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pobudowały na tych terenach tam, gdzie znala-

zły odpowiednie miejsce, mniejsze domki, które 

później zajęli biedniejsi, bezrolni, zarabiający 

na chleb przy żniwach matyó. Na udostępnio-

nych do swobodnego zwiedzania zygzakowa-

tych uliczkach możemy się przechadzać pośród 

liczących 100–150 lat, krytych trzciną lub sło-

mą domków o  małych oknach, mieszczących 

obecnie sale wystawowe i pracownie twórcze. 

Ich pory otwarcia są zróżnicowane, a za wstęp 

– z  nielicznymi wyjątkami – nie trzeba płacić. 

Znajdziemy tu osoby zajmujące się zdobieniem 

mebli, hafciarki, garncarzy i  liczne pracownie, 

w  których wyrabia się szkło, przedmioty ema-

liowane i pierniki. Sami też możemy spróbować 

sił w  cukiernictwie, ale nawet jeśli się na to 

nie odważymy, to i tak warto chociaż pooglądać 

klasyczne fi gurki z bajek dziecięcych, takie jak 

Jasia i Małgosię czy Królewnę Śnieżkę z  sied-

mioma krasnoludkami. W Domu Sztuki Ludowej 

pozwolą nam przymierzyć słynny strój ludowy 

matyó. Ponadto w  jednym z  tutejszych wiej-

skich domów z XIX wieku żyła wspomniana już 

pisarka (hafciarka) Bori Kisjankó, której biogra-

fi ę i prace możemy podziwiać na wystawie.

Jeśli po spacerze w dzielnicy Hadas zostało nam 

trochę czasu i  energii, a  interesują nas stare 

maszyny rolnicze, wówczas po kilkuset metrach 

dojrzymy widniejący nad domami wiatrak młyna, 

oznaczający, że niedługo dotrzemy do Muzeum 

Maszyn Rolniczych. Na niezwykle bogatej, skła-

dającej się z ponad 2000 eksponatów wystawie 

znajdziemy nie tylko ponad stuletnie, wciąż dzia-

łające zabytki, lecz także charakterystyczne dla 

matyó obejście gospodarskie.

Czy będziemy próbowali dostać się do Matyó-

föld od strony Koszyce–Miskolc, Budapesztu czy 

Hortobágy, to i  tak każda droga zawiedzie nas 

do Mezőkövesd. Jak inaczej moglibyśmy rozpo-

cząć zapoznawanie się ze „stolicą” Matyóföld, 

niż od zwiedzania katolickiego kościoła św. 

Władysława? W powstałej w XV wieku budowli 

już tylko kaplica maryjna, przekształcona z nie-

gdysiejszej świątyni, przypomina o  średnio-

wiecznej przeszłości. Dziś kościół wita wiernych 

i zwiedzających w barokowych szatach. Wyjąt-

kowymi elementami ozdobnymi są namalowane 

na suchym tynku freski, tzw. secco, stworzone 

w 1937 roku przez miejscowego artystę Istvána 

Takácsa, na których pojawiają się lokalni wier-

ni, oczywiście w  tutejszym stroju ludowym. 

Nawet Dziewicę Maryję malarz ubrał w strój na 

modłę matyó! (Wieżę kościelną musiano odbu-

dować, ponieważ podczas powstania w  1956 

roku wkraczające czołgi sowieckie obróciły ją 

w perzynę). Po drugiej stronie placu św. Włady-

sława Muzeum Matyó, znajdujące się w miejscu 

niegdysiejszego Hotelu Korona, pozwala konty-

nuować „badania nad sztuką ludową”. Na stałej 

wystawie możemy podziwiać nie tylko najpięk-

niejsze egzemplarze haftu matyó, ale także za-

poznać się z  codziennością i  świętami z  życia 

mieszkańców Matyóföld.

Niedaleko od końca placu widnieją kryte słomą 

strzechy dzielnicy Hadas, najsłynniejszej atrak-

cji Matyóföld. Ta część o charakterze skansenu 

– dawniej w zabudowie wielodrożnicowej – do 

dziś zachowała ducha dawnego osadnictwa. 

