzett, faragott,
festett pincék közül a leglátványosabb is a berezdaljai pincesoron található. Az alsó sor
közepén lévő, takaros külsejű Gacsó-féle pince két hosszú falán életnagyságú, állig
felfegyverzett, első világháborús honvédek sorakoznak. Néhai idős Gacsó András és Apostol
Sándor 1925 és 1928 között minden szabadidejét e szobrok faragásával töltötte. Itt található
Derda László pincéje is (bor-kápolna), ahol a falon bibliai jelenetek vannak a kőbe vésve. A
pincesor harmadik soráról megközelítjük a Berezdi-sétány északi végénél található Kőporost
(Nótaaréna) is, ahol nyaranta zenés programokkal várják a vendégeket. A hely nem más, mint
egy kétszintes mesterséges tufabarlang. Az innen kinyert „kőport” súrolóporként használták a
helyiek, de jutott belőle a piacra is.
Egyéb attrakciók:
- Millenniumi kilátó
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A Berezdi-sétány felett emelkedik a Millenniumi kilátó, melyet Csete György Kossuthdíjas építész tervezett. Formája egy kaptárkőre emlékeztet, s az ablakok képezik a fülkéket,
apró nyílásai a Göncölszekér csillagképét formázzák. A dácittufa tömbökből épült kilátóba
beillesztett régi faragott kövekkel az egykori cserépi kőfaragóknak állítanak emléket.
-

Hímzés kiállítás
Érdemes megtekinteni Szegedy Barnáné saját hímzéseiből készült kiállítását a Kossuth

L. u. 35. szám alatt.
Kapcsolattartó személy: Szegedy Barnáné
Telefon: +36-49-423-155
CSERÉPVÁRALJA
Cserépváralja Egertől 25 km-re keletre, a Lator-patak völgyében fekszik. A település
okleveles említése 1214-ből való, nevét a valamikor ott magasodó várról kapta. A Cserépvár a
hagyomány szerint egy avar földvár helyén épült. A falu számtalan nevezetességének
megtekintése mellett lehetőség van túrázásra, kirándulásra a Bükki Nemzeti Park területén,
ahol érinthetjük Cserépváralja leglátványosabb természeti értékeit, a kaptárköveket.
Természeti látnivalók:
- Kaptárkövek
A falu határában 10 lelőhelyen 20 kaptárkövet ismerünk, amelyeken összesen 132 fülke
számolható össze. A kaptárkövek zöme kúpformájú, közöttük impozáns méretűek is vannak.
A Mangó-tető déli oldalából kimagasló Nagykúp a legismertebb kaptárkő, amit idősebb
lakosok Ördögtorony néven is emlegetnek. A Mangó-oldal riolittufa mélyútja alatt, meredek
lejtőből emelkedik ki a 16,2 m magas tufakúp. Oldalán 25 darab erősen elkopott fülke
található. A Nagykúpot és a tőle keletre lévő 5 fülkés Kiskúpot közvetlen környezetükkel
együtt 1960-ban természetvédelmi területté nyilvánították. A Nagykúp tetejéről szép kilátás
nyílik a Csordás-völgyre, melynek kicsiny, keleti mellékvölgyében szintén találhatóak
kaptárkövek. Az öt sziklából álló csoport I. számú kúpja a legmonumentálisabb. Erősen
hasadozott, gyorsan pusztuló felületén 16 darab nagyméretű fülke sorakozik. Érdemes még
fölkeresni a Nagy-Bábaszék északkeleti oldalán megbújó, bizarr formájú kaptárkövet is,
melyen 12 darab, viszonylag jó állapotú fülke van. Ősztől tavaszig a fák ágai közt jól látható
innen a Kő-völgy túlsó oldalában lévő Köves-lápa nevű oldalvölgy két sziklatömbre tagolódó
kaptárköve. A Karud délnyugati oldalában húzódó törésvonalakkal alaposan átjárt
sziklakibúváson összesen 11 fülke található. A Kő-völgy Felső-szoros nevű részének
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bejáratától keletre a Szaszudka nevű hegytető déli lejtőjén bújik meg a Kuldustaszító
kaptárköve. Az alacsony tufapad délkeleti oldalába 6 fülkét faragtak. A Tardra vezető műúttól
nyugatra nyíló Furgál-völgy északi oldalán mint hatalmas, kővé vált cápauszonyok
sorakoznak a kúpalakú kaptárkövek. Itt öt sziklán összesen 32 darab fülke számolható meg.
Kultúrtörténeti látnivalók:
- Műemléki védettségű barlanglakásos tájház
Cserépváralja portáinak jelentős része még a századfordulón is riolittufába vájt
helyiségekből állt. Valószínűleg a domborzat és a szegénység kényszerítette arra az itt élő
gazdálkodókat, hogy a pincéjüket úgy alakítsák át, hogy az lakóotthon céljára is alkalmas
legyen. Az egykor jellemző pinceházak világába a műemléki védettségű barlanglakásos tájház
enged bepillantást, mely felszerelésével és használati eszközeivel az egyedi életformát tükrözi
vissza. Cím: Dobó u. 4.
Gondnok: Orosz Tamás
Cserépváralja, Kossuth út 14.
Tel: 06/49-423-806
-

Római katolikus templom
Építészeti ritkaságnak számít a település copf stílusú, modern római katolikus temploma

(titulusa: Munkás Szent József), amelyből csak kettő van az országban (a másik Hollóházán
található).
Nyitva tartás: előzetesen egyeztetve
Belépő: ingyenes
-

Műemléki védettségű török kori kút
A kápolna szomszédságában áll az ugyancsak műemléki védelem alatt álló török kori

kútház. Keletkezéséről nem sokat tudni, de jellegéből adódóan a török korban készíthették. A
romantikus jegyeket az 1860-os felújítás során kapta. A mára elpusztult kastélyhoz tartozott.
A kút átmérője meghaladja az egy métert, a mélysége a vízszintig több, mint 65 méter.
Különböző mondák keringtek, miszerint a vízszint fölött egy alagút található, de ez nem
bizonyított. Titkát megőrizve áll a várhegy alatti dombtetőn, emlékeztetve a régmúlt időkre.

-

Műemléki védettségű kápolna
A XVIII. században a francia eredetű L'Huilliere család kezére került, akik a vár

kőanyagából a Várhegy aljában, az 1780-as években kastélyt és 1788-ban kápolnát építettek.
A kastély érdekessége, hogy Munkácsy Mihály gyerekkora egy részét itt töltötte. Sajnos az
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egykori kastélynak már csak a romjai állnak. A copf stílusban épült, műemléki oltalom alatt
álló római katolikus kápolnát ma már nem használják, a szentmiséket a modern templomban
tartják.
Műemléki védettségű gabonavermek

-

A vár alatt, a Várhegy oldalában 12, riolittufába vájt vermet találhatunk. Ezeket valaha
gabona tárolására használták. A cserépváraljai gabonatároló vermek hazánk legnagyobb, ilyen
célra készült építményei. Sokáig úgy vélték, hogy ezek a vár alatti vermek védelmi célokra
készültek, de a régészek kutatásai megállapították, hogy a XVI. században gabonatárolás
céljára alakították ki. Eredetileg a Tardról beszállított árpát helyezték el a hegy oldalában
sorakozó vermekbe. A gabonavermek ma műemléki oltalom alatt állnak.
Műemléki védettségű várrom

-

A Cserépvár a hagyomány szerint avar földvár helyén épült. 2004-től Szörényi Gábor
András régész (Herman Ottó Múzeum – Miskolc) vezetésével ásatások zajlanak a területen.
Több kutatóárkot nyitottak, amelyekkel sikerült tisztázni a falak és a minden bizonnyal a vár
első építési korszakát dokumentáló cölöpsorok rendszerét. Az előkerült leletanyag legkorábbi
darabjai az Árpád-korból, a XIII. század végéről származnak. A kővárat valószínűleg a XIII.
század második felében építette az Ákos nemzetség valamelyik tagja. A vár első okleveles
említése 1408-ból való. Vélhetően a XIII-XIV. század eleji névadási szokás, az első
tulajdonosára, vagy építtetőjére utal (egy Cserép nevezetű köznemes építhette a várat, aki
tulajdonosa volt a közeli Cserépfalu településnek is).
Borospincék

-

Cserépváralja portáinak jelentős része még a századfordulón is riolittufába vájt
helyiségekből állt. Valószínűleg a domborzat és a szegénység kényszerítette arra az itt élő
gazdálkodókat, hogy a pincéjüket úgy alakítsák át, hogy az lakóotthon céljára is alkalmas
legyen.
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DEMJÉN
Demjén Egertől 7 km-re, a Bánya-hegy alatt, a Laskó-patak mellett fekszik. A település
első írásos említése 1331-ben történik, Demyen névalakban. 1363-tól kezdve az egri
püspökség birtokában volt. A demjéni lakóházak építőanyaga emberemlékezet óta a kő. A
XVIII. század első évtizedeiben a püspök-földesúr megindította itt az uradalom építkezéseinél
a jól felhasználható riolittufa bányászatát a Szőlő-hegy aljában (Nagyeresztvényi-kőfejtő).
Demjéni kőből készültek a barokk Eger szobrai, többek közt a város egyik jelképének számító
bazilika díszei és szobrai is. A kővágás és a kőfaragás a XIX. század végén több mint 10
üzemben folyt a faluban, jelentős bevételi forráshoz juttatva az itt élőket. Az itt fejtett kő nem
csak a szobrászat alapanyagaként, de mint építőkő is kiválóan hasznosítható volt. Ennek
köszönhetően a demjéni kő eljutott a Dél-hevesi-sík falvaiba, egészen a Tisza mentéig. A
település mellett számtalan helyen megtalálhatók a hajdanán kézi művelésű bányák felhagyott
udvarai, melyeknek falain még ma is láthatjuk a feszítőékek nyomait.
Természeti látnivalók:
- Kaptárkövek (Remete-völgy, Kő-tető, Hegyeskő-tető, Ereszvény-völgy)
A Remete-lak külső sziklafalán hat kaptárfülke nyomait láthatjuk (Remete-völgyi
kaptárkövek). Ennél a kaptárkő csoportnál lényegesen jelentősebb a Demjén központja fölé
magasodó Bányaél (Kő-tető) sziklafala, ahol 23 darab fülke található. A Bányaél fülkéi felett
mesterségesen kialakított tető felületébe több helyen lyukakat, üstszerű mélyedéseket s
csatornákat faragtak. Ezek a befaragások nem hozhatók összefüggésbe a kőbányászattal, bár
rendeltetésük máig nem tisztázódott. További jelentős kaptárkőcsoport található a településtől
északra húzódó Hegyeskő-bérc nyugati, sziklás vonulatán, a Hegyeskő-tetőn, ahol öt,
egymástól elkülöníthető kaptárkő emelkedik, összesen 11 darab fülkével. A Hegyeskő-tetőtől
keletre fekvő Ereszvény-völgy nevű kaptárkő-lelőhely három sziklavonulatán 25 szikla lett
fölmérve.
Kultúrtörténeti látnivalók:
- Kőhodály a Hegyeskő tető oldalában
A falu északkeleti határában található a Hegyes-kő déli oldalába vájt, monumentális
méretű kőhodály. A tufába vágott, kőoszlopokkal alátámasztott, közel 200 m2 alapterületű
kőhodály az egyik legnagyobb a Bükkalján.
-

Remetelak
A település északnyugati határában, a Laskó-patak egyik mellékvölgyének oldalában

tufába faragott sziklahelyiséget találunk. A néphagyomány szerint a helyiséget remeték
használták. A pincehelyiség ajtaján belépve még ma is láthatjuk a hajdani – szintén az
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alapkőzetből kifaragott – tűzhely és fekhely nyomait, és a falba faragott, polcként funkcionáló
tároló-vakablakokat.
-

Régi borospincék
A falu nagyszámú borospincéinek (összesen 304 darab) legszebbikei a Bem utcában és a

Szépasszonyvölgy utcában találhatóak.
-

Műemléki védettségű római katolikus templom
A település jelenlegi – műemléki védelem alatt álló – római katolikus templomának

építése 1777-ben indul meg Francz József egri kőműves mester vezetésével (titulusa: Páduai
Szent Antal). Az egyhajós barokk templom megtartotta a korábbi, 1732-ben Giovanni Battista
Carlone által épített templom keskeny, szűkebb szentélyét. Az építkezés 1779-ben fejeződött
be. 1781-től neves egri művészek dolgoztak a berendezésén.
-

Faragott kőkeresztek, szobrok és régi sírkövek
A Bükkaljai települések hangulatát, utcaképét ma is meghatározzák a rakott kőfalak,

kőkeresztek, szobrok, ámbitusoszlopok, melyek mind a helyi kőfaragók munkáját dicsérik. A
templom és a település védőszentjének, Páduai Szent Antalnak faragott kőszobra a Petőfi utca
és a Kossuth tér találkozásánál található. A régi, faragott sírköveknek szép példáit láthatjuk a
Kőfaragó tanösvény egyik állomásán a községi temetőben.
-

A kőbányászatot és kőfaragást bemutató tanösvény
A tanösvény a demjéni kőbányászat és kőfaragás múltját mutatja be. Az

