1–9.

KEDVES
VENDÉGÜNK!

10–13.
14–17.

Mezőkövesd közel 17 ezer lakosával a Bükkalja és az
Alföld találkozásánál fekvő település, amelyről az
első írásos emlékek a XIII. században keletkeztek.
Mátyás király 1464-ben pecsétet és városi rangot
adományozott a településnek. Mezőkövesd
arculatában, szerkezetében és építészetében a
mezőgazdasági, a fejlett ipari, valamint a kulturálisturisztikai jegyek egyaránt megtalálhatóak.

ÁPRILIS

JÚLIUS

JÚNIUS

SZEPTEMBER
AUgUSZTUS

A Zsóry-fürdő egyedülálló gyógyvize és a fürdőhöz
tartozó üdülőterület 2013-tól gyógyhely minősítést
kapott. Napjaink Mezőkövesdje őrzi népi hagyományait
„Matyóföld” fővárosaként. Élő öröksége méltán
került fel az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség
Reprezentatív listájára. Elődeink és a ma itt élők
vallási lelkületét hirdetik a város templomai, őseink
iránt érzett tiszteletünk jele a Matyó Múzeum, a
Takács István Gyűjtemény, az országban egyedülálló
Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeum
és a Hadas városrészben található gyűjtemények
gazdag tárháza. Mezőkövesd iskoláival, színvonalas
sportlétesítményeivel és más intézményeivel
megfelel a 21. század városaival szemben támasztott
követelményeknek is.
Európai kisvárost építünk, amely nyugodt, rendezett,
tiszta, fejlődő, és ahová hazatérni, családot alapítani és
vendégként ellátogatni is érdemes.
Bízom abban, hogy minden kedves látogató, aki
Mezőkövesdre érkezik kellemes és maradandó
élményekkel gazdagodik!
Dr. Fekete Zoltán
polgármester

Rendezvények, információk / Programs and information:
www.mezokovesd.hu
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A matyó népművészet szépsége,
felülmúlhatatlansága az 1896-os millenniumi
kiállításon eljátszott matyó lakodalmas
révén került be a köztudatba. A hímzést a
teret teljesen kitöltő színpompás minták
jellemzik. A legismertebb motívum a „matyó
rózsa”, melynek számos változata jelenik
meg a sajátos ruhadarabokon. A nők viselete
a színesen hímzett fehér kisködmön, a
kuzsu. A lányok, asszonyok testhez simuló
felsőrészt, lityát hordtak, melynek derekát
fodor díszítette, ujját pedig a vállánál magasra
emelték. Ehhez társult a hosszú, kissé kiálló
fodorral ellátott szoknya. Mind a nők, mind a
férfiak hordták a gazdagon díszített hosszú
kötényt, a surcot. A viseletet kiegészítette
még a csavarintós kendő, mely egyenes
fejtartást kölcsönzött viselőjének. A férfiak
jellemző öltözéke a bő ujjú fehér ing,
melynek ujjvégét széles hímzés díszítette.
Ezt magas matyó kalappal egészítették ki. A
hímzés a századfordulón vált kenyérkereső
munkává a matyóság körében. A szegényebb
rétegek ekkor álltak be mezőgazdasági
idénymunkásnak, summásnak. Közülük
is kitűntek cifra viseletükkel, sajátos
szemléletmódjukkal: „Hadd korogjon, csak
ragyogjon”. A matyó örökség 2012-ben
felkerült az Emberiség Szellemi Kulturális
Örökségének UNESCO listájára.
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Az egykori Korona Szálló ad helyet a Matyó
Múzeumnak, mely híven mutatja be a matyó
népművészet mellett az itt élő emberek
egykori mindennapjait. A belsőleg megújult
Szent László templom több büszkeséggel
rendelkezik: 2006 óta új orgonán szólalnak
meg az egyházi zenék, a falakat díszítő
monumentális képeket pedig egy mezőkövesdi
freskóművész készítette. A matyó világot
festészetében megörökítő művész munkái
megtekinthetőek a közeli Galéria épületében
a Takács István Gyűjteményben.
A városközpontban, a Hősök terén
kapott helyet több emlékmű: az egykori
megélhetésnek, a summásságnak állít
emléket a summás szobor. A viszontagságos
évekre utal az 1848/49-es szabadságharc
100 éves évfordulóján emelt obeliszk, valamit
az 1956-os márvány emlékmű. Az 1979 óta
működő Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági
Gépmúzeum éppúgy bemutatja a 19. század
közepétől használt állati erővel hajtott
járgányokat, mint a 20. század közepén
működő modern traktorokat. Emellett
szemlélteti a hagyományos matyó „ólaskert”
elemeit is. A Kavicsos-tó körül létesült
Szabadidőpark a város kedvelt kikapcsolódási
helyévé vált. Itt épült fel a modern, kéttornyú
Jézus Szíve templom, melyet búcsúja idején
számos távolról jött zarándok keres fel.
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HADAS