Żyjące niegdyś razem wielkie rodziny, tzw. kliki, 

Mezőkövesd czyli stolica

się” przejawiała się w stroju ludowym, kontra-

stującym z pozostałymi kolorem i formą. Pocho-

dzący z Matyóföld pracownicy sezonowi, pracu-

jący przy żniwach w dalekich stronach, potrafi li 

wydać nawet roczny zarobek na strój swoich 

kobiet. Dlatego też tutejszy ubiór nazywano 

„strojną nędzą”. Przez lata sława otaczająca 

hafciarki wymyślające własne wzory (które tu 

zwano „pisarkami”) równała się co najmniej 

popularności najsłynniejszych artystów. Bori 

Kisjankó – najsłynniejsza z  pisarek – potrafi -

ła wyhaftować ponad sto różnych motywów 

różanych. Oprócz wspomnianego już fartuszka, 

całkowicie pokrytych haftem kwiatowym spód-

nicy i  serdaczka, najsłynniejszym i  zarazem 

charakterystycznym jedynie dla mieszkańców 

Matyóföld elementem garderoby był wyjątkowy 

czepiec – najpiękniejsze egzemplarze stały się 

obecnie eksponatami muzealnymi. Zachwycająco 

pstrokaty haft jest znamienny przede wszyst-

kim dla Mezőkövesd, podczas gdy w  dwóch 

pozostałych miejscowościach Matyóföld wy-

kształciły się inne elementy ozdobne, jak na 

przykład haft krzyżykowy.

„Żył raz sobie...” w  XV wieku węgierski król 

Mátyás (Maciej Korwin). Władca ów podarował 

dużo pieniędzy i  swobód miejscowości zwanej 

Kövesd, dzisiejszemu Mezőkövesd. Tutejsi miesz-

kańcy tak się ucieszyli z mnóstwa przywilejów, że 

od tamtej pory chłopców nazywano na cześć kró-

la zdrobniałą formą Matyó (kto nie wierzy, że tak 

było, niech poszuka – pisano o tym i w bajkach!). 

W rzeczywistości – przynajmniej według etnogra-

fów – protestanccy mieszkańcy okolic nadali prze-

zwisko „matyó” przybyłym tu w XVIII wieku i osia-

dłym w  trzech miejscowościach (Mezőkövesd, 

Tard i Szentistván) katolikom. Nie dziwmy się za-

tem, że na pytanie „Czy to już Matyóföld?”, skieru-

ją nas do sąsiedniej wsi. Ta okolica wraz z kilkoma 

tysiącami mieszkańców jakieś 100–150 lat temu 

zdobyła sławę, sięgającą również poza granice 

kraju. Zawdzięcza ją do dziś wspaniałemu, koloro-

wemu strojowi ludowemu i tradycjom związanym 

z  życiem na wsi. Nadal podczas wielkich świąt 

katolickich (Wielkanoc, Zielone Świątki, Boże Cia-

ło i na króla Świętego Stefana, założyciela pań-

stwa) oraz ważnych wydarzeń rodzinnych (przede 

Skarby Matyóföld
– György Ifju –

Czy potrafi cie odnaleźć Matyóföld 

na mapie świata lub Europy? 

Nawet nie szukajcie! Ta geografi czna 

(czy raczej etnografi czna) nazwa, wywo-

łująca skojarzenie z  poważnym krajem 

lub regionem, należy do jednej z  naj-

mniejszych, ale przez to jeszcze bardziej 

interesujących krain niewielkiego pań-

stwa Basenu Karpackiego Węgier. Kto 

zatem chce tu dotrzeć, powinien wpisać 

w wirtualny lub prawdziwy GPS Węgry 

Północne, punkt przecięcia niemal 1000 

metrowych Gór Bukowych i  bezkresnej 

równiny, Wielkiej Niziny Węgierskiej. 

Gdzie kryją się skarby? W każdym zakąt-

ku tej krainy o  powierzchni kilku kilo-

metrów kwadratowych: w  kąpieliskach 

termalnych i wybornych winach; w wa-

biących wycieczkami stokach gór i ku-

szących udanym połowem wodach; 

w pamiątkach historycznych i wciąż ży-

wej sztuce ludowej oraz, co nie mniej 

ważne, w gościnności.

wszystkim na ślubach i weselach) pojawiają się 

te zdobione „osobliwym”, kolorowym haftem 

stroje, które i sto lat temu przyciągały w te strony 

tysiące odwiedzających. Oczywiście dzisiejszych 

wędrowców wabi nie tylko – lub też coraz rzadziej 

– sztuka ludowa, ale raczej wody lecznicze i usługi 

wellness, dobre wina, urozmaicone rozrywki i do-

godny dojazd autostradą.

Kim są Matyó?

Przekwitały róże
Legenda mówi, że pewnego razu młodzień-

ca z  Matyóföld porwał diabeł. Narzeczona 

błagała czarta, by zwrócił jej ukochanego. 