állomáspontokon a látogatók megismerhetik a település tufakőbányáit, a kőfaragás
szerszámait és a kőből faragott kereszteket, szobrokat és sírköveket.
Egyéb attrakciók:
- Demjéni Thermál Völgy Gyógyfürdő
A 600 m mélyről feltörő, 68 ºC-os kénes termálvíz gyógyhatása révén alkalmazható
reumatikus bántalmak csökkentésére, köszvény esetén, csontritkulás, ízületi és csontsérülések,
továbbá ortopédiai műtétek utókezelése esetén. A pompás hegyes-dombos környezetben a
római kori hangulatot idéző gyönyörű mozaikkal, négy medencével és negyvenkét élményelemmel kialakított, az egészségturizmust szolgáló új gyógyfürdő családias hangulattal várja
kedves vendégeit.
Belépőjegy árak:
Felnőtt: 990.- Ft
Nyugdíjas: 790.- Ft (62 éves kor felett)
Gyermek 790.- Ft (4-14 éves korig)
Este 21.00 órától egységesen: 990.- Ft
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Szolgáltatások: gyerekcsúszda, finnszauna, hidromasszázs, büfé, ingyenes parkolás,
őrzött ruhatár, napozóágy
Nyitva tartás minden nap: 09.00-02.00- ig
Web: http://www.demjengyogytermal.hu
-

Korona Borház
Az Egri Korona Borház és Borfalu az egri borvidéken, az egerszalóki hőforráshoz

vezető úton, Kerecsend és Demjén falvak között található. A háromszintes épület legfelső
emeletén egy 80 fős konferenciaterem és egy 200 fő befogadására alkalmas melegkonyhás
étterem helyezkedik el. A borház mellett 12 vendégház található 24 szobával, mesés
környezetben, egyedi panorámával, úszómedencével, pezsgőfürdővel és szaunával. A szobák
klímaberendezéssel, televízióval, telefonnal, hűtőszekrénnyel felszereltek. A Magyarországon
szinte egyedülálló technológiájú borászati vállalkozás nemcsak magas minőségű borok
előállításával foglalkozik, hanem – hasonlóan a francia chateau-khoz, vagy az ausztrál
winery-khez – borkóstolók és nívós szakmai rendezvények lebonyolítását, a borturizmus
felvirágoztatását tűzte ki célul. Meleg konyhás étterem, bormintabolt, nyáron pedig szabadtéri
borharapó várja a vendégeket.
EGERBAKTA
Egerbakta Egertől 8 km-re északnyugatra, a Bükk és a Mátra vonulatai között, a Laskópatak két partján terül el. A település első írásos említése 1261-ből származik. A település
melletti Reszél-tető északkeleti oldalában, a kőbányaként üzemelő területen kialakult, festői
környezetben lévő bányató horgászási és vízparti pihenési lehetőséget kínál az ide
látogatóknak. A település határában, az Almárba vezető piros turistajelzés mellett, a községtől
20 percnyi sétára találhatjuk az 1978-ban védetté nyilvánított egerbaktai tőzegmohás
láptavakat.
A megyeszékhely közelsége, a kiváló közlekedési adottságok, a falusi nyugalom mind
az itt élőknek, mind az ide látogatóknak egyaránt vonzerőt jelent.
Természeti látnivalók:
- Kaptárkövek (Szent-völgy)
Egerbakta nyugati határában, a Rábca-völgy egyik keleti oldalvölgyében, a Szentvölgyben kaptárköveket találhatunk. A völgy déli oldalán egy hatalmas riolittufa vonulat
délnyugatra néző falán 3 kaptárfülke és 2 fülkeszerű nyom látható.
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Egerbaktai tőzegmohás láptavak természetvédelmi terület
A település határában, az Almárba vezető piros turistajelzés mellett, a községtől 20

percnyi sétára találhatjuk az 1978-ban védetté nyilvánított egerbaktai tőzegmohás láptavakat.
A baktai Nagy-tótól körülbelül 100 méternyire, a Tó-hegy oldalában a tengerszint felett 280
m-es magasságban található kis tőzegmohás láp a hegyoldal megcsúszásával, suvadással
keletkezett. Az itt élő növények többsége hazánkban rendkívül ritka: az itt élő többféle
tőzegmoha közül a legszebbek és legterjedelmesebbek (a berzedt tőzegmoha telepei, a
mocsári pajzsika, a május elején virágzó, fokozottan védett vidrafű, az aranysárga fürtös
lizinka, a karcsú gyapjúsás) csupán itt fordulnak elő hazánkban.
Kultúrtörténeti látnivalók:
- Műemléki védettségű római katolikus templom
A falu műemlék római katolikus temploma (titulusa: Alexandriai Szent Katalin) 177375 között épült barokk stílusban a település fölé emelkedő templomdobra. Az 1764. évi iratok
szerint az egerszalóki plébános az egerbaktai templomot az aldebrői mintájára, annak
tervrajza szerint kívánta felépíteni, elhagyván a kápolnát és annak lépcsőit. A templom
rokokó főoltárát Steinhauser Antal készítette 1775-ben, festett főoltárképét pedig Kracker
János Lukács. A templomkertbe egy mesterien megmunkált faragott kapun át juthatunk el,
mely Birta Béla egerbaktai lakos munkája.
-

Műemléki védettségű plébániaház
A templomdob alatt álló műemlék plébániaházat 1790-ben építette Povolni János az egri

püspökség megbízásából. Az épület kéttraktusos, oldalfolyosós, falazott mellvédes tornácú,
kosáríves nyílásokkal. A helyiségei különböző típusú boltozatokkal fedettek.
-

Faragott kőkeresztek és régi sírkövek:
A templom melletti temetőben egy 1802-ből való kőkeresztet és több szép faragott

sírkövet láthatunk.
-

Régi borospincék
A falu régi borospincéit a templomdomb tövébe vágva találhatjuk meg.

Egyéb attrakciók:
- Felhagyott diabáz bánya
Bátor felé, az első útkanyarulatnál, a jobb oldalon található a Reszél-tető aljában lévő
felhagyott diabáz bánya, ahol az 1900-as évek közepéig folyt a termelés.
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Régi bányatárók (Szén-kő-völgy)
A településtől északkeletre a Szén-kő-völgyben 1769-ben Fazola Henrik fedezte fel az

egerbaktai kőszenet. 1770-ben az itt fejtett szénnel már téglát égettek, majd 1796-ban Egerben
szintén a baktai szenet alkalmazták erre a célra. 1789-ben megnyílt az első bánya, majd 1796ban a második is. A bánya rövid életű volt, de ráirányította a figyelmet az itteni
szénkészletekre.
-

Bányató
A Reszél-tető északkeleti oldalában, kőbányaként üzemelő területen kialakult festői

környezetben lévő bányató horgászási és vízparti pihenési lehetőséget kínál az ide
látogatóknak.
EGERSZALÓK
Egerszalók Egertől 6 km-re nyugatra, a Mátra és a Bükk-hegység között, a Laskó-patak
völgyében fekszik. Természeti képződményeivel, finom boraival, vizeivel, kő emlékeivel
várja az ide látogatókat. A falu vonzereje a környék természeti szépségeiben rejlik. Igazi
nevezetessége a község déli részén a föld mélyéből feltörő hévízforrás. A település finom
borokkal, csodálatos riolittufa pincéiben várja vendégeit.
Természeti látnivalók:
- Kaptárkövek (Menyecske-hegy)
A falu határában, nem messze a fürdőtől, a Menyecske-hegyen, 2 sziklavonulaton 4
darab kaptárkőfülke ismert.
-

Kőasszony (Leánykő)
A bükkaljai kőértékek szép példája a Maklyán vár közelében található Kőasszony

(Leánykő) nevű riolittufa sziklakúp, amibe bújószerű helységet faragtak.
-

Kőbojtár
A Kőbojtár egy fülke nélküli magányos sziklakúp, amely a fürdőtől egy gyalogösvényen

közelíthető meg.
-

Betyárbújó
A település déli részén, a demjéni út melletti pincesor felett, az útról is jól láthatóan, az

Öreg-hegyen emelkedő tufa tömbbe egy bújó (Betyárbújó) van vájva, amelynek bejárata felett
egy kaptárfülke árválkodik.
-

Egerszalóki-tó (Laskó-völgyi víztározó)
A településtől északra található a Laskó-patakon felduzzasztott Egerszalóki-tó (Laskó-

völgyi víztározó), mely az egri Bükkalja legnagyobb felszíni vize. Növény- és állatvilága
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jelentős természetvédelmi érték, melynek megőrzése rendkívül fontos. A halban bővelkedő tó
kedvelt horgászhely.
-

Mésztufa domb
A település fő vonzereje a község déli részén a föld mélyéből feltörő hévízforrás. A 410

m mélyről feltörő víz 65-68 °C-os, mely nemzetközi jelentőségű gyógyvízzel rendelkező
településsé tette Egerszalókot. A hegyoldalon lefolyó víz mésztufa dombot hozott létre. Ennek
köszönhetően a települést a „magyar Pamukkale”-ként emlegetik, a világhírű török fürdőre
utalva. 2007 óta fogadja vendégeit az Európában páratlan természeti környezetben épült
Gyógy- és Wellnessfürdő.
Kultúrtörténeti látnivalók:
- Maklyán vár
A település melletti Maklyán várat (másképpen: Maklány) feltehetően a Debrői
Maklyán család építette a XIII. század második felében. 1435-ben már csak mint rom szerepel
az iratokban, 1509-ben pedig már csak a vár helye. A vár közelében lévő kőbányából hordatta
saját építkezéseihez az építőkövet az egri káptalan.
-

Kőhodály
A bükkaljai kőértékek szép példája a Maklyán vár közelében található, tufába vájt

juhhodály, melynek megközelítése igazi kihívás, de páratlan élményt nyújt.
-

Barlanglakások
A falu több részén a domboldalakon riolittufába vágott barlanglakások vannak. A

barlangházakat a XIX. század elején nagyrészt szegények lakták. Ezek az 1980-as évek
végére lakatlanná váltak, helyenként azonban kamráknak, borospincéknek még ma is
használják őket. A Sáfrány utca összefüggő barlangházai szépen illeszkednek a Hőforráshoz
vezető turistaút attraktív képződményeibe.
-

Borospincék
Egerszalók az egri történelmi borvidék része. Már a honfoglalás utáni időszakban

elkezdték itt a szőlőtelepítéseket. Azóta számos pincét, pinceházat vájtak a falut körülölelő
dombokba, amelyek legtöbb helyen az udvar végén „a part alatt” vannak.
-

Csodatévő Mária-kép – zarándokhely
A hagyomány szerint a mai templomtorony helyén évszázadokkal korábban egy Mária-

kép előtt nyerte vissza látását egy vak lány. A templomot azóta zarándokok ezrei keresik fel a
búcsújárások alkalmával.
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Műemléki védettségű római katolikus templom
A falu Szűz Máriáról elnevezett középkori temploma a török időkben elpusztult. A mai,

műemléki védettségű római katolikus templom építését Giovanni Battista Carlone kezdte el
1738-ban (titulusa: Kármelhegyi Boldogasszony). A búcsújárók sokasága miatt 1763-ban a
korábbi templomot egy szélesebb hajóval bővítették. A következő évben a búcsújárók nem
fértek el a templomban, és ekkortájt a különálló torony aljában kis kápolnát építenek, hogy a
Kármelhegyi Boldogasszony napján az egybegyűlt búcsújárók számára itt misézhessen a
szabadban a pap. A „Csodatévő Mária” kegykép a templom főoltárán áll, Eszterházy püspök
készíttette 1786-ban. A torony és a templom 1740 környékéről való sérült szobrai közül ma
néhány az Egri Vármúzeum kiállításában, illetve raktárában van.
Nyitva tartás: előzetesen egyeztetve
Belépő: ingyenes
-

Műemléki védettségű római katolikus plébániaház
A templomdomb lábánál található műemlék római katolikus plébániaház építését

Bukovinszky József egri kőműves mester kezdte meg 1831-ben a korábbi, 1741-ben épült
plébánia épületének felhasználásával. Az épület téglalap alaprajzú, kéttraktusos, sátortetős.
Két udvari homlokzata előtt L alakban tornác áll, falazott mellvéddel, pilléreken kosáríves
áthidalással.
Nyitva tartás: előzetesen egyeztetve
Belépő: ingyenes
-

Műemléki védettségű káptalani fogadó
Az egykori káptalani fogadó, az ún. „Kocsma-ház” a község fő útvonalainak

találkozásánál, a patak hídja mellett épült a XVIII. század végén. Az egykori fogadó épülete
ma műemléki oltalom alatt álló lakóépület. Udvari homlokzatán falazott mellvédes félköríves
tornác, míg utcai homlokzatán vakolat-architektúra és zsalugáteres ablakok láthatóak.
-

Műemléki védettségű Nepomuki Szent János-szobor
A Rákóczi és Széchenyi utcák sarkánál áll az 1800-as években készült barokk

Nepomuki Szent János-szobor.
-

Műemléki védettségű kőhíd
A falu északi határán a Szóláti út Laskó patakot átívelő egynyílású, szegmentíves