VÁROSRÉSZ
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A városrész bejáratát a Hadas Kapu jelzi, mely
mögött elénk tárul a skanzen jellegű, a régi
városszerkezetet őrző Hadas. Az elnevezés
utal arra, hogy az egymással rokon családok
együtt, hadakban éltek. A 150-200 éves
nádtetős parasztházakban ma alkotóműhelyek
működnek. Pető Anna Mézeskalácsos
Tájházában nemcsak a mézeskalácsos
mesterséggel ismerkedhetnek az érdeklődők,
hanem megtekinthetik az állandó
mackókiállítást is. A Bútorfestő Alkotóház
Kovács Szabolcs munkásságával mutatja be a
250 éves bútorfestő hagyományokat.
A Kisjankó Bori Emlékházban a mezőkövesdi
„íróasszony” életét idézheti fel a látogató
az eredeti berendezések segítségével. Gari
Takács Margit Emlékházban zeneház
működik, mely a népi hangszerek széles körét
mutatja be. A faragott kőkeretes ablakai
miatt is különleges örökség a közelben lévő,
1817-ből származó műemlék-épület, melyet
Laczkó Pető Mihály festőművész és Tábori
Aranka grafikus, kéziszövő alkotóházként,
kiállítóhelyként hasznosít. A Tűzzománcos
Házban a falakat eredeti szentképek helyett
tűzzománc és pasztellképek díszítik. A
Fazekasházban a látogató nemcsak népi
használati tárgyakat tekintheti meg, hanem
megismerheti az edénykészítés e módját is.
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A belvárostól 3 km-re található üdülőterületen (mely 2013 óta
gyógyhely minősítéssel is rendelkezik) 22 medencével várja
vendégeit a Zsóry-fürdő. A 80 éves fürdő 60°C fokos vizének
kéntartalma az egyik legmagasabb Magyarországon. A
vizet 1968-ban nyilvánították gyógyvízzé, mely reumás
megbetegedések, ízületi gyulladások és kopások,
különböző női betegségek enyhítésére, gyógyítására,
valamint sérülések, ortopédiai műtétek utókezelésére
alkalmas. A fürdő komplex gyógyászati részlegén számos
kezelés vehető igénybe OEP támogatással is: orvosi
gyógymasszázs, súlyfürdő, tangentor, iszappakolás,
kádfürdő, szénsavkád. A Zsóry-fürdő szolgálja ki a közeli
200 ágyas Mozgásszervi Rehabilitációs Központ balneológiai
kezelésre beutalt betegeit is.

Zsóry Gyógyés Strandfürdő
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A körmedence frissítő vizét élményelemek (csúszda,
sodrófolyosó, zuhatag) és hullámmedence (22-24°C)
színesítik. A megújult ikermedencében a gyógyvizes rész
mellett új élménymedence (24-30°C) és családi csúszda
is helyet kapott. A kicsik nyitott és fedett gyermek
élménymedencében (30°C) is pancsolhatnak, a szülők
pedig használhatják a wellness részleget (szaunák,
gőzkabin, pezsgőfürdő), illetve kérhetnek gyógy- és frissítő
masszázst. A kikapcsolódásra vágyókat a nyakdögönyözővel,
pezsgőággyal ellátott élménymedence (30-32°C) várja,
melybe ki lehet úszni a fedett uszoda (26-28°C) és
gyógymedencék (34-40°C) épületéből. A megújult uszoda
mellett már fedett élményfürdő (30-34°C), nyáron
szabadtéri csúszdapark is a családok rendelkezésére áll.
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OUR HERITAGE

