
Egynapos autóbuszos túra a História - völgyben a Bódva folyó mentén 

2019. június 30 - án vasárnap 

a Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület tagjai részére 

 

 

Gyülekezés 6,45 órakor a búza téri görög katolikus templom mögötti parkolóban. 

Indulás: 7.00 órakor!  Túravezető: Sasvári Gyula 

 

Útvonal: Miskolc - Boldva - Borsodszirák - Edelény - Szendrő - Tornaszentandrás. 

 

 

1. Boldva: 

A XII. században épült román stílusú templom 

megtekintése. Betekintést nyerhetünk az ősi 

monostor hétköznapjaiba. Meghallgathatjuk a 

legkorábbi magyar nyelvemléket, a Halotti 

beszédet. 

A Barátok Házában megkóstolhatjuk a különleges 

gyógyteáikat (200 Ft egy csészével), 

vásárolhatunk az általuk készített gyógynövényes 

termékekből (150-3000 Ft-ig terjedő árban) 

Belépődíj: Felnőtt     600 Ft 

  Diák, nyugdíjas    400 Ft 

 

 

 

 

2. Borsodszirák: 

Itt ellátogatunk a Hímes házba, ahol 

megismerkedünk a paraszt barokk kultúrával. 

Borsodszirák az egyetlen település a mai 

Magyarországon, ahol Bartók-ősök pihennek. Itt 

született Bartók Béla zeneszerző édesapja. 

Borsodszirák büszke a nagy zeneszerzőre, 

hűségesen ápolja e kultúrtörténeti értékét. A 

Bartók Emlékszobában a látogatók megtekinthetik 

a Bartók relikviákat és a zene-sarokban bele is 

hallgathatnak a mester műveibe.  

 

A Hímes Ház szomszédságában van a Mosókút, 

ahol elképzelhetjük, milyen körülmények között 

mostak a régi falusiak, ami manapság ritka 

látnivaló. 

 

 

Belépődíj: Felnőtt     600 Ft 

  Diák, nyugdíjas    400 Ft 



3. Edelény:  
A História völgy kétségkívül legnagyobb attrakciója 

az edelényi L'Huillier-Coburg kastély, ami 

Magyarország második legnagyobb barokk 

kastélya és felújítása után, régi pompáját 

visszakapva, méltán számíthat a látogatók 

érdeklődésére. 

Belépődíj: Felnőtt     1 600 Ft 

  Diák, nyugdíjas        800Ft 

  70 év felett, fogyatékosoknak és ped. igazolvánnyal: ingyenes 

 

 

4. Szendrő: 
A Pedellus Házban hozták létre az Amerikás Házat, mely a XX. században a térségből Amerikába kivándorolt 

és visszatért helybélieknek állít méltó emléket.  A Kékfestő Házban megnézhetjük a kékfestéssel kapcsolatos 

eszközöket. A kincsesházban tájékoztatást kapunk természeti kincseinkről, s 3D-s filmet nézhetünk meg a 

környék védett és látogatható barlangjairól. 

 

Belépődíj: Házanként 400 Ft, mindhárom ház megtekintésekor 1 000 Ft. 

Itt is van lehetőség emléktárgyak vásárlására. 

 

A fentiek megtekintése után, egy kb. 1000m-es 

sétával elérhetjük a Felsővárat, ami Borsod-megye 

egyik legjelentősebb erődítménye volt a 16-17. 

században. A szendrői várhegyen a vár egykori 

lőportornya helyén épült meg a HISTÓRIA VÖLGY 

projekt keretén belül 2012 évben a 25 m magas, 

faszerkezetes kilátótorony, a Szendrő - Felsővár 

kilátó. 

 

 

 

 

5. Tornaszentandrás: 
Árpádkori templom és az egyháztörténeti kiállítás 

megtekintése: A hazai műemlék állományban 

páratlan értéket képvisel Tornaszentandrás 

ikerszentélyes katolikus temploma. A Szent András 

plébániatemplom a XII. századból való, első írott 

említése 1283-ból található.  

 

Belépődíj: adományként 200 Ft 

 



 

Részvételi díj: MHTE tagjai részére e-mailben 

megküldve a levelezőlistán. 

 

Jelentkezési határidő: 2019. január 15. 

Befizetés a 2019. évi közgyűlésen. 

Jelentkezés Sasvári Gyula túravezetőnél e-mailben: 

foltos@chello.hu 

 