áthidalású kőhídja 1838-ban épült, s műemlék.
-

Faragott kőkeresztek
A Bükkaljai települések hangulatát, utcaképét ma is meghatározzák a rakott kőfalak,

kőkeresztek, szobrok, ámbitusoszlopok, melyek mind a helyi kőfaragók munkáját dicsérik.
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Egyéb attrakciók:
- Gyógy- és Wellnessfürdő
2007. július 13-án megnyílt és azóta fogadja vendégeit az Európában páratlan természeti
környezetben épült Gyógy- és Wellnessfürdő. A hegyoldalról lefolyó gyógyvíz által
kialakított különleges teraszos mészkőképződmény lábánál épült fürdő a sokoldalú, magas
színvonalú gyógyászati és wellness szolgáltatásai révén egyedülálló a térségben. Az 1900 m2
vízfelülettel rendelkező létesítményben összesen 17 kül- és beltéri medence kap helyet gyógyvizes

ülőmedencék,

pezsgőfürdő,

élménymedencék,

csúszda,

gyerekmedencék

biztosítják a kellemes időtöltést az idősebb és fiatalabb korosztály számára egyaránt.
A Saliris Resort Spa és Thermál fürdő nyitvatartása
Hétfőtől-Vasárnapig 10:00 - 20:00
Medence zárás minden nap 19:30
EGERSZÓLÁT
Egerszólát Egertől 12 km-re, a Mátra és a Bükk választóvonalában, a Szóláti-patak két
partján terül el. A település az első okleveles említésben Zowlak néven jelenik meg 1248-ban.
A községben több nemesi kúria és udvarház is épült és a régi tornácos, kontyolt tetővel épült
lakóházak hűen őrzik a népi építészet emlékeit.
Természeti látnivalók:
- Árpád úti tó
A régi agyagvető gödörben kialakult tó az új pincesor előtt található.
-

Egerszóláti-tó
A településtől délre található a Szóláti-patakon felduzzasztott Egerszóláti-tó, melynek

növény- és állatvilága jelentős természetvédelmi értéket képvisel.
Kultúrtörténeti látnivalók:
- Andreánszky-kúria
A XIX. század első felében építette az Andreánszky család az Egri útból nyíló pincesor
végén, a falu fölött szabadon álló, földszintes, klasszicista stílusú kúriáját.
-

Szórád-kúria
A Fő út 56. szám alatt található 2300 m2-es parkosított, füves, fás kert közepén álló

Szórád-kúria 1864-ben épült, jelenleg vendégházként üzemel.
-

Brezovay-kastély
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A hajdani Csernus-, jelenleg Brezovay-kastélyt a Fő út 62. szám alatt találjuk. A kastélyt
Csernus Sándor építette 1773-ban, klasszicista stílusban. Jelenleg magántulajdonban van,
szállóként üzemel.
-

Római katolikus templom
Egerszólát középkori templomának romjait, mely Alsószóláton állt, az 1829-es adatok

még említik. A település jelenleg is álló római katolikus templomát (titulusa: Nepomuki Szent
János) 1734-ben kezdte építtetni özv. Farkas Istvánné. A XVIII-XIX. században többször
felújították. Eredeti harangja Justel Johann egri mester műve 1807-ből. A templom alatti
kriptában temették el a helyi földesurat, Vecsey Károlyt és feleségét, Badics Teréziát,
valamint leányukat.
-

Műemléki védettségű Kőkereszt Pietával és műemléki védettségű
Nepomuki Szent János-szobor
A településen két, műemléki oltalom alatt álló szobor is található, melyek a bükkaljai

kőértékek szép példái. Az egyik az Egri út 13. sz. előtti régi temetődomb lábánál kőoszlopon
álló, a Szentháromságot ábrázoló (Kőkereszt Pietával), népies felfogású kőfaragvány a XIX.
század elejéről, a másik a Fő út 44. sz. előtt álló, későbarokk Nepomuki Szent János-szobor,
feltehetően a XIX. század elejéről.
-

Régi borospincék
A faluban lehetőség van a régi borospincék megtekintésére, melyek két csoportban

helyezkednek el. Az Egri úton többszintű pincék vannak, a Boros utcában pedig egy, a török
időkből származó pince is található.
-

Faragott régi sírkövek
A Bükkaljai temetők hangulatát ma is meghatározzák a faragott síremlékek, melyek

mind a helyi kőfaragók munkáját dicsérik.
Egyéb attrakciók:
- Új borospincék sora
Az új pincesor az Árpád úti tó mellett épült a 80-as években. A 19 pince érdekes
látványt nyújt az ide ellátogatóknak, mivel az erdő szélén lévő láncként felfűzött pincék
egységes kialakításúak.
FELDEBRŐ
Feldebrő Egertől 20 kilométerre délnyugatra, a Tarna-patak völgyében fekszik. Ha
Feldebrő nevét hallja az ember, két dolog biztosan az eszébe jut: a páratlan értékű altemplom
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és a híres Debrői Hárslevelű bor. Feldebrő kellemes, barátságos, tiszta levegőjű kis falu, ahol
színvonalas kulturális és turisztikai programokkal várják az idelátogató kedves vendégeket.
Természeti látnivalók:
- Gyurgyalag költőtelep
Helyi jelentőségű természetvédelmi érték a feldebrői gyurgyalag fészkelő hely, amely a
Hangyás homokfalnál található a település keleti szélén.
Kultúrtörténeti látnivalók:
- Műemléki védettségű római katolikus templom a XI-XII. századból
Európa szerte páratlannak számító templom, altemplommal, amely a korai magyar
építészettörténet egyik legtöbbet vitatott emléke. A legutóbbi és legrészletesebb kutatás
Kovalovszki Júlia régész vezetésével zajlott 1972-1982 között, mely sok, korábban vitatott
kérdésre adott választ.
A templom egyik különlegessége, hogy alaprajza szerint a keleti (bizánci) kereszténység
centrális templomaira emlékeztet, melyekben azonban nincs altemplom. A templomot a XI.
századi építése óta többször átépítették. Az első templom négyzet alaprajzú, oldalán négy
apszissal bővülő, 20x20 méteres, öthajós, centrális épület volt, keleti harmada alatt altemplom
húzódott, mely csaknem teljes egészében megmaradt.
Ma is a XI-XII. századi megjelenésében látható. Megragadó látvány fogadja a belépőt: a
hosszú, keskeny hajót zömök, erőteljes oszlopkötegek osztják ketté. Falait és boltozatait
festmények díszítik, melyek még tovább fokozzák az altemplom és a sírkamra látványának
hatását. Itt vannak hazánk legépebben maradt Árpád-kori falfestményei. Kiemelkedő
szépségű és hazánkban egyedülálló a Káin és Ábel áldozatát és a testvérgyilkosságot
bemutató részlet.
Nyitva tartás: előzetesen egyeztetve
Belépő: ingyenes
-

Műemléki védettségű római katolikus plébániaház
A templom melletti plébánia 1749-ben épült barokk stílusban, majd a XIX. század során

átalakították.
Nyitva tartás: előzetesen egyeztetve
Belépő: ingyenes
-

Műemléki védettségű római katolikus temetőkápolna
1738-ban épült, s remeteség tartozott hozzá. Megépítése óta híres búcsújáróhely,

melyhez XIV. Benedek pápa 1744-ben búcsút kötött. A kápolna Szűz Máriának van
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felszentelve. A település búcsús ünnepe Nagyboldogasszonykor (augusztus 15-én) zajlik a
temetői kápolnánál.
-

Műemléki védettségű Nepomuki Szent János-szobor
Az 1781-ből való, kőből faragott szobor a temető bejáratánál magasodik, amely sajátos

ikonográfiájával kuriózumnak számít.
-

Kálvária stációkkal 1863-ból
A temetői kápolnával szemben áll az 1863-ban emelt Kálvária épülete, melyhez hasonló

az országban csupán négy-öt helyen található. A kálvária tövében nyugszik monseigneur
Asztalos János pápai káplán, kanonok. 1946-től 1948-ig Pócspetri plébánosa volt, majd az
emlékezetessé vált pócspetri per során halálraítélték. Nyolc évet töltött börtönben, majd 1956ban külföldre távozott. 1989-ben visszatért Magyarországra, szülőfalujába. Pappá
szentelésének 60. évfordulóján tiszteletére gyémántmise volt az ezer éves templom falai
között. Élete utolsó éveit Feldebrőn töltötte.
-

Faragott kőkeresztek
Különböző feszületek találhatóak a templom parkjában, az Egri út elején és az Aldebrő

felől vezető út mentén, melyek mind a környék kőfaragó mestereinek munkái.
FELSŐTÁRKÁNY
A község a festői Tárkányi-medencében, a Bükk hegység kapujában, Egertől 6 km-re
északkeletre fekszik. A község neve török - bolgár eredetű, annyit jelent, mint "alkirály" vagy
nemes ember. A település szélső házainál kezdődik a 38 hektáros Bükki Nemzeti Park határa.
Tiszta levegője, természeti szépsége elsősorban a természetjáróknak nyújt élményeket. Erdei
kisvasúton érhetik el a Stimecz-házat, majd kijelölt turistaútvonalon tekinthetik meg a
Vöröskő és Imókő időszakos forrásokat, az érintetlen Őserdőt, a Bükk sejtelmes és
romantikus tájait.
Természeti látnivalók:
- Szikla-forrás
A Szikla-forrás Felsőtárkány északi végénél, a kő-közi szurdok bejáratát keretező
mészkősziklafal tövében bukkan a felszínre. A karsztforrásban tulajdonképpen a DélnyugatiBükkben futó Lök-völgy búvópatakja jut ismét felszínre. A bővizű sziklaforrás vizét már a
XVIII. században tóvá duzzasztották. A tó környéke szépen parkosított, kedvelt
kirándulóhely. Három tanösvény csomópontja található itt, a parton szabadtéri színpad
található.
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Tárkányi-tó
A bővizű Szikla-forrás vizét már a XVIII. században tóvá duzzasztották. Ma kellemes

pihenőhely. A hatalmas fák alatt megépített szabadtéri színpadon a nyári idegenforgalmi
idényben gyakran láthatnak színvonalas műsort az érdeklődők. A „felsőtárkányi lakodalmas”
hivatott bemutatni a község népviseletét, hagyományait.
-

Bükki Nemzeti Park
Magyarország egyik első nemzeti parkja, amelynek területét – az Északi-középhegység

többi, főleg vulkanikus hegyétől eltérően – nagyrészt tengeri üledékes eredetű kőzetek, főként
dolomit és mészkő építik fel. 800 méternél magasabb fennsíkját meredek sziklaszirtek, a Bélkő, a Pes-kő, a Tar-kő, a Vörös-kő és a többi „Kő” öleli körül, melyekről csodálatos kilátás
nyílik a hegység déli lábára. Az utóbb felsorolt csúcsok nagy részén keresztülhalad az
Országos Kéktúra útvonala. A Bükk-fennsík felszínét a legkülönbözőbb karsztformák: töbrök,
víznyelők, zsombolyok teszik változatossá. A Bükk-hegységben több, mint 850 barlangot
ismerünk.
Kultúrtörténeti látnivalók:
- Műemléki védettségű római katolikus plébánia templom
A műemlék jellegű, késő barokk stílusú épületet Eszterházy püspök 1785–1790 között
építtette Francz József egri kőművesmesterrel. Az oltárokat 1793-ra készítette el Giacomo és
Giovanni Adami, a szobrokat Mozer József kőfaragó mester. A templom védőszentje
Bűnbánó Szent Mária Magdolna. A helyi márványbányából került ki a templom oltárát díszítő
márvány.
Egyéb attrakciók:
- Tanösvények
Vár-hegyi tanösvény
A Vár-hegy gerincére visz fel. A Kő-köz elejétől oda-vissza 10 km hosszú út 4-5 óra
alatt járható be, és közben különböző földtani formációkkal (dolomitbánya, radiolarit sziklák),
erdőtársulásokkal (a gyertyános-tölgyes, a szubmontán bükkös, a mészkerülő tölgyes és a
hársas törmeléklejtő-erdő élővilágával), valamint egy késő bronzkori erődített teleppel, a
Kyjatice-kultúra földvárával ismerkedhetünk meg.
Barát-réti tanösvény
A barát réti tanösvény egy jobbára völgyben vezető út a 2,6 km-re lévő Bujdosó-kőig, 4
állomás látnivalóit mutatja be. A teljes kör hosssza 6,5 km, megtételéhez 3 óra szükséges.
Kő-közi tanösvény
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A Szikla-forrást és a fölötte magasodó mészkősziklát, az alatta húzódó Kő-köz nevű
sziklaszorost és a tavat fűzi fel egy sétára. A 800 méter hosszú tanösvényen 5 állomás
található. Bejárásához, a jelenségek tanulmányozásához egy óra bőven elegendő.
Vöröskő-völgyi tanösvény
Az útvonal mentén 15 állomáson összesen 21, a bükki erdő növény- és állatvilágát,
valamint földtanát bemutató színes oktatótáblát helyeztek el az erdészet munkatársai. Ezek a
szabadban való hasznos időtöltési lehetőség mellett oktatási segítséget is nyújtanak. Egy-egy
tábla a déli Bükk legjellemzőbb élőlényeiből általában 4 fajt mutat be. A szöveges
ismertetőket úgy szerkeszttették meg, hogy az adott fajra jellemző érdekességek mellett minél
több hasznos tudnivalót is tartalmazzanak, hogy azokból, ha észrevétlenül is, de tanulni is
lehessen. A tanösvény környékén a jellemző fafajok kis táblákkal vannak megjelölve.
-

Erdei iskola
A felsőtárkányi oktató- és látogatóközpont erdei iskolai, környezeti nevelési,

természetismereti és szabadidős családi programok ideális helyszíne. A fogadóépület előtti
tóparti sétányon kőzetpark (geológiai bemutatóhely) található. A Szikla-forrástól indul egy
háromkörös tanösvény-hálózat, mely a környék látnivalóit, valamint a hegység természeti és
kultúrtörténeti értékeit mutatja be. A főépületben a Bükk természeti értékeit bemutató kiállítás
működik.
-

Kisvasút
Az idelátogatókat a 90 éve működő, hangulatos Felsőtárkányi Állami Erdei Vasút is

várja, mely Felsőtárkány Fűtőház autóbuszmegállótól a Stimecz-házig 5 km pályahosszon
közlekedik.