OUR VALUES

The beauty and excellence of the “Matyó” folk art
became widely known through the Matyó nuptial
performed in the Millennium Exhibition in 1896. The
embroidery is characterised by colourful patterns.
The most known pattern is the “Matyó rose” which is
presented in numerous forms on the specific cloths.
Women wore the white small kodmon with colourful
embroidery, “kuzsu”. Girls and women wore a closefitting top, a so called “litya”, with a ruffled embellished
waist part and sleeves and shoulders held high. This
was accompanied by a long skirt with frill slightly
protruding. Both women and men wore richly decorated
long apron, the “surc”. The costumes was also
complemented with the “csavarintós kendő” (twist
kerchief), which helped the wearer to keep her head
straight. Men’s dress features a loose-sleeved white
shirt with sleeves embellished with wide embroidery
at the end. It was complemented by high Matyó hat. In
the turn of the century embroidery became the activity
of Matyóság for living. At this time the poorer classes
started to work as seasonal agricultural workers, so
called “summás”. They stood out with their tawdry
attire, unique approach: “Let it growl, just shine.” The
matyó heritage got on the UNESCO list of Intangible
Cultural Heritage of Humanity in 2012.

The former Korona (Crown) Hotel houses the Matyó
Museum, which presents fairly the Matyó folk art as
well as the everyday life of people living here at that
time. The internally renewed Szent László Church
has several treasures: since 2006, the religious music
has sounded by an organ, the walls are decorated with
monumental images of the famous fresco artist of
Mezőkövesd. The works of the artist depicting the world
matyó in his art can be found in the Gallery building in
the Takács István Collection. The Heroes’ Monument
is found in the city centre; the statue commemorates
the former living, the seasonal work (summásság).
The obelisk erected to the 100-year anniversary of the
War of Independence in and the marble monument
for 1956 refer to the vicissitudinary years. The Hajdu
Ráfis János Agricultural Machinery Museum open
since 1979 presents both the vehicles driven by animal
power from the middle of the 19th century and modern
tractors operating from the middle of the 20th century.
Additionally, it illustrates elements of the traditional
Matyó “ólaskert” (pen garden). The Leisure Park
established around the Lake Kavicsos has become a
popular recreational place for the city. The two-towered
Heart of Jesus Church was built here, which is visited
by many pilgrims come from far areas at the time of
farewell.
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HADAS DISTRICT

Zsóry THERMAL BATH AND SPA

The entrance to the city is indicated by the Gate Hadas
behind which we can see a kind of open-air museum,
Hadas preserving the structure of the old city. The
name refers to the fact that the interrelated families
lived in armies („had” in Hungarian). Workshops operate
today in the 150-200 year old thatched farmhouses.
In the Gingerbread Village House of Anna Pető,
the interested visitors cannot just get to know the
gingerbread crafts, but can they see the permanent
bear exhibition as well. The Furniture Painting
Workshop shows the works of Szabolcs Kovács and
thereby the 250-year-old furniture painting traditions.
In the Kisjankó Bori Memorial House visitors can
call up the life of the “scriber woman” of Mezőkövesd
with the help of the original furniture. A music house
operates in the Gari Takács Margit Memorial House,
which presents a wide range of folk instruments. The
historic building that is used by Mihály Laczkó Pető
painter and Aranka Tábori graphic designer, hand
weaver as a creative house and exhibition space is a
unique heritage from 1817 in the vicinity with its carved,
stone-framed windows. In the House of Enamels the
walls are decorated with enamels and pastels instead
of icons. In the Pottery House, visitors can find
everyday folk items and can get knowledge on the ways
of making pots as well.