Przebiegły bies zażądał w  zamian, w  samym 

środku zimy, by panna przyniosła mu fartuch 

pełen róż. Dziewczyna zastanowiła się chwilę, 

i  z  braku prawdziwych kwiatów wyhaftowała 

różami cały fartuszek i zaniosła go diabłu. Od-

zyskała narzeczonego, a od tego czasu panny 

i młodzieńcy noszą stroje bogato wyszywane 

kwiatami – „przeciw diabłu”. Tak naprawdę na 

przełomie XIX i XX wieku żyła tu w  znacznym 

odosobnieniu i  wielkiej biedzie społeczność 

katolicka, której postawa „zastaw się, a postaw 
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nawet nazwać eko- lub biodomem – miało wiele 

zalet. W  lecie było przyjemnie chłodne, a  zimą 

wystarczyło kilka gałęzi, żeby je ogrzać. Według 

dawnego mieszkańca jednym z walorów było to, 

że „wiatr nie zdmuchuje dachu i nie można wła-

mać się do domu”. Część mieszkań w  jaskiniach 

udostępniono jako obiekty muzealne, ale jest też 

kilka, do których można się nawet wprowadzić.

W minionych stuleciach uprawa winorośli i sa-

dów w Bükkalja uczyniła bogatymi wiele rodzin, 

przez co w XVIII-XIX wieku budowano jeden za 

drugim dwory i pałace. Wiatr historii – zwłaszcza 

zaś zmiany polityczne po drugiej wojnie świa-

towej – porwał ze sobą właścicieli, ale pewna 

część budynków przetrwała. W  tych pałacach 

działają dziś instytucje kulturalne, część z nich 

zmieniono także w  hotele. Najpiękniejszym 

zamkiem okolicy jest pałac De la Motte w No-

szvaj, w którym – o ile jest otwarty – można po-

dziwiać barokowe, zdobione freskami komnaty, 

pokój biblioteczny i sklepioną piwnicę.

„To wino namawia do apoteozy życia. Z  tego 

napoju płynie wszelka mądrość, której 

Węgier może nauczyć się dzięki krajowym trun-

kom: należy kochać życie” – mówią miejscowi 

winiarze o welschrieslingu (olaszrizling) z Bogács, 

zapewne z  lekką przesadą. Szereg piwniczek 

w  Bogács jest jednym z  najważniejszych przy-

stanków na winnej drodze Bükkalja, rozciągającej 

się między dwiema historycznymi prowincjami 

winnymi: egerską i tokajską, i o wiele mniej zna-

nej, niż jej słynne sąsiadki. Mimo braku owej sławy,

wina z niej pochodzące – przede wszystkim bia-

łe, tak jak riesling, furmint, chardonnay i leányka 

– mogą konkurować z każdym innym białym wi-

nem węgierskim. Oczywiście miłośnicy czerwo-

nej odmiany trunku też nie pozostaną bez napit-

ku – im ta okolica oferuje kékfrankosa, cabernet 

franc, cabernet sauvignon, kadarkę, kékoportó 

i pinot noir.

O początkach uprawy winogron wiemy niewiele. 

O winorośli po raz pierwszy mowa jest w wyda-

nym w 1313 roku dyplomie i można podejrzewać, 

że jej uprawa stanowiła ważną gałąź miejscowe-

go rolnictwa. Tibolddaróc w XIX i XX wieku słynę-

ło z produkcji wina podstawowego do szampana 

– w tym celu używano welschrieslingu i furmintu.

Winorośle przed zimnymi wiatrami z  północy 

chroni pasmo Gór Bukowych, pozostawiając jed-

nocześnie wolną drogę napływającemu z  połu-

dnia ciepłu i  promieniom słonecznym, przez co 

tworzy się sprzyjający mikroklimat na południo-

wych i południowo–zachodnich stokach. Problem 

stanowi jedynie fakt, że z powodu położenia tych 

terenów od strony odwietrznej odnotowuje się tu 

mniejszą ilość opadów, przez co niekiedy podczas 

lata dokucza znaczny brak wody.

Podobnie jak w  prowincji egerskiej czy tokaj-

skiej, i tu wina trzyma się w wydrążonych w tu-

fi e riolitowym piwnicach, czasami ogromnych 

rozmiarów. Ściany i słupy niektórych z nich – na 

przykład w Cserépfalu – zdobią kamienne prace 

ludowych rzeźbiarzy. Większość piwnic winnych 

znajduje się w Bogács, Cserépfalu, Cserépváral-

ja i  Tibolddaróc. Tylko w  tych czterech wsiach, 

w  łącznie ponad dwóch tysiącach mniejszych 

i większych piwnic, trzymany jest „sok wzgórza”. 