KERECSEND
Egertől 13 kilométerre, délnyugatra fekszik egy festői szépségű völgyben. Kerecsend
650 éves falu, az egri püspökség birtokai közül egyike a legrégebbieknek. Nevét legelőször
egy 1337-es tizedjegyzék említi Keresnuch néven, majd 1484-ben a Bakocs-kódex Kelechen
néven. Kápolnája kis plébániájával már 1332-ben megvolt.
Természeti látnivalók:
- Berekerdő természetvédelmi terület (Kerecsendi erdő)
A Bükki Nemzeti Park a gazdája az 1960-ban védetté nyilvánított, 106 hektáros
Berekerdő természetvédelmi területnek, amely Magyarországon egyedülálló, lösztalajon lévő
erdő. Tatárjuharos lösztölgyesekből áll, növénytani érdekessége, hogy itt a tatárjuhar fává nő.
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Az legöregebb fája 280 éves. A Berekerdő szakvezetéssel korlátozottan látogatható. A 3.
számú főközlekedési úttól délre, a község határában található kerecsendi erdő értékeit
Zólyomi Bálint akadémikus fedezte fel 1955-ben. Az Erdőfolt és a faluhatár állatai a nagy- és
apróvadak (borz, őz, nyest, róka, vadmacska, szarvas, vaddisznó), valamint a fácán, az erdei
fülesbagoly és több énekesmadár. A terület madár- és rovarvilága több külföldi kutatót is
foglalkoztat. Valamikor kerecsenysólyom is élt itt – vélhetőleg innen származik a község
neve.
Kultúrtörténeti látnivalók:
- Helyi védettségű római katolikus templom parókia
A jelenlegi templom 1960-ban épült; a régi, Nepomuki Szent János tiszteletére emelt
műemlék templom a II. világháború idején megsemmisült, a visszavonuló németek 1944.
november 17-én felrobbantották. A templom tornyát, amelyet közadakozásból, az Egri
Érsekség, az Önkormányzat és vállalkozók hozzájárulásával építettek fel, 1997-ben szentelte
fel Seregély István egri érsek.
Nyitva tartás: előzetesen egyeztetve
Belépő: ingyenes
-

Műemléki védettségű Nepomuki Szent János-szobor
A Fő utca déli oldalán álló plébániaház kertjében az egri érsekkertből származik a

XVIII. századi, szépen faragott ovális kőkosár gyümölcsökkel, valamint a rokokó
balusztrádtöredék. Ugyanitt látható a falu lakossága által 1810-ben emeltetett XVIII. századi
emlékmű, talapzatán Nepomuki Szent János szobrával.
-

Helyi védettségű Hagyományok Háza
A település hagyományainak ápolása és a hagyományokhoz kapcsolódó közösségi

tevékenységek segítése érdekében jött létre.
-

Faragott kőkeresztek, régi sírkövek
A Bükkaljai települések hangulatát, utcaképét ma is meghatározzák a rakott kőfalak,

kőkeresztek, szobrok, ámbitusoszlopok, melyek mind a helyi kőfaragók munkáját dicsérik.
MAKLÁR
Maklár Egertől déli irányban 10 km-re, a Bükk Alföldbe simuló legdélebbi nyúlványai
között fekszik. A település helyét már az ie. 1900-1850 körüli időszaktól lakták. Ekkor
bronzkori népek telepedtek meg itt, számos régészeti emléket hagyva maguk után a Baglyasdombon és a Koszpérium-dombon. A honfoglaláskor a terület az Örs-törzs által volt
megszállva. Első okleveles említése 1261-ben történt, amikor IV. Béla az egri völgy
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falvainak, köztük Maklárnak birtokában megerősítette az egri püspökséget. A falu 1804-ig az
egri érsekség birtoka volt.
Kultúrtörténeti látnivalók:
- Református templom
A református templom a felrobbantott régi templom helyen áll; beltelkes elhelyezésű
épület, kegytárgyai a XVII-XVIII. századból valók.
Nyitva tartás: előzetesen egyeztetve
Belépő: ingyenes
-

Római katolikus templom
A községi régi, ma már csak fényképről ismert templomát Eszterházy Károly egri

püspök építtette 1788-1798 között. A Szentháromság tiszteletére emelt templomot a német
katonaság 1944 őszén felrobbantotta. A sekrestye és néhány részlet beépítésre került a mai,
1948-ban felépített templomba. A rokokó mellékoltár a korábbi templom főoltára volt; a
keresztelőkút 1790 körül készült, felsőtárkányi szobrász műve. A római katolikus plébániaház
már 1740-ben fennállt, majd 1767-ben Eszterházy újjáépíttette Zwenger Józseffel.
Nyitva tartás: előzetesen egyeztetve
Belépő: ingyenes
-

Szabó-malom (ipari műemlék)
A falu egyik ipari műemléke a Szabó-malom, a másik az ún. Sumi-malom. Utóbbi a

XVIII. században épült vízimalom, jelenleg romos állapotban van.
NAGYTÁLYA
A község Egertől 13 km-re délre fekszik. A település szerencsés módon ötvözi magában
a múltat a jelennel, a kor igényeihez igazodó településképpel. Az itt élőket évszázadokon át a
kedvező talajviszonyú termékeny föld tartotta meg és el. A sík és dombos területek lehetővé
tették a szántóföldi növénytermelést és a szőlőtermelést egyaránt, melyek a gazdasági életben
meghatározóak maradtak mind a mai napig. A község szőlőtermelő területe az Egri Borvidék
szerves része.
Kultúrtörténeti látnivalók:
- Magtár (mezőgazdasági műemlék)
Mezőgazdasági műemlék az 1895-ben Staud János és fia tervei szerint épült magtár,
melynek főbejárati ajtaján egykor (1940 körül) Fazola Henrik egri lakatos mester
kovácsoltvas zárja és szerelvényei díszlettek.
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Szentkereszti malom (ipari műemlék)
A vasútállomástól a bevezető út és az Eger-patak találkozásánál álló Szentkereszti

malom (Nagytályai alsó malom) XVIII. századi ipari műemlék.
-

Volt érseki tiszttartói lak
A volt érseki tiszttartói lakot (késő barokk stílusú fölszintes lakóház) Pyrker érsek

építtette 1827-1847 között.
NOSZVAJ
Noszvaj Egertől 10 km-re keletre, a Bükk-hegység déli lejtőjén, a Várhegy lábánál, a
Kánya-patak völgyében fekszik. Noszvaj igazi hegyi klímával rendelkező, Árpád-kori
település, amely máig őrzi megragadó panorámáját, a történelmi borvidék szőlő- és
borkultúráját. A késő barokk stílusú de La Motte-kastély napjainkban múzeum, egyben
kastélyszálló, valamint országos és nemzetközi rendezvények színhelye. Noszvaj természeti
adottságai és építészeti öröksége sokszínű és vonzó kínálatot, húsvét hétfőtől Szent Márton
napjáig pedig gazdag kulturális és gasztronómiai programokat biztosítanak az idelátogató
turistáknak.
Természeti látnivalók:
- Kaptárkövek (Dóc-hegy, Pipis-hegy)
A Noszvaj határához tartozó, a településtől keletre fekvő Dóc-hegy mellett két sziklán öt
darab kaptárfülkét találhatunk. A Szomolyára vezető úttól nyugatra, a Pipis-hegy oldalán, a
Kánya-patak öreg kőhídja feletti sziklafalon további két fülke található.
-

Várkút
Várkút a 669 méteres Várhegy tövében, a Kánya-patak forrásvidékének első és a

legmagasabb ponton eredő forrása.
A forrás környékének történelme a messzi múltba nyúlik vissza, hiszen a forrás feletti
hegytetőn valamikor földvár állott. A Várhegy tövében a forrás mellett elhaladó út már a
középkorban is a Bükköt átszelő utak egyike volt és az ma is. A várkúti turista- és
menedékház az 1930-as években épült.
Várkút és környéke a vadregényes Bükk egyik legszebb kirándulóhelye, gyalogtúrák és
erdei séták alkalmával a természet még az őzek, szarvasok megfigyelésével is
megajándékozhatja a turistát.
-

Síkfőkút
Noszvajtól északra, a Kánya-patak festői szépségű erdővel, hegyekkel koszorúzott

völgyében fekszik Síkfőkút. A környék turisztikai és pihenést szolgáló alkalmatosságai az
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1930-as években alakultak ki, az egri turistaegyesület kezdeményezésére. Ebben az időben
épült a turistaház is, melyet azóta már többször átépítettek, és ekkor alakították ki a felső tó
jelenlegi formáját is. Napjainkban Noszvaj és Síkfőkút összeépült, több száz hétvégi és
víkendház, valamint üdülők várják a pihenni vágyókat.
Kultúrtörténeti látnivalók:
- Műemléki védettségű De La Motte-kastély és parkja
1782-ben báró Vécsey Anna (Almásy Antal özvegye) és második férje, a francia
származású császári ezredes, de la Motte márki birtokába került a falu. Az ő nevükhöz
fűződik a copf stílusú De la Motte-kastély végső kialakítása. A kastély építését Szepessy
Sámuel kezdte meg 1775-79 között, de adósságai miatt az építkezést nem tudta befejezni. Az
épület de la Motte gróf 1800-ban bekövetkezett halála után, öröklési jogon Vécsey Anna első
házasságából származó öt gyermeke javára szállt, és az Almásy család tulajdonában maradt
egészen 1852-ig, amikor Steinhauser István egri kereskedő megvette. Steinhauser lányának
házassága révén a Galassy család birtokába került a kastély. A ma műemléki védettségű
épületet 1958–1960 között felújították. A kastélyt 9 hektáros angolpark övezi, amiben ma is
élnek különleges fák és díszcserjék, például tiszafa, oszlopos tölgy, liliomfa is.
Cím: 3325 Noszvaj, Dobó út 10.
Tel: 36/463-090, 36/463-017
A kastélylátogatás átmenetileg szünetel!
-

Galassy-kastély és kripta
Noszvaj és Szomolya között található az 1900-ban, késő eklektikus stílusban épült

Galassy-kastély, amely 1953-ban ugyan leégett, de 1959-ben üdülő céljából újjáépítették. Az
út túloldalán, az épülettől keletre lévő domb oldalában áll a Galassy-kripta. A tufába vájt
kápolna két oldalában sírkamrákat alakítottak ki.
-

Uradalmi pincerendszer (Thummerer-pince)
A település az egri történelmi borvidék szerves része. A noszvaji határt az Egri Borvidék

egyik legjobb termőterületének tartják. A falu híres pincészettel büszkélkedhet: a Thummerer
család birtokában lévő több, mint 100 évvel ezelőtti, 2000 m2-es egykori uradalmi
pincerendszerrel, melyet további 2200 m2-es pincerendszerrel bővítettek ki 2004-ben.
-

Műemléki védettségű Pince és magtár (Almásy grófi)
A falu híres pincészettel büszkélkedhet: a műemléki védelem alatt álló pince és magtár

funkciójú gazdasági épület, melyet az Almásy grófi család 1790-ben építtetett, jelenleg a
Magtár nevű fogadóként üzemel.
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Barlanglakások
A falu délkeleti részén helyezkednek el a tufába vájt barlanglakások, melyek közül

egynéhány még ma is lakott.
-

Borospincék
A falu lakosságának szintén sok, gazdasági célra hasznosított pincéje volt, illetve van.