Zsóry Thermal Spa waits for its guests in the
recreational area located 3 km from the city centre
(which has also qualified as a health resort since 2013)
with 22 pools. The sulphur content of the water at 60°C
of the 80 years old thermal spa is one of the highest
in Hungary. The water was classified as medicinal
water in 1968, and it is suitable for treatment of
rheumatism, arthritis and joint wear, alleviation and
treatment of women’s diseases and post-treatment
after injuries and orthopaedic surgeries. Available
treatments in our medical complex: medical massage,
weight-bath, tangentor, mudpack, tub bath and carbon
dioxide tub bath. The Zsóry Bath serves the patients of
the 200-bedded Rehabilitation Centre for balneological
treatment.
The refreshing water of the circle-pool is enriched by
adventure elements (slide, drifting corridor, waterfalls)
and a wave-bath (22-24°C). In the renewed twin pool
there is a new adventure pool (24-30°C) and a family
slide next to the medicinal section. Youngsters can
splash in the open-air and indoor children’s pool (30°C)
while their parents use the wellness area (saunas,
steam-cabin, bubble bath) and can ask for a medical
or refreshing massage. The adventure pool (30-32°C)
equipped with neck-massage and bubble bath waits
for the visitors who desire relaxation. You can swim
into it from the building of the indoor swimming pool
(26-28°C) and medicinal pools (34-40°C). The indoor
adventure pool (30-34°C) and the outdoor water
slides next to the renewed swimming pool are available
for the families.
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NASZE DZIEDZICTWO

NASZE WARTOŚCI

Piękno i fenomen sztuki ludowej matyó w
świadomości społecznej zaistniały w 1896 r., po tym,
jak na wystawie milenijnej przedstawiono wesele
ludowe. Haft matyó charakteryzują kolorowe wzory
całkowicie wypełniające haftowaną przestrzeń.
Najpopularniejszym wzorem jest „róża matyó”,
która na różnych częściach garderoby pojawia się w
różnych odmianach. Na strój ludowy kobiet składa
się kolorowo wyhaftowana biała katana – kuzsu.
Dziewczęta i kobiety nosiły przylegające do ciała bluzki
tzw. litya, które w pasie zakończone były falbaną
i miały podnoszone ramiona. Strój uzupełnia długa
spódnica, również zakończona nieco wystającą
falbaną. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni nosili
bogato haftowane fartuchy - surc. Dopełnieniem
stroju kobiecego była zawijana chusta, za przyczyną
której kobiety nosiły dumnie wyprostowane głowy.
Charakterystycznym elementem stroju męskiego
jest biała koszula z szerokimi, na końcu haftowanymi
rękawami. Na głowach natomiast nosili wysokie
kapelusze matyó. W społeczności matyó haftowanie
zarobkowo zaczęto wykonywać na przełomie wieków.
Wtedy to przedstawiciele biedniejszych warstw
społeczne zaczęli zatrudniać się w rolnictwie w
charakterze pracowników sezonowych. Można było
ich łatwo rozpoznać po bogato zdobionych ubiorach
oraz specyficznym podejściu: „Może burczeć, byle
błyszczeć”. Spuścizna matyó w roku 2012 dostała się
do Rejestru Spuścizny Duchowo-Kulturalnej Ludzkości
UNESCO.

Muzeum Matyó mieści się w byłym Hotelu Korona,
gdzie podziwiać można odwzorowaną w sposób
wierny sztukę ludową matyó oraz codzienne życie tej
społeczności. Odnowione wnętrza kościoła Świętego
Władysława strzegą wielu cennych przedmiotów: od
roku 2006 na nowych organach grane są kościelne
pieśni, a monumentalne freski zdobiące ściany
kościoła wykonane zostały przez miejscowego artystę.
Zbiory artysty dokumentującego w swych dziełach
świat społeczności matyó podziwiać można w budynku
Galerii, gdzie wystawione są w ramach wystawy stałej,
jako Dorobek Życia Takácsa Istvána. W centrum
miasta, na placu Bohaterów (Hősök tere) znajduje
się kilka pomników: płaskorzeźba upamiętniająca
niegdysiejszą egzystencję tj. pracowników sezonowych,
obelisk wzniesiony w 100 rocznicę rewolucji 1848/49
oraz marmurowy pomnik rewolucji z 1956 r.
Muzeum Maszyn Rolniczych im. Jánosa Hajdu
Ráfis prezentuje cały przekrój maszyn używanych
w rolnictwie, począwszy od maszyn z połowy XIX w.
napędzanych siłą mięśni zwierząt aż do nowoczesnych
traktorów z połowy XX wieku. Na piętrze znajduje się
ekspozycja przedstawiająca przykładową tradycyjną
zagrodę matyó, które budowano poza miastem tzw.
„ólaskert”. Park znajdujący się wokół jeziora Kavicsos
jest ulubionym miejscem wypoczynku mieszkańców. Tu
zbudowano kościół pod wezwaniem Serca Jezusowego
z dwoma wieżami, licznie odwiedzany przez
pielgrzymów z okazji organizowanych tu odpustów.
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SKANZENU HADAS