Jednym z  najsłynniejszych łańcuchów piwnic 

jest ten umiejscowiony przy ulicy Cserépi w Bo-

gács, gdzie zawsze znajdziemy otwarty lokal – 

i nie ma takiego, w którym nie dostalibyśmy od 

właściciela lampki dobrego wina.

Wędrując po Bükkalja, Cserépfalu, Kács, Bogács 

czy Szomolya prędzej czy później z  pewnością 

usłyszymy pytanie: „Widzieliście już kamienie 

ulowe?”. Jeśli odpowiemy przecząco, to miejsco-

wi zaraz wskażą nam drogę do najbliż-

szego z nich i być może opowiedzą też 

historię związaną z tym zjawiskiem.

Podstawa tych wyjątkowych tworów 

geologicznych – tuf riolitowy – po-

wstała dziesięć do piętnastu milio-

nów lat temu wskutek aktywności 

wulkanów, po czym utwardzona 

została towarzyszącymi wybuchom 

wrzącymi roztworami wodnymi. 

Przez miliony lat erozja powodowała 

zwietrzenie bardziej miękkich skał, 

wskutek czego powstały kamienie 

o wysokości 1-15 metrów i kształ-

cie głowy cukru. W  tych stożkach 

tufowych ludzie późniejszych epok wydrążyli 

nisze, z powstaniem których wiąże się niezliczona 

ilość legend, przypuszczeń i badań naukowych. 

Najsłynniejsza teoria mówi, że jamy wydrążyli 

zbiegli w  średniowieczu na te tereny bułgarscy 

pszczelarze i urządzili w nich ule – stąd też pocho-

dzi nazwa tych kamieni. Według innej hipotezy 

złożono tu prochy przywódców pogańskich bun-

tów, gdzieś w  czasach panowania pierwszego 

króla węgierskiego, św. Stefana. Być może jednak 

skały te służyły do obrzędów kultowych ludów 

zamieszkujących Basen Karpacki. Zakładano 

również, że nisze zostały wydrążone mieczami 

ściganych przez Turków węgierskich żołnierzy. 

Jedno jest pewne: kamienie ulowe strzegą swej 

tajemnicy i  z  zaciekawieniem czekają na nowe 

pomysły co do swego pochodzenia! 

Sok wzgórza
Miejsca składania ofi ar?

Obierając Mezőkövesd lub Łaźnie Leczniczo–

Wypoczynkowe Zsóry za „punkt wyjściowy” 

podczas dłuższego wypoczynku, będziemy 

mogli odkrywać atrakcje dolin zbiegających od 

strony Gór Bukowych ku równinie, poruszając 

się samochodem, rowerem lub nawet miejsco-

wą linią autobusową.

Wyruszając w stronę wsi Bogács mijamy jezioro 

o  tej samej nazwie, które dostępne jest także 

dla wędkarzy. We wsi najpierw wita nas średnio-

wieczny kościół, potem zaś możemy „odpocząć” 

w którejś z piwniczek winnych. Warto je odwie-

dzić szczególnie w  czerwcu, podczas Festiwa-

lu Wina i  Międzynarodowego Konkursu Wina. 

Z kolei pięć basenów łaźni termalnych w Bogács 

wabi prawdziwie rodzinną atmosferą.

Z  Bogács możemy przejechać rowerem do 

Noszvaj, gdzie poza pałacem De la Motte do 

postoju zachęcają niezwykłe kamienie ulowe 

i mieszkania urządzone w jaskiniach. Podążając 

na północ doliną potoku Hór dotrzemy najpierw 

do Cserépfalu, gdzie możemy zarówno wspiąć 

się w  stronę jaskini, jak i  obejrzeć eksponaty 

związane z neandertalczykiem w Muzeum Sub-

alyuk. W  Domu Gospodarskim pokazywane są 

scenki z  życia sprzed 100–150 lat, a  w  części 

wsi zwanej „Małą Ameryką” udostępniono do 

zwiedzania mieszkania urządzone w  jaskiniach. 

Oczywiście tu także możemy skosztować lampki 

dobrego wina w szeregu piwnic Pásti lub słyn-

nym trzypoziomowym łańcuchu piwnic Berezdi. 

Wycieczkowiczom polecam Panoramę Milenijną, 

skąd rozciąga się wspaniały widok na okolicę.

Wieś jest świetnym punktem startu dla rowerzy-

stów i piechurów. Można stąd dotrzeć zarówno 

do stanowiącej część Parku Narodowego Gór 

Bukowych, będącej pod ochroną doliny Hór, jak 

i do samego Płaskowyżu Gór Bukowych.

Rowerem – po ubitej drodze – dotrzemy do są-

siedniej wsi Cserépváralja, do której dojechać 

można także samochodem przez