Ezek a borospincék a falu különböző részein helyezkednek el. A módosabb gazdáké a
Szomolyai út elején két sorban, míg a szegényebbeké a nagyimányi domb nyugati és déli
oldalában voltak.
-

Pocem (Farkaskői Barlangok Alkotótelep)
A falu délkeleti részén helyezkednek el a tufába vájt barlanglakások. A domb közvetlen

környezetében található térséget nevezték az elmúlt évszázadokban Farkas-kő-dűlőnek. Újabb
keletű huszadik századi neve Pocem (Pocem-lyuk). Ma a barlanglakások – kevés kivétellel –
már lakatlanok, nagy részében pedig a Farkaskői Barlangok Alkotótelep működik. A Pocem
barlanglakásos részen egy kaptárfülke is található.
web: www.pocem.hu
Látogatható: előzetes bejelentkezés alapján: 30/399-4340
-

Műemléki védettségű lakóházak
A helyi népi építkezés emlékeit őrzi több, műemléki oltalom alatt álló lakóház is a

településen: Alkotmány utca 10., Kossuth Lajos utca 78., Deák Ferenc utca 20.
-

Műemléki védettségű Gazdaház (Tájház)
A Deák Ferenc út 40. sz. alatt található a Gazdaház (Tájház), amely helytörténeti

kiállításnak ad otthont. Az épület mind külsőségében, mind belső berendezésében hű képet ad
az 1800-as évek végének lakásviszonyáról, a benne lakók életéről, valamint azokról a maguk
készítette használati tárgyakról, amelyek az adott kor emberének rátermettségét, ügyességét
bizonyítják. A Gazdaház és udvara ad otthont a településen megrendezett programok nagy
részének. Ezen alkalmakkor a tájház két kemencéjében tájjellegű finomságok készülnek, és az
augusztus végi Szilva-nap alkalmával itt mutatják be a szilvalekvárfőzés csínját-bínját is.
Cím: 3325 Noszvaj, Deák F. út 40.
Látogatható: március 15-október 15., hétfő kivételével naponta: 15.00-18.00-ig
Telefon: 36/463-396
-

Műemléki védettségű Református templom
Írásos emlékek szerint a településen már 1248-ban állt egy kis román stílusú templom,

amely a XVI. század második felében reformátussá vált. 1596-tól már önálló református
egyház működött itt. A hajdani Árpád-kori templomot 1928-ban bővítés miatt lebontották és
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új, szélesebb és hosszabb templom épült a helyére a régi elemek felhasználásával (az új
református templom műemléki védettségű). A régi templom festett, 1734-ből való,
művészettörténeti ritkaságnak számító fakazettás mennyezete Egerben, a Dobó István
Vármúzeum Gótikus Palotájában tekinthető meg. A mennyezetképek legjellegzetesebb
darabjainak másolatai azonban itt, a templomban is megtekinthetőek.
Egyéb attrakciók:
- Nagy-Magyarországot ábrázoló emlékmű
A település szívében emelkedik az Imány-tető, melyre a református templommal
szemközti Bartók Béla utcán elindulva egy könnyű sétával juthatunk fel. A tetőről páratlan
kilátás nyílik Noszvajra. Külön kuriózumot jelentett a domb déli oldalában lévő, kőből
kirakott, Nagy-Magyarországot ábrázoló emlékmű.
NOVAJ
Novaj Egertől 9 km-re délkeletre, a Bükk hegység lábánál két domb ölelésében, a
Novaji-patak völgyében fekszik. Első okleveles említése Nouoy névalakban 1275-ből való.
Az Egri Püspökség birtokához tartozott.
Kultúrtörténeti látnivalók:
- Török emlékmű
1698 és 1701 között a Buttler család bérelte a területet a kispréposttól. Feltételezések
szerint ebből a korból való a Rákóczi utcában található, faragott kőből készült úgynevezett
török emlékmű.
-

Római katolikus templom
Templomának története híven tükrözi a község sorsát. Első temploma vélhetően 1288-

ban épült, majd a török pusztítás után újjáépítették. 1756-ban Hubert Mátyás egervári prépostföldesúr kívül-belül megújítatta, új sekrestyét és oratóriumot építtetett hozzá. 1944-ben a
templomot a németek felrobbantották. Az új, szabadon álló római katolikus templom 1947ben épült (titulusa: Magyarok Nagyasszonya).
-

Borospincék
Jellegzetesek a falu északi végén, a Novaji-patak völgyében található, riolittufába vájt

borospincék, de megtekintésre érdemes az Ostorosra vezető út melletti pincesor is.
Egyéb attrakciók:
- Kőfejtők
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Nevezetes a falu kőfejtője, amely már a XVII. században is létezett. A nem mindennapi
minőségű vörösesbarna, kitűnően faragható, kemény dácittufát már a törökök is felhasználták.
Ebből a kőből épült 1664 előtt az egri Minaret. Alapozásra, kőkerítések és lépcsők készítésére
már több évszázada használják Egerben.
OSTOROS
Ostoros község Egertől 6 km-re délre, a Bükkalján található. A XV. században a
település határában a Bükk-hegység lankáira szőlőt telepítettek, ezzel megalapozva a
szőlőkultúra és az egri történelmi borvidék kialakulását. A település kedvelt kirándulóhely.
Vonzereje a hegység lankáira telepített szőlőkultúrában és a mesterséges tó nyújtotta
lehetőségekben mutatkozik. Idegenforgalmi látványosságai közé tartozik – a táj magával
ragadó természeti szépségein kívül – többek között a több, mint 250 éves Római Katolikus
Templom, és a „Csúnya-munka”, mely a török időkből származó darázskő építmény. Az itteni
pincékben érlelt kiváló borok párosulva a lakosok vendégszeretetével – a visszajelzések
szerint – maradandó emléket hagynak az ide látogató turistában.
Természeti látnivalók:
- Kaptárkövek (Tag-gödör, Vizes-völgy)
Az Ostoros déli végén emelkedő Verem-part túloldalán húzódó Vizes-völgy egy kisebb
riolittufa padján egy kaptárkőfülkét találhatunk. Ettől jelentősebb az innen északkeltre fekvő
Tag-gödör vízmosásos szurdokának nyugatra néző oldalában található két sziklafal, összesen
öt kaptárfülkével.
-

Víztározó (Ostorosi-tó)
A település északi határában található az Ostoros-patak felduzzasztásával létrehozott, 30

hektár felületű víztározó (Ostorosi-tó), amely kedvelt horgász- és kirándulóhely. A tó mellett
50 °C hőmérsékletű lefojtott hévízkút található.
Kultúrtörténeti látnivalók:
- Barlanglakások
A falut 1925. január 31-én súlyos földrengés rázta meg. A település 406 háza közül 8
maradt sértetlen, a 120 barlanglakásból pedig 96-ot tett tönkre a földrengés. Ostoroson 3
csoportban is voltak és vannak barlanglakások: a Szépasszony-völgyben, a Csaba Vezér
utcában, és a Gárdonyi utcában (régen Verem-part).
-

Borospincék
A barlanglakásokat sok esetben a borospince szomszédságában, esetleg a pincejárattal

összekötve vájták ki. A feltárt pincék száma 700, alapterületük meghaladja a 23 500 m2-t.
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Műemléki védettségű Török-torony („Csúnya-munka”)

-

Az Elő-hegyen, a falutól északkeletre darázskőből épített 4 méter magas, 6 méter
átmérőjű méhkas alakú „őrtorony” (kunyhó) található, amelynek egy ajtó- és két ablaknyílása
van. Külső oldalán a falazatban kialakított feljárat vezet az építmény tetejére. A műemléki
védelem alatt álló kőkunyhó az ún. „Csúnya-munka” (Török torony), a hagyomány szerint
török őrhely volt, innen figyelhették az ostromra készülő törökök az egrieket.
Római katolikus templom

-

Mandler György prefektus építtette Ostoros eredeti római katolikus templomát
feltehetően 1742-ben (titulusa: korábban Mindenszentek, ma Szent István király). 1812-ben
homlokzati toronnyal egészítették ki, majd a XX. század első éveiben nagyméretű
mellékhajókkal bővítették ki.
Egyéb attrakciók:
- Kőbánya
A bükkaljai kőépítkezés egyik jelentős példája a település XVIII. században megnyitott
kőbányája, ahonnan az egri minorita templom alapozásához szállították a követ 1758-ban.
SIROK
Sirok Egertől 20 km-re nyugatra, a Mátra északkeleti határán, a Tarna-patak (parádi
Tarna) és a Tarna-folyó (ceredi Tarna) összefolyásánál található völgyben fekszik. A község
fölött, 276 méter magasan épült a vár, amely 1320-ban már állt. Az alsóvár falrészei és a
várkút is megtekinthető, a felsővárba pedig sziklába vájt folyosó vezet. Siroktól nyugatra
található Közép-Európa egyik legérdekesebb tőzegmoha lápja, a Nyírjes-tó. A település
jelentős programjai: a Siroki Várnapok, a Képzőművészeti Alkotótábor, a Nemzetközi
Motoros Találkozó és a Népdalkörök Országos Találkozója.
Természeti látnivalók:
- Nyírjes-tó
Sirok mellett a Tarna jobb partján emelkedik a Darnó-hegy. Északkeleti lejtőjének fél
évszázados gyertyános-tölgyes erdeje rejti hazánk egyik legkülönlegesebb és legérdekesebb
tőzegmohalápját, a Nyírjes-tavat. Országos jelentőségű természetvédelmi terület. Területe
mintegy 23 hektár, ebből 0,9 hektár a tőzegmohás átmeneti láp, mely a Darnó-hegy ÉK-i
lejtőjén helyezkedik el. Az értékes növénytársulásában több jégkorszaki reliktumfaj is
megtalálható, mint például a gyapjasmagvú sás, vagy a szőrösnyír. Sajátos mikro- és
makroszkopikus állatvilággal rendelkezik, mint például a nappali pávaszem és a fecskefarkú
lepke.
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Törökasztal
A vár tetejéről jól látható egy asztalszerűen megfaragott dácittufatömb, a Törökasztal. A

tetejébe vájt tál alakú mélyedések, csatornák, lyukak rendeltetésére a Szent István korabeli
keresztény térítések előtti magyar ősvallás áldozati szertartásai utalhatnak.
-

Barát és Apáca sziklák
A Törökasztal közelében két magányos sziklát pillanthatunk meg, melyeknek a

köznyelv igen találóan a Barát és az Apáca sziklák neveket adta, mely utal a természet
évezredes munkája nyomán kialakult formájukra, de a köréjük szövődött legendára is.
-

Kaptárkövek (Rozsnak-völgy)
Sirok keleti határában, a Kígyós-patak völgyének (Rozsnak-völgy) nyugati oldalából

több sziklatorony emelkedik ki, amelyek csúcsába kapaszkodókat faragtak, és az egyiken
találhatunk egy kaptárkőfülkét is.
Kultúrtörténeti látnivalók:
- Műemléki védettségű Siroki vár
A mai település határában emelkedik az a sziklás riolittufa-kúp, amelyre a tatárjárás után
a Siroki vár épült.
Szabadon látogatható
-

Műemléki védettségű tájház
A településen a népi építészet számos szép emlékével találkozhatunk még ma is. A népi

lakóházak szinte kizárólag kőből épültek. Homlokzatuk övpárkánnyal szépen tagolt, keretelt,
vakolatdíszes. Ilyen a település műemléki védettségű tájháza is (Petőfi S. u. 11.), mely egy
1903-ban épült tornácos parasztházban mutatja be a Palócföld építészeti és népművészeti
hagyományait. Berendezését a település lakói adták össze saját gyűjteményeikből.
-

Római katolikus templom
A falu barokk római katolikus templomát 1757-ben emelték a vár alatti dombtetőn

(titulusa: Szeplőtelen Fogantatás). Az 1332. évi pápai tizedjegyzék szerint plébánia,
következésképpen templom is állt ezen a helyen. Erről tanúskodnak a vár sarokbástyájába
beépített román-kori templomkövek.
-

Faragott kőkeresztek és szobrok
A településen több helyen is találkozhatunk a Bükkaljai kőfaragómesterek munkáival. A

templom előtt Nepomuki Szent János 1823-ból való késő barokk kőszobra látható.
-

Római katolikus plébánia (Könyvtár)
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A Borics Pál utca 1. szám alatt találjuk a műemléki oltalom alatt álló római katolikus
plébániát, amely késő barokk stílusban, 1774-ben épült. Jelenleg könyvtár van elhelyezve
benne, ahol megtekinthetjük Borics Pál (1912–1969) kiállítását. A siroki születésű
szobrászművészt méltán nevezték a „kő gyermekének”. Keze nyomán megelevenedett a kő,
alkotásai mai napig kőszobrászatunk időtálló alkotásai. A könyvtárban munkásságának egy
része megtekinthető. Alkotásai hűen reprezentálják a palócföld emberének hétköznapjait.
Bővebb információ:
Cím: Sirok, Borics Pál u. 1.
Tel.: 36/561-000
Nyitva tartás: Bejelentkezéssel
-

Műemléki védettségű lakóház
Műemléki védettségű a Széchenyi I. u. 38. szám alatti fésűs beépítésű, nyeregtetős

lakóház. Az oromzatán szoborfülkébe helyezett kisméretű Jézus-szobor, valamint Mária és
József színezett domborművei láthatóak. A falazott mellvédű tornácot faragott kőoszlopok
szegélyezik.
-