Kąpielisko leczniczo- rekreacyjne Zsóry

Wejście do miasta sygnalizuje Brama Hadas, za
którą rozpościera się skansen Hadas z zachowaną
starą strukturą miejską. Nazwa wskazuje na to,
że społeczność ta składała się ze zorganizowanych
grup tworzonych przez krewnych. W 150-200 letnich
domach krytych strzechą dziś funkcjonują pracownie
artystyczne. W Piernikowym Domu Ludowym
Anny Pető można zapoznać się ze sztuką pieczenia
pierników oraz obejrzeć stałą wystawę miś. Pracownia
Zdobienia Mebli prezentuje 250-letnie tradycje
malowania mebli, znajduje się uo wystawa prac
Szabolcsa Kovácsa. W Domu Pamięci Bori Kisjankó
zwiedzający oglądając autentyczne wyposażenie
domu mogą sobie wyobrazić życie słynnej artystki
kreślarki. W Domu Pamięci Margit Gari Takács
urządzono dom muzyki, gdzie wystawa prezentuje
tradycyjne instrumenty ludowe. Znajdujący się w
pobliżu zabytkowy budynek z 1817 r. jest wyjątkowym
dziedzictwem, z uwagi na rzeźbione kamienne ramy
okienne. W budynku funkcjonują pracownie artystyczne
artysty malarza Mihálya Laczkó Pető oraz artystki
tkacza i grafika Aranki Tábori. Ściany Domu Emalii
zamiast tradycyjnych obrazów przedstawiających
świętych zdobią obrazy z emalii oraz pastele. W Domu
Garncarstwa zwiedzający może nie tylko podziwiać
ludowe przedmioty użytku codziennego, może również
zapoznać się ze sposobem ich wytwarzania.

W odległości 3 kilometrów od centrum miasta
znajduje się część letniskowa (od 2013 r. jest
certyfikowanym uzdrowiskiem) wraz z kompleksem
22 basenów cieplicowych Zsóry-fürdő, cieszącym
się już ponad 80-letnią tradycją. Wśród pozostałych
cieplic znajdujących się na terenie Węgier wody te
posiadają najwyższą zawartość siarki a źródło ma
temperaturę 60°C. Woda został uznana za leczniczą
w 1968 r., stosować ją można na schorzenia
reumatyczne, stany zapalne i ubytki stawów,
łagodzenie objawów i leczenie różnorodnych chorób
kobiecych oraz rehabilitację po urazach i zabiegach
ortopedycznych. Na kąpielisku jest także możliwość
skorzystania z zabiegów: lekarski masaż leczniczy,
kąpiel z ciężarkami, tangentor, maseczki błotne,
kąpiel w wannie, kąpiel z bąbelkami. W 2006 roku
Centrum Rehabilitacyjne zostało rozszerzone i może
jednocześnie leczyć 200 pacjentów.
Basen okrągły wypełniony orzeźwiającą wodą także
posiada kilka atrakcji wodnych (ślizgawka, korytarz z
prądem wodnym, wodospad), a w środku niego znajduje
się basen ze sztuczną falą (22-24°C). W odnowionych
basenach bliźniaczych oprócz swej termalnej części
miejsce otrzymał także nowy basen rekreacyjny(2430°C) z rodzinną zjeżdżalnią. Dzieci mogą pluskać
się w krytym i zadaszonym dziecięcym basenie
rekreacyjnym (30°C), rodziców zaś zapraszamy do
skorzystania z części wellness (sauny, kabina parowa,
jacuzzi) lub leczniczego i odświeżającego masażu. Na
pragnących wypocząć i odprężyć się czeka basen z
atrakcjami (30-32°C) takimi jak bicze wodne i leżaki z
masażem, a do którego można wypłynąć z budynku z
pływalnią (26-28°C) i krytymi basenami termalnymi
(34-40°C). Od roku 2017-go obok odnowionej pływalni
rodziny będą mogły korzystać także z krytego basenu
z atrakcjami wodnymi (30-34°C), a latem z aquaparku
znajdującego się na wolnym powietrzu.
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Mercurius
Plusz