Barlanglakások
A településen a Széchenyi utcában és a Fenyves úton is megcsodálhatjuk a siroki

barlanglakásokat, amelyeket a XIX. század első harmadában vágtak a külön ezzel foglalkozó
kőfaragók. A mindenütt jelen lévő követ a berendezés során is hasznosították, a vájható kő
alkalmat adott arra, hogy ülő- és fekvőpadkákat képezzenek ki a falak mentén.
SZARVASKŐ
Szarvaskő Egertől északra 5 km-re fekszik. Helynevének eredete nem is a településhez,
hanem az É-ról föléje magasodó sziklahegyhez, mai nevén Várhegyhez kapcsolódik. A
község születésének évéről és őstörténetéről nem maradt meg írásos forrás. Ennek fő oka az
volt, hogy az egri püspökség irattára a történelem során több alkalommal is súlyos veszteséget
szenvedett. A várból mára csak romok maradtak, de még így is sok ember jár fel a szikla
tetejére, hogy megcsodálhassa a gyönyörű kilátást. A község a Bükki Nemzeti Park határán
fekszik, környékén sok turistaút található.
Természeti látnivalók:
- Bükki Nemzeti Park
Magyarország egyik első nemzeti parkja, amelyet az Északi-középhegység többi
vulkanikus hegyétől eltérően nagyrészt tengeri üledékes eredetű kőzetek, főként dolomit és
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mészkő építenek fel. 800 méternél magasabb fennsíkját meredek sziklaszirtek, a Bél-kő, a
Pes-kő, a Tar-kő, a Vörös-kő és a többi „Kő” öleli körül, melyekről csodálatos kilátás nyílik a
hegység déli lábára. Az utóbb felsorolt csúcsok nagy részén halad keresztül az Országos
Kéktúra útvonala. A Bükk-fennsík felszínét a legkülönbözőbb karsztformák: töbrök,
víznyelők, zsombolyok teszik változatossá. A Bükk-hegységben több, mint 850 barlangot
ismerünk.
Kultúrtörténeti látnivalók:
- Műemléki védettségű várrom
Az első látványosság, ami megragad, a Szarvaskői Várrom sziklája, amely körülbelül
húsz perces sétával elérhető a jól kiépített túraúton (Kék jelzés), mely az Öko-Park bejáratától
indul. A vár fölötti rész természetvédelmi terület. A falmaradvány kevés, de a gyönyörű
kilátás miatt érdemes megtenni ezt a sétát.
A vár valamikor Eger elővára, tarisznyavára volt. (Az őrség egy hétre való elemózsiát
kapott a tarisznyájába.) Keletkezésének pontos idejét nem ismerjük, de az iratok alapján azt
jól be lehet határolni, hogy 1261-1295 között építették az egri püspökök. A Szapolyai János
által kinevezett várnagy és az erősség 1528-ban jól állta Ferdinánd király, pontosabban
vezére, Horváth Ferenc ostromát, kiéheztetéssel mégis sikerült elfoglalni. Az országgyűlés
1545-ben elrendelte a vár lerombolását, és hogy jövedelmét az egri vár fenntartására
használják fel, de a határozatot nem hajtották végre, a várat 1549-ben Horváth átadta Dobó
Istvánnak.
Az időközben megrongált állapotba került erősséget 1583-ban Christoforo delle Stella
irányításával megerősítették; Eger eleste (1596) után az üresen hagyott várat a török
megszállta, és csak 1687-ben hagyta el. A teljesen ép erődítmény 1699-ben annak a Telekessy
István egri püspöknek került a birtokába, akinek kezébe II. Rákóczi Ferenc 1705-ben a
fejedelmi esküt letette. A vár a szabadságharc után is az egri püspökök birtoka maradt, de hadi
szerepe megszűnt, karbantartásával nem törődtek, így teljesen elpusztult.
Egyéb attrakciók:
- Geológiai tanösvény
A Szarvaskő település központjában lévő indítótáblától az összesen közel 9 kilométeres
tanösvény északi ága a Vár-bércre, onnan a Tardos-bérc Akasztó nevű ormára vezet (odavissza: 2,4 km). A 6., 7., 8. és 9. állomáspontok az Eger-patak szurdokvölgyének jellegzetes
kőzet-feltárásait (agyagpala, diabáz, mélytengeri párnaláva) mutatják be, a 10. állomás a XIII.
században épült szarvaskői várból nyíló panorámára hívja fel a figyelmet. A 11. állomás
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ismertetőtáblája az Akasztó-hegy szilikát sziklagyepének élővilágát szemlélteti. A falutól
délre kijelölt körút (6,4 km) érinti a Hegyes-kő-dűlő miocén kagylós homok-feltárását, a
Denevér-tárót (wehrlit-test) és a Tó-bérci kőfejtőt. Ez utóbbi földtani bemutatóhely
ismertetőtáblája a mintegy 166 millió évvel ezelőtt, a középső-jurában keletkezett mélytengeri
üledékösszletbe nyomult gabbró-intrúziót mutatja be.
-

Kilátótorony
Az impozáns faszerkezetű építményt 2004 év végén adták át, miután az egyik

mobilszolgáltatóval oly módon sikerült megegyeznie a községnek, hogy az adótorony mellé
egy kilátót is építsen. Ha felmegyünk a toronyba, egy gyönyörű körpanoráma fogad minket,
ahonnan nem csak Szarvaskőt és a szarvaskői várat csodálhatjuk meg, de a Bükki Nemzeti
Park délnyugati részét, sőt Eger városát is láthatjuk.
SZOMOLYA
Szomolya Egertől 18 km-re keletre, a Bükk hegység lábainál, a Kánya-patak völgyében
fekszik. A település első írásos említése 1269-ből, egy adománylevélből való. Nevesek voltak
a falu kőfaragó mesterei. A település hangulatát, utcaképét ma is meghatározzák a rakott
kőfalak, kőkeresztek, szobrok, ámbitusoszlopok, melyek mind a helyi kőfaragók munkáját
dicsérik. A Bükkalja legszebb és legimpozánsabb kaptárkövei a település határában
emelkednek. Szomolya az országban egyedülálló fajtájú fekete, ropogós cseresznyéjéről és az
abból készített népi ételeiről is nevezetes.
Természeti látnivalók:
- Szomolyai Kaptárkövek Természetvédelmi Terület (Vén-hegy)
Szomolya község határában négy lelőhelyen – 13 kaptárkövön – összesen 137 db fülke
van. A településtől nyugatra emelkedő Vén-hegy lejtőjén, a Kaptár-rét fölötti domboldalon
nyolc nagyobb, kúp alakú kaptárkövekkel tagolt riolittufa-vonulat húzódik, ahol összesen 117
kaptárfülkét számolhatunk meg. Ebben a völgyoldalban sorakozik az összes magyarországi
kaptárfülke egyötöde. Ugyanitt, a Bükk egyik legnagyobb tufakúpján, az úgynevezett
Királyszékén, egyetlen sziklatömbön 48 db fülkét lehet összeszámolni. A kaptárkövek
területén 1958-ban kőbányát nyitottak, ezt követően többen is felszólaltak a kaptárkő-csoport
megmentése érdekében, sürgetve védetté nyilvánításukat. Bár ezt követően a megyei tanács
betiltotta a bányászatot, de az addigra már tetemes károkat okozott. 1960-ban végleg
rendeződött a természeti és kultúrtörténeti emlékek sorsa: az Országos Természetvédelmi
Tanács természetvédelmi területté nyilvánította a sziklavonulatot.
-

Kaptárkövek

474

Baross Gábor program
REG-EM-09-3-2009-0006

„Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén”

A Szomolyától nyugatra emelkedő Ispánberki-tető peremén és nyugati oldalában, a
falutól keletre található Gyűr-hegyen, valamint az északra lévő Csobánkán szintén találhatóak
kaptárkövek. A kaptárkő elnevezés a fülkés sziklákra csak Szomolyán volt használatos.
-

Juhhodály
A falu határában bányászott riolit- és dácittufa igen jó építőanyagnak bizonyult, de ebbe

a kőzetbe vájták a faluban mindenfelé föllelhető pincéket és barlanglakásokat is, sőt, a falu
északi szélén egy hatalmas, sziklába faragott juhhodályt is találunk.
Kultúrtörténeti látnivalók:
- Műemléki védettségű Barlanglakásos tájház és barlanglakások
Egy 1862-es összeírás szerint a faluban 82 barlanglakás volt, a két világháború között
pedig 172 barlanglakásban 820 személy lakott. 1971-ben 39 ilyen ház volt található a
községben, ebből 27 lakott. Országosan is jegyzett barlanglakás a Toldi utca 28. szám alatt
található műemléki védelem alatt álló tájház.
Tájház gondnok elérhetősége:
Guczi István polgármester
Mobil: 30/215-34-60
-

Római katolikus templom
A falu XIII. századból származó román stílusú temploma helyén épült a XIX. század

végén a ma is látható római katolikus templom (titulusa: Kisboldogasszony), melynek
keresztelőkútja, szenteltvíztartója Árpád-kori. A román kori templom faragott köveit a temető
kerítésébe építették be. Innen kibontva az egri vármúzeumba kerültek, s ma a kőtárban vannak
elhelyezve.
Nyitva tartás: előzetesen egyeztetve
Belépő: ingyenes
-

Borospincék
A helybeliek hasonlóan büszkék az itt termő, kiváló minőségű szőlőre is, amely az Egri

Borvidék legfinomabb borainak alapanyaga. Szomolyán megtalálható néhány igazán jó
borospince. A kis és nagy magánborászatok minden tekintetben a kornak megfelelő,
színvonalas kikapcsolódást biztosítanak.
Egyéb attrakciók:
- Fazekasház
A falu központjában található a fazekasház. A mester országszerte híres kerámiáiról, az
udvarán faragott kőgyűjtemény található Szomolya múltjából. A falu háziorvosának, Dr.
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Molnár Istvánnak a kőgyűjteményében az 1900-as évek elejétől lehet látni szobrokat,
sírköveket, kőedényeket.
Cím: Szomolya, Mária tér 2.
Elérhetőség: 49/426-045 (Kovács Emese)
TARNASZENTMÁRIA
Tarnaszentmária Egertől 17 km-re, nyugati irányban a Tarna-patak völgyében fekszik. A
falut először 1325-ban említik meg az oklevelek. Tarnaszentmária nevezetessége a templom
(Mária látogatása-templom), amely fejedelmi temetkezőhelynek épült. A falu központjában
áll. Ez a mai Magyarországnak az egyik legrégebben épült és eredeti formáját szinte teljes
épségben megőrzött temploma.
Kultúrtörténeti látnivalók:
- Műemléki védettségű római katolikus templom
A falu központjában áll a mai Magyarország egyik legrégebben épült és eredeti formáját
szinte teljesen megőrző temploma. Az egyhajós templom hosszházát kelet felől kívül patkó
alakú, belül háromkaréjos, boltozott szentélyrész zárja le. A hajóból hét lépcső vezet fel a
szentélybe, amely alatt kis altemplom húzódik. Középső karéjában a feltárás során egy
aknasír került elő. A templom belső falfelületét négy-négy, eredeti helyén álló, és a nyugati
homlokfalon – a templom későbbi bővítése során másodlagosan áthelyezett – két faloszlop
díszíti.
VERPELÉT
Verpelét Egertől 15 km-re nyugatra, a Tarna völgyében fekszik. Okleveles források
először 1331-ben említik Velpreth névalakban. Verpelét vallási és társadalmi múltjának egyik
sajátossága, hogy XVII. század első harmadában letelepedtek a zsidók. A temető legrégibb
zsidó sírkövén 1628-os évszám látható. Hajdani zsinagógájuk ma tűzoltószertár. Jelenleg már
egyetlen zsidó család sem lakik a településen, viszont Magyarország egyetlen kóser
pincészete itt működik, amely a magyar és számos európai ország zsidóságát is ellátja borral.
Érdekesség, hogy a település környékén sok az akácos, ami ideális a méhészeknek. Az ország
több részéről rendszeresen járnak ide méhész szakemberek, mert az akácvirág, az éghajlat és a
jó fekvés következtében igen finom és édes a helyi méz.
Természeti látnivalók:
- Vár-hegy (helyi jelentőségű természetvédelmi terület)
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A Verpelétet Tarnaszentmáriával összekötő út mellett, a Tarna völgyében találjuk a Várhegyet. Tengerszint feletti magassága a 200 m-t sem haladja meg (196 m), mégis tekintélyt
parancsolóan magasodik a Tarna völgyének síkja fölé. A 30 hektáros területet elsősorban
geológia értékei miatt nyilvánították helyi jelentőségű természetvédelmi területté 1975-ben. E
vulkáni kúp az Északi-középhegység, és egyben Magyarország egyetlen, részben eredeti
épségben megmaradt parazitavulkánja. A vulkáni kúp keletkezésénél nem történt lávakiömlés,
mert a nagy sűrűségű piroxén-andezit lávaanyag a lávacsatorna kürtőjében megmerevedett, és
dugóként elzárta a láva további felszínre törésének útját.
Kultúrtörténeti látnivalók:
- Műemléki védettségű római katolikus templom
A román eredetű, a XIII. század első felében emelt templomot előbb a XV. század
elején gótikus, majd a XVIII. században barokk stílusban alakították át. Homlokzatán
reneszánsz festésnyomok láthatók. Berendezése a XVIII. századi átalakítás idejéből való, a
fő- és a mellékoltárok késő barokk, míg a szószék népies barokk stílusú munka. Plébániája
szerepel az 1332/37. évi pápai tizedjegyzékben. Középkori eredetű kőtemplomát említi az
1696. évi templomösszeírás. 1699-ben Debrőnek volt a filiája, templomának titulusa pedig
Mindenszentek volt. A templomot 1732-ben a hívek a földesúr anyagi támogatásával
helyreállították, 1764-ben újraboltozták, 1765-ban új tornyot építettek. Gazdagon díszített
főoltárát 1766-ban készítették, amely Krisztus-királyt ábrázolja a szentek társaságában.
-

Műemléki védettségű Nepomuki Szent János-szobor
Lépcsős emelvényen, homorúan lemetszett sarkú háromszög alaprajzú, volutás

párkánnyal koronázott, magas posztamens. Rajta kisebb talapzaton Nepomuki Szent János
álló alakja karingben palásttal, birétummal. Kezében kereszt és pálmaág. Kő emlék. A
Kossuth utcán található.
-

Műemléki védettségű Németh-kúria
A barokk kúria 1780-ban épült, majd a XIX. század második felében – eklektikus

stílusban – részben átalakították. Itt kaptak helyet az erdészet irodái.
-

Műemléki védettségű Kovácsműhely (Múzeum)
A település központjában valószínűleg mindig állhatott kovácsműhely. Az 1880 körül

épült, majd 1964-ben helyreállított zsúpfedeles ház deszka oromzatán kovácscégér díszlik.
Belül nagyméretű kohó látható. A földbe ásott üllőtőke, a fújtató, a régi kovácsszerszámok az
elmúlt időket idézi fel a látogatóban. A hagyomány szerint Egerbe menet már Mátyás király is
itt patkoltatta meg lovát.
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Immaculata-oszlop
A védett római katolikus plébániatemplom kertjében álló oszlop a Győztes Immaculata

szobrával. A lépcsős emelvényen álló párkányos pillértörzs mind a négy oldalán egy-egy
dombormű látható: Nepomuki Szt. János, Szt. Flórián, Szt. Vendel, Szt. Donát. A posztamens
fölött kisebb talapzaton földgömbre tekeredő kígyó, a földgömbön Mária áll, kezében a kis
Jézussal, aki a kezében tartott kereszttel átszúrja a kígyót.
-

Volt Bogyai- vagy Hasenfeld-kastély
A Dózsa György úton látható termelőszövetkezeti épület egykor kastély volt, a múlt

előtti század második felében a Hasenfeld család birtokolta. A barokk kúria 1780-ban épült,
majd a XIX. század második felében – eklektikus stílusban – részben átalakították.
-

Verpeléti földvár, azaz motte (országos jelentőségű védett természeti
emlék)
Verpeléttől északnyugatra, a Tarnaszentmáriához tartozó Vár-hegytől kb. 1 kilométerre

nyugatra egy széles, lapos hegyháton található a földvár dombja, melynek magassága 214
méter. A földvár dombjáról kitűnő rálátás nyílik a környékre.
Egyéb attrakciók:
- Halastó
Verpelét külterületén, a településtől 3 km-re található a 30 hektáros halastó. A tavat a
60-as évek elején a Kígyós-patak felduzzasztásával hozták létre. A tóparton szálláslehetőség
is van, illetve a horgászok számára ingyenes hideg-melegvizes mosdó is rendelkezésre áll. A
tó felső, háborítatlan része a természet szerelmeseit várja látnivalóival. A kiterjedt nádasok
közelében vízimadarak egész sorát lehet megfigyelni: szürke gémet, nagy kócsagot, búbos
vöcsköt, szárcsát, récéket. A réteken a színpompás vadvirágok, és a fölöttük röpködő
rovarvilág megannyi apró szépsége hívja fel magára a figyelmet. A tó végében lévő öreg
füzesek és tölgyesek adnak otthont az erdőlakó madaraknak és vadaknak, gyakran látni őzeket
és mezei nyulat, ritkábban szarvast vagy vaddisznót.
5.1.1 FORRÁSJEGYZÉK
ANDORNAKTÁLYA
A település látnivalói
http://andornaktalya.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=41
(letöltés dátuma: 2010. július 12.)

478

Baross Gábor program
REG-EM-09-3-2009-0006

„Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén”

Zsebéné Dobó Marianna (1999): Látnivalók Heves megyében. Vendégváró útikönyvek
sorozat. Well-Press Kiadó Kft.
Dr. Bodnár László, Guszmanné Nagy Ágnes (1999): Magyarország kisrégiói 9/1. Heves
megye - Eger völgye. Ceba Kiadó, 88-89 p.
Bakó Ferenc (szerk.) (1969): Heves Megye Műemlékei I. Bp., Akadémiai Kiadó
Baráz Csaba (szerk.) (2003a): A Bükki Nemzeti Park – Hegyek, erdők, emberek. Eger,
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága

BOGÁCS
A település látnivalói
http://www.bogacs.hu/idforg.htm
(letöltés dátuma: 2010. július 12.)
A Bükkaljai Kő-út weboldala:
http://bukkalja.info.hu/bogacs
(letöltés dátuma: 2010. július 12.)
Bokk Orsolya, Havasi Norbert, Klein Dávid (szerk.) (2009): Bükkaljai Kő-út – Bogács
(településismertető leporelló). Eger, Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület
Csörnök Mariann (2003): Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. 4. javított kiadás. Miskolc.
Vendégváró útikönyvek sorozat. Well-Press Kiadó Kft.
Baráz Csaba (szerk.) (2003a): A Bükki Nemzeti Park – Hegyek, erdők, emberek. Eger,
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága
Baráz Csaba (2008): A Bükkalja ősi kövein. Eger, Eger Körzete Kistérségi Társulás
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Baráz Csaba (2000): Kaptárkövek: Szakrális kőemlékek a Bükkalján (Eger: Kaptárkő
Közműv. és Tájvédelmi Egyes.)

BÜKKZSÉRC
A település látnivalói
http://www.bukkzserc.hu/index.php/a-telepueles-latnivaloi
(letöltés dátuma: 2010. július 12.)
A Bükkaljai Kő-út weboldala:
http://bukkalja.info.hu/bukkzserc
(letöltés dátuma: 2010. július 12.)
Bokk Orsolya, Havasi Norbert, Klein Dávid (szerk.) (2009): Bükkaljai Kő-út –
Bükkzsérc (településismertető leporelló). Eger, Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális
Egyesület
Csörnök Mariann (2003): Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. 4. javított kiadás. Miskolc.
Vendégváró útikönyvek sorozat. Well-Press Kiadó Kft.
Baráz Csaba (szerk.) (2003a): A Bükki Nemzeti Park – Hegyek, erdők, emberek. Eger,
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága
Baráz Csaba (2008): A Bükkalja ősi kövein. Eger, Eger Körzete Kistérségi Társulás
Baráz Csaba (2000): Kaptárkövek: Szakrális kőemlékek a Bükkalján (Eger: Kaptárkő
Közműv. és Tájvédelmi Egyes.)
CSERÉPFALU
A település látnivalói
http://www.cserepfalu.hu/index.php/telepuelesuenkrl/a-telepueles-latnivaloi
(letöltés dátuma: 2010. július 13.)
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A Bükkaljai Kő-út weboldala:
http://bukkalja.info.hu/cserepfalu
(letöltés dátuma: 2010. július 13.)
Bokk Orsolya, Havasi Norbert, Klein Dávid (szerk.) (2009): Bükkaljai Kő-út –
Cserépfalu (településismertető leporelló). Eger, Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális
Egyesület
Csörnök Mariann (2003): Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. 4. javított kiadás. Miskolc.
Vendégváró útikönyvek sorozat. Well-Press Kiadó Kft.
Baráz Csaba (szerk.) (2003a): A Bükki Nemzeti Park – Hegyek, erdők, emberek. Eger,
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága
Baráz Csaba (2008): A Bükkalja ősi kövein. Eger, Eger Körzete Kistérségi Társulás
Baráz Csaba (2000): Kaptárkövek: Szakrális kőemlékek a Bükkalján (Eger: Kaptárkő
Közműv. és Tájvédelmi Egyes.)
CSERÉPVÁRALJA
A település látnivalói
http://www.cserepvaralja.hu/latnivalok
(letöltés dátuma: 2010. július 13.)
A Bükkaljai Kő-út weboldala:
http://bukkalja.info.hu/cserepvaralja
(letöltés dátuma: 2010. július 13.)
Bokk Orsolya, Havasi Norbert, Klein Dávid (szerk.) (2009): Bükkaljai Kő-út –
Cserépváralja (településismertető leporelló). Eger, Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális
Egyesület
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Csörnök Mariann (2003): Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. 4. javított kiadás. Miskolc.
Vendégváró útikönyvek sorozat. Well-Press Kiadó Kft.
Baráz Csaba (szerk.) (2003a): A Bükki Nemzeti Park – Hegyek, erdők, emberek. Eger,
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága
Baráz Csaba (2008): A Bükkalja ősi kövein. Eger, Eger Körzete Kistérségi Társulás
Baráz Csaba (2000): Kaptárkövek: Szakrális kőemlékek a Bükkalján (Eger: Kaptárkő
Közműv. és Tájvédelmi Egyes.)
DEMJÉN
A település látnivalói
http://www.demjenkozseg.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Ite
mid=5
(letöltés dátuma: 2010. július 13.)
A Bükkaljai Kő-út weboldala:
http://bukkalja.info.hu/demjen
(letöltés dátuma: 2010. július 13.)
Bokk Orsolya, Havasi Norbert, Klein Dávid (szerk.) (2009): Bükkaljai Kő-út – Demjén
(településismertető leporelló). Eger, Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület
Zsebéné Dobó Marianna (1999): Látnivalók Heves megyében. Vendégváró útikönyvek
sorozat. Well-Press Kiadó Kft.
Dr. Bodnár László, Guszmanné Nagy Ágnes (1999): Magyarország kisrégiói 9/1. Heves
megye - Eger völgye. Ceba Kiadó, 88-89 p.
Bakó Ferenc (szerk.) (1969): Heves Megye Műemlékei I. Bp., Akadémiai Kiadó
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Baráz Csaba (szerk.) (2003a): A Bükki Nemzeti Park – Hegyek, erdők, emberek. Eger,
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága
Baráz Csaba (2008): A Bükkalja ősi kövein. Eger, Eger Körzete Kistérségi Társulás
Baráz Csaba (2000): Kaptárkövek: Szakrális kőemlékek a Bükkalján (Eger: Kaptárkő
Közműv. és Tájvédelmi Egyes.)

EGERBAKTA
A település látnivalói
http://www.egerbakta.hu
(letöltés dátuma: 2010. július 13.)
A Bükkaljai Kő-út weboldala:
http://bukkalja.info.hu/egerbakta
(letöltés dátuma: 2010. július 13.)
Bokk Orsolya, Havasi Norbert, Klein Dávid (szerk.) (2009): Bükkaljai Kő-út –
Egerbakta (településismertető leporelló). Eger, Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális
Egyesület
Zsebéné Dobó Marianna (1999): Látnivalók Heves megyében. Vendégváró útikönyvek
sorozat. Well-Press Kiadó Kft.
Dr. Bodnár László, Guszmanné Nagy Ágnes (1999): Magyarország kisrégiói 9/1. Heves
megye - Eger völgye. Ceba Kiadó, 88-89 p.
Bakó Ferenc (szerk.) (1969): Heves Megye Műemlékei I. Bp., Akadémiai Kiadó
Baráz Csaba (szerk.) (2003a): A Bükki Nemzeti Park – Hegyek, erdők, emberek. Eger,
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága
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Baráz Csaba (2008): A Bükkalja ősi kövein. Eger, Eger Körzete Kistérségi Társulás
Baráz Csaba (2000): Kaptárkövek: Szakrális kőemlékek a Bükkalján (Eger: Kaptárkő
Közműv. és Tájvédelmi Egyes.)

EGERSZALÓK
A település látnivalói
http://www.egerszalok.hu/latnivalok
(letöltés dátuma: 2010. július 13.)
A Bükkaljai Kő-út weboldala:
http://bukkalja.info.hu/egerszalok
(letöltés dátuma: 2010. július 13.)
Bokk Orsolya, Havasi Norbert, Klein Dávid (szerk.) (2009): Bükkaljai Kő-út –
Egerszalók (településismertető leporelló). Eger, Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális
Egyesület
Zsebéné Dobó Marianna (1999): Látnivalók Heves megyében. Vendégváró útikönyvek
sorozat. Well-Press Kiadó Kft.
Dr. Bodnár László, Guszmanné Nagy Ágnes (1999): Magyarország kisrégiói 9/1. Heves
megye - Eger völgye. Ceba Kiadó, 88-89 p.
Bakó Ferenc (szerk.) (1969): Heves Megye Műemlékei I. Bp., Akadémiai Kiadó
Baráz Csaba (szerk.) (2003a): A Bükki Nemzeti Park – Hegyek, erdők, emberek. Eger,
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága
Baráz Csaba (2008): A Bükkalja ősi kövein. Eger, Eger Körzete Kistérségi Társulás
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Baráz Csaba (2000): Kaptárkövek: Szakrális kőemlékek a Bükkalján (Eger: Kaptárkő
Közműv. és Tájvédelmi Egyes.)