Utazási Iroda
3400 Mezőkövesd, Napfürdő u.1.
Tel./Fax: +36 49/411-522, 500-117
E-mail: info@mercurius-plus.hu
www.zsoryapartmanok.hu

Nefelejcs
Hotel*** Superior

Balneo
Hotel

Zsori Thermal & Wellness

3400 Mezőkövesd-Zsóry, Bimbó u. 2.
Tel.: +36 49/505-060, +36 20/290-9397
E-mail: foglalas@nefelejcshotel.hu
www.nefelejcshotel.hu

3400 Mezőkövesd-Zsóry, Fülemüle u. 2.
Tel.: +36 49/505-030
E-mail: info@balneohotel.hu
www.balneohotel.hu

Színvonalas nyaralók
családok és csoportok
részére.
SZÉP
Kártya

High quality apartments
for families and groups.

Pandora

Zsóry
Apartmanok
3400 Mezőkövesd Zsóry-fürdő, Pandora utca 1.
Tel: +36 49 200 235, +36 30 884 9355
SZÉP
E-mail: info@pandora-apartman.hu
Kártya
www.pandora-apartman.hu

Hochwertige Apartments
für Familien und Gruppen.

Matyó
Tourist Kft.

Hajnal

Boglárka

Hotel
és Étterem
***

3400 Mezőkövesd-Zsóry, Hajnal u. 2.
Tel.: +36 49/505-190, +36 30/539-4173
Fax: +36 49/505-199
E-mail: info@hajnalhotel.hu
www.hajnalhotel.hu

Panzió-Étterem és
Apartmanházak***
OEP
támogatás
SZÉP
Kártya

3400 Mezőkövesd-Zsóry, Boglárka u. 1.
Tel.: +36 49/415-447, +36 30/958-5852
Fax: +36 49/500-374
E-mail: boglarka.panzio@t-online.hu;
www.boglarkapanzio.hu

SZÉP
Kártya

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 149.
Tel./ fax: +36 49/412-614, 500-384
E-mail: matyoreservation@gmail.com
www.matyotourist.hu

Turul

Vendégházak, Ferienhäuser
Domki Letniskowe, Holiday houses
Mezőkövesd / Bogács
Kirándulások, Trips, Tagesausflüge,
Zwiedzanie z przewodnikiem

3400 Mezőkövesd,
Gaál István u. 7.
Tel.: +36 49/416-800
www.turul-vendeglo.hu
e-mail: huu@freemail.hu

SZÉP
Kártya

Étterem-Vendéglő

Belvárosi étterem
a Matyó Múzeum mögött.
Étkezés csoportok részére is.
Széles ételkínálattal várjuk vendégeinket!

SZÉP
Kártya

ZSÓRY
LIGET

HASZNOS INFORMÁCIÓK
Látnivalók elérhetőségei
MATYÓ MÚZEUM
3400 Mezőkövesd, Szent László tér 8.
Tel: 49/311-824, Tel./Fax: 49/500-151
Nyitva: XI.1-III.31. K-Szo: 9-15,
IV.1-X.31. K-V: 9-17.
Belépő: 800 Ft, nyugd., diák 400 Ft

MATYÓ PORTA
3400 Mezőkövesd, Mártírok u. 19-21.
Tel: 49/313-397, 20/237-3891
www.matyorozsa.hu
Nyitva: H-P: 10-18, Szo: 10-16,
V: 10-13

HAJDU RÁFIS JÁNOS
MEZŐGAZDASÁGI GÉPMÚZEUM
3400 Mezőkövesd, Eötvös u. 32.
Tel: 49/312-820
Nyitva: XI.1-III.31. K-Szo: 9-15;
IV.1-X.31. K-V: 9-17
Belépő: 800 Ft, nyugd., diák 400 Ft

ISKOLATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
3400 Mezőkövesd, László Károly u.10.
Tel: 30/496-4705
csak előteres bejelentkezéssel!
Belépő: 200 Ft, nyugd., diák 100 Ft

TAKÁCS ISTVÁN GYŰJTEMÉNY
3400 Mezőkövesd, Szent László tér 23.
Tel: 49/500-024
Nyitva: I-III és XI-XII K-Szo: 9-16; IV-V
és IX-X K-Szo: 9-17; VI-VIII. K-V: 9-17
Belépő: 800 Ft, nyugd., diák 400 Ft

játszótér, növénytorony hang- és fényjátékkal, futópálya, fitnesz eszközök,
állapotfelmérő pontok, 3D aszfaltrajz, fotópont, kávézó
Tervezett átadás: 2020.tavasz

HADNAGY ÚTI
SPORTCENTRUM

Fallabda pálya / Squash court:
hétköznap / weekdays 8.00-14.00 1.500 Ft / óra (hour)
hétköznap / weekdays 14.00-21.00 és hétvégén / weekend:
2.000 Ft / óra (hour)
Salakos teniszpálya / Tennis clay court:
2.000 Ft / óra (hour)
Szabadtéri fitnesz park / Open-air fitness park:
ingyenes / free
A játékhoz szükséges eszközöket díjmentesen biztosítjuk!
We provide you the game equipments for free.
3400 Mezőkövesd, Hadnagy út 2.
+36-49/311-148

HADAS VÁROSRÉSZ
A házak bejelentkezéssel is látogathatók
(egyéni vendégeknek is).
KISJANKÓ BORI EMLÉKHÁZ
3400 Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. 22.
Tel: 49/312-759, 49/500-135
Nyitva: I-III. P-V: 10-14; IV-VI. és IX-X. K-V:
10-16; VII-VIII. K-V: 10-18; XI-XII. K-Szo: 10-14
Belépő: 500 Ft, nyugd., diák 250 Ft
BÚTORFESTŐ ALKOTÓHÁZ ÉS HÍMZŐHÁZ
3400 Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. 8-10.
Tel: 49/500-288, 20/367-9698
www.matyoart.com
Nyitva: H-V:10-17
Belépő: 300 Ft
MÉZESKALÁCS HÁZ
3400 Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. 6.
Tel: 70/2300-138
www.mezeskalacsoshaz.hu
Nyitva: III.15-X.31. H-P: 10-17,
Szo: 10-16, V: 10-13
Belépő: - , mackókiállításra 300 Ft
GARI MARGIT EMLÉKHÁZ ÉS ZENEHÁZ
3400 Mezőkövesd, Mogyoróköz 6.
Tel: 70/946-1269
Nyitva: III.15-IV.14. és X.1-31.; P-Szo: 10-14,
V:10-13; IV.15- IX.30. K-Szo: 10-16, V: 10-13

Hétfő-Szombat / Monday-Saturday: 8.00-21.00

3400 Mezőkövesd, Szent László tér 24.
Tel.: +36 49/500-285
mezokovesd@tourinform.hu
Főiroda / Main office
VI.15 - VIII.31.: H-P / Mon-Fri: 9.00-17.00, Szo / Sat: 9.00-14.00
IX.1 - VI.14.: H-P / Mon-Fri: 10.00-16.00
Szezonális turista információs iroda /
Seasonal tourist information
Mezőkövesd – Zsóry Gyógy- és Strandfürdő (főbejárat mellett):
VII.1 – VIII.22.: H-Szo / Mon-Sat: 9.00-17.00

KOMBINÁLT jegy / COMBI ticket:
felnőtt / adult 2.000 Ft, diák vagy nyugdíjas / student or senior 800 Ft

TŰZZOMÁNCOS HÁZ
3400 Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. 9.
Tel: 20/354-2987 20/262-2731
(előzetes bejelentkezés javasolt)
Nyitva: V.1-IX.30. H-Szo: 10-12, 14-17
FESTŐMŰVÉSZ, SZÖVŐ ALKOTÓHÁZ
3400 Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. 30.
Kortárs képzőművészeti galéria:
Mátyás u. 49.; Tel: 49/311-081
FAZEKAS HÁZ
3400 Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. 38.
Tel: 49/311-595, 70/319-4397
www.mezokovesdifazekas.hu
Nyitva: egész évben

SZENT LÁSZLÓ TEMPLOM
3400 Mezőkövesd, Szent László tér 28.
Tel: 49/313-225
Orgonakoncert: 70/337-3329
Nyitva: H-P 7.00-13.00 és H-V misék idején
Miserend: X-III. H-Cs: 7.00, P-Szo: 7.00, 17.00,
V: 7.00, 9.00, 11.00, 17.00
IV. H-Cs: 7.00, P-Szo: 7.00, 18.00, V: 7.00, 9.00,
11.00, 18.00
V-IX. H-Cs: 7.00, P-Szo: 7.00, 19.00, V: 7.00,
9.00, 11.00, 19.00
JÉZUS SZÍVE TEMPLOM
3400 Mezőkövesd, Jezsuiták tere 2.
Tel: 49/311-267, 49/500-501
Nyitva: H-V 13-18.30
Belépő: Miserend: H-Szo: 7, 18, V: 7, 9, 18
REFORMÁTUS TEMPLOM
3400 Mezőkövesd, Alkotmány u. 17.
Tel: 30/637-3476
Istentisztelet: V: 11.00

Egyéb hasznos információ
INTERNET
Könyvtár, Madách u. 1.
Klub Café Múzeum, Szent László tér 8.
Turul Vendéglő, Gaál István u. 7. (wifi)
Wifi hot-spot: Kavicsos-tó, Zsóry-fürdő
BANK & CHANGE
OTP - Mátyás király u. 149.
ERSTE - Mátyás király u. 129.
K&H - Mátyás király u. 91-93.
Budapest - Mátyás király u. 79.
Exclusive Change – Tesco
Hipermarket, Egri u. 51.
POSTA
Alkotmány u. 1. Tel: 49/411-410
BUSZÁLLOMÁS / bus station
Rákóczi u. 5.
Tel: 49/411-886; www.menetrendek.hu
VASÚTÁLLOMÁS / train station
Állomás u. 4.
Tel: 1/349-49-49; www.menetrendek.hu
TAXI
Gaál István u. 4.
Tel: 49/413-420, 30/925-4444
HELYI BUSZMENETREND / local bus
www.mezokovesd.hu /Mezőkövesd/
Közlekedés

ORVOSI ÜGYELET / emergency
József Attila u. 3.
Tel: 49/411-560
GYÓGYSZERTÁR / pharmacy
Forrás - Mátyás király u. 75.
Tel.: 49/412-442
Szent László - Mátyás király u. 108.
Tel.: 49/ 311-406
Üdvözítő - Szent László tér 2.
Tel.: 49/ 311-254
Glória - Deák F. u. 1/a Tel.: 49/313-036
Vitalitás - Egri u. 51 (TESCO)
Tel.: 49/500-228
NÉPMŰVÉSZETI BOLT / folk art shop
Matyó Múzeum Shop,
Szent László tér 8.
Matyó-Vár, Mátyás király u. 80.
Hadas városrész alkotóházai,
Kisjankó Bori u.
Matyó Porta, Mártírok u. 19-21.
KERÉKPÁRKÖLCSÖNZÉS / rent a bike
Mátyás király u. 58.
Tel:49/415-715, 30/708-1195
KÖZÖSSÉGI HÁZ / culture house
Szent László tér 24.
Tel: 49/500-135
VÁROSI STADION
Széchenyi u. 9.
Tel: 49/505-480
VÁROSI SPORTCSARNOK
Kavicsos u. 9.
Tel: 49/412-425
ZSÓRY GYÓGY- ÉS STRANDFÜRDŐ /
Zsóry Thermal Bath and Spa
3400 Mezőkövesd, Napfürdő út 2.
49/412-844
www.zsory-furdo.hu
VIII.24-VI.14: 7.30-18.00
VI.15-VIII.23: 8.30-20.00

HETI PIAC / weekly market
• ruha szerda délután a TESCO-nál;
• zöldség, gyümölcs csütörtök és
szombat reggel a buszállomásnál
• clothes on Wednesday afternoons
at TESCO;
• vegetables, fruit on Thursday and
Saturday mornings behind the bus
station

Felelős kiadó: Mezőkövesdi Közkincs-tár Nonprofit Kft.
3400 Mezőkövesd, Szent László tér 24. Tel. 49/500-135, kozkincstar@gmail.com
Nyomdai munkák: Micropress Kft., 3434 Mályi, Kistokaji u. 5. 46/562-000
Kiadványterv: Tellinger András 70/6640-700
Fotók: Tourinform, Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft., Zsóry-fürdő, Molnár Dániel, Tóth Tamás
A szerkesztés lezárva: 2019. december