EGERSZÓLÁT
A Bükkaljai Kő-út weboldala:
http://bukkalja.info.hu/egerszolat
(letöltés dátuma: 2010. július 13.)
Bokk Orsolya, Havasi Norbert, Klein Dávid (szerk.) (2009): Bükkaljai Kő-út –
Egerszólát (településismertető leporelló). Eger, Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális
Egyesület
Zsebéné Dobó Marianna (1999): Látnivalók Heves megyében. Vendégváró útikönyvek
sorozat. Well-Press Kiadó Kft.
Dr. Bodnár László, Guszmanné Nagy Ágnes (1999): Magyarország kisrégiói 9/1. Heves
megye - Eger völgye. Ceba Kiadó, 88-89 p.
Bakó Ferenc (szerk.) (1969): Heves Megye Műemlékei I. Bp., Akadémiai Kiadó
Baráz Csaba (szerk.) (2003a): A Bükki Nemzeti Park – Hegyek, erdők, emberek. Eger,
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága
Baráz Csaba (2008): A Bükkalja ősi kövein. Eger, Eger Körzete Kistérségi Társulás
Baráz Csaba (2000): Kaptárkövek: Szakrális kőemlékek a Bükkalján (Eger: Kaptárkő
Közműv. és Tájvédelmi Egyes.)

FELDEBRŐ
A település látnivalói
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http://www.feldebro.hu
(letöltés dátuma: 2010. július 13.)
Zsebéné Dobó Marianna (1999): Látnivalók Heves megyében. Vendégváró útikönyvek
sorozat. Well-Press Kiadó Kft.
Dr. Bodnár László, Guszmanné Nagy Ágnes (1999): Magyarország kisrégiói 9/1. Heves
megye - Eger völgye. Ceba Kiadó, 88-89 p.
Bakó Ferenc (szerk.) (1969): Heves Megye Műemlékei I. Bp., Akadémiai Kiadó
Baráz Csaba (szerk.) (2003a): A Bükki Nemzeti Park – Hegyek, erdők, emberek. Eger,
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága

FELSŐTÁRKÁNY
A település látnivalói
(letöltés dátuma: 2010. július 13.)
Zsebéné Dobó Marianna (1999): Látnivalók Heves megyében. Vendégváró útikönyvek
sorozat. Well-Press Kiadó Kft.
Dr. Bodnár László, Guszmanné Nagy Ágnes (1999): Magyarország kisrégiói 9/1. Heves
megye - Eger völgye. Ceba Kiadó, 88-89 p.
Bakó Ferenc (szerk.) (1969): Heves Megye Műemlékei I. Bp., Akadémiai Kiadó
Baráz Csaba (szerk.) (2003a): A Bükki Nemzeti Park – Hegyek, erdők, emberek. Eger,
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága
Baráz Csaba (2008): A Bükkalja ősi kövein. Eger, Eger Körzete Kistérségi Társulás
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KERECSEND
A település látnivalói
http://kerecsend.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=48
(letöltés dátuma: 2010. július 14.)
Zsebéné Dobó Marianna (1999): Látnivalók Heves megyében. Vendégváró útikönyvek
sorozat. Well-Press Kiadó Kft.
Dr. Bodnár László, Guszmanné Nagy Ágnes (1999): Magyarország kisrégiói 9/1. Heves
megye - Eger völgye. Ceba Kiadó, 88-89 p.
Bakó Ferenc (szerk.) (1969): Heves Megye Műemlékei I. Bp., Akadémiai Kiadó
Baráz Csaba (szerk.) (2003a): A Bükki Nemzeti Park – Hegyek, erdők, emberek. Eger,
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága

MAKLÁR
A település látnivalói
http://www.maklar.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=154&Itemid=
60
(letöltés dátuma: 2010. július 12.)
Zsebéné Dobó Marianna (1999): Látnivalók Heves megyében. Vendégváró útikönyvek
sorozat. Well-Press Kiadó Kft.
Dr. Bodnár László, Guszmanné Nagy Ágnes (1999): Magyarország kisrégiói 9/1. Heves
megye - Eger völgye. Ceba Kiadó, 88-89 p.
Bakó Ferenc (szerk.) (1969): Heves Megye Műemlékei I. Bp., Akadémiai Kiadó
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Baráz Csaba (szerk.) (2003a): A Bükki Nemzeti Park – Hegyek, erdők, emberek. Eger,
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága

NOSZVAJ
A település látnivalói
http://www.noszvaj.hu/latnivaloink-1.php
(letöltés dátuma: 2010. július 14.)
A Bükkaljai Kő-út weboldala:
http://bukkalja.info.hu/noszvaj
(letöltés dátuma: 2010. július 14.)
Bokk Orsolya, Havasi Norbert, Klein Dávid (szerk.) (2009): Bükkaljai Kő-út – Noszvaj
(településismertető leporelló). Eger, Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület
Zsebéné Dobó Marianna (1999): Látnivalók Heves megyében. Vendégváró útikönyvek
sorozat. Well-Press Kiadó Kft.
Dr. Bodnár László, Guszmanné Nagy Ágnes (1999): Magyarország kisrégiói 9/1. Heves
megye - Eger völgye. Ceba Kiadó, 88-89 p.
Bakó Ferenc (szerk.) (1969): Heves Megye Műemlékei I. Bp., Akadémiai Kiadó
Baráz Csaba (szerk.) (2003a): A Bükki Nemzeti Park – Hegyek, erdők, emberek. Eger,
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága
Baráz Csaba (2008): A Bükkalja ősi kövein. Eger, Eger Körzete Kistérségi Társulás
Baráz Csaba (2000): Kaptárkövek: Szakrális kőemlékek a Bükkalján (Eger: Kaptárkő
Közműv. és Tájvédelmi Egyes.)
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NOVAJ
A település látnivalói
http://www.novaj.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=62
(letöltés dátuma: 2010. július 14.)
A Bükkaljai Kő-út weboldala:
http://bukkalja.info.hu/novaj
(letöltés dátuma: 2010. július 14.)
Bokk Orsolya, Havasi Norbert, Klein Dávid (szerk.) (2009): Bükkaljai Kő-út – Novaj
(településismertető leporelló). Eger, Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület
Zsebéné Dobó Marianna (1999): Látnivalók Heves megyében. Vendégváró útikönyvek
sorozat. Well-Press Kiadó Kft.
Dr. Bodnár László, Guszmanné Nagy Ágnes (1999): Magyarország kisrégiói 9/1. Heves
megye - Eger völgye. Ceba Kiadó, 88-89 p.
Bakó Ferenc (szerk.) (1969): Heves Megye Műemlékei I. Bp., Akadémiai Kiadó
Baráz Csaba (szerk.) (2003a): A Bükki Nemzeti Park – Hegyek, erdők, emberek. Eger,
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága
Baráz Csaba (2008): A Bükkalja ősi kövein. Eger, Eger Körzete Kistérségi Társulás
Baráz Csaba (2000): Kaptárkövek: Szakrális kőemlékek a Bükkalján (Eger: Kaptárkő
Közműv. és Tájvédelmi Egyes.)

OSTOROS
A település látnivalói
http://ostoros.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=35
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(letöltés dátuma: 2010. július 14.)
A Bükkaljai Kő-út weboldala:
http://bukkalja.info.hu/ostoros
(letöltés dátuma: 2010. július 14.)
Bokk Orsolya, Havasi Norbert, Klein Dávid (szerk.) (2009): Bükkaljai Kő-út – Ostoros
(településismertető leporelló). Eger, Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület
Zsebéné Dobó Marianna (1999): Látnivalók Heves megyében. Vendégváró útikönyvek
sorozat. Well-Press Kiadó Kft.
Dr. Bodnár László, Guszmanné Nagy Ágnes (1999): Magyarország kisrégiói 9/1. Heves
megye - Eger völgye. Ceba Kiadó, 88-89 p.
Bakó Ferenc (szerk.) (1969): Heves Megye Műemlékei I. Bp., Akadémiai Kiadó
Baráz Csaba (szerk.) (2003a): A Bükki Nemzeti Park – Hegyek, erdők, emberek. Eger,
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága
Baráz Csaba (2008): A Bükkalja ősi kövein. Eger, Eger Körzete Kistérségi Társulás
Baráz Csaba (2000): Kaptárkövek: Szakrális kőemlékek a Bükkalján (Eger: Kaptárkő
Közműv. és Tájvédelmi Egyes.)

SIROK
A település látnivalói
http://www.sirok.hu/latnivalok/kokut_kapolna.php
(letöltés dátuma: 2010. július 14.)
A Bükkaljai Kő-út weboldala:
http://bukkalja.info.hu/sirok
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(letöltés dátuma: 2010. július 14.)
Bokk Orsolya, Havasi Norbert, Klein Dávid (szerk.) (2009): Bükkaljai Kő-út – Sirok
(településismertető leporelló). Eger, Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület
Zsebéné Dobó Marianna (1999): Látnivalók Heves megyében. Vendégváró útikönyvek
sorozat. Well-Press Kiadó Kft.
Dr. Bodnár László, Guszmanné Nagy Ágnes (1999): Magyarország kisrégiói 9/1. Heves
megye - Eger völgye. Ceba Kiadó, 88-89 p.
Bakó Ferenc (szerk.) (1969): Heves Megye Műemlékei I. Bp., Akadémiai Kiadó
Baráz Csaba (szerk.) (2003a): A Bükki Nemzeti Park – Hegyek, erdők, emberek. Eger,
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága
Baráz Csaba (2000): Kaptárkövek: Szakrális kőemlékek a Bükkalján (Eger: Kaptárkő
Közműv. és Tájvédelmi Egyes.)

SZARVASKŐ
A település látnivalói
http://szarvasko.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=129
(letöltés dátuma: 2010. július 15.)
Zsebéné Dobó Marianna (1999): Látnivalók Heves megyében. Vendégváró útikönyvek
sorozat. Well-Press Kiadó Kft.
Bakó Ferenc (szerk.) (1969): Heves Megye Műemlékei I. Bp., Akadémiai Kiadó
Baráz Csaba (szerk.) (2003a): A Bükki Nemzeti Park – Hegyek, erdők, emberek. Eger,
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága
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Baráz Csaba (2008): A Bükkalja ősi kövein. Eger, Eger Körzete Kistérségi Társulás

SZOMOLYA
A település látnivalói
http://www.szomolya.net/index.php?melyiket=nevezetessegek&menu_melyiket=neveze
tessegek&gepaz=D0ZrR9HvcloAABe4Z@8AAAAa&bnev=&kod=&vnev=&knev=
(letöltés dátuma: 2010. július 15.)
A Bükkaljai Kő-út weboldala:
http://bukkalja.info.hu/szomolya
(letöltés dátuma: 2010. július 15.)
Bokk Orsolya, Havasi Norbert, Klein Dávid (szerk.) (2009): Bükkaljai Kő-út –
Szomolya (településismertető leporelló). Eger, Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális
Egyesület
Csörnök Mariann (2003): Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. 4. javított kiadás. Miskolc.
Vendégváró útikönyvek sorozat. Well-Press Kiadó Kft.
Baráz Csaba (szerk.) (2003a): A Bükki Nemzeti Park – Hegyek, erdők, emberek. Eger,
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága
Baráz Csaba (2008): A Bükkalja ősi kövein. Eger, Eger Körzete Kistérségi Társulás
Baráz Csaba (2000): Kaptárkövek: Szakrális kőemlékek a Bükkalján (Eger: Kaptárkő
Közműv. és Tájvédelmi Egyes.)

TARNASZENTMÁRIA
A település látnivalói
http://www.tarnaszentmaria.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=52&I
temid=88
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(letöltés dátuma: 2010. július 15.)
Zsebéné Dobó Marianna (1999): Látnivalók Heves megyében. Vendégváró útikönyvek
sorozat. Well-Press Kiadó Kft.
Dr. Bodnár László, Guszmanné Nagy Ágnes (1999): Magyarország kisrégiói 9/1. Heves
megye - Eger völgye. Ceba Kiadó, 88-89 p.
Bakó Ferenc (szerk.) (1969): Heves Megye Műemlékei I. Bp., Akadémiai Kiadó
Baráz Csaba (szerk.) (2003a): A Bükki Nemzeti Park – Hegyek, erdők, emberek. Eger,
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága

VERPELÉT
A település látnivalói
http://www.verpelet.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=
82
(letöltés dátuma: 2010. július 15.)
Zsebéné Dobó Marianna (1999): Látnivalók Heves megyében. Vendégváró útikönyvek
sorozat. Well-Press Kiadó Kft.
Dr. Bodnár László, Guszmanné Nagy Ágnes (1999): Magyarország kisrégiói 9/1. Heves
megye - Eger völgye. Ceba Kiadó, 88-89 p.
Bakó Ferenc (szerk.) (1969): Heves Megye Műemlékei I. Bp., Akadémiai Kiadó
Baráz Csaba (szerk.) (2003a): A Bükki Nemzeti Park – Hegyek, erdők, emberek. Eger,
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága
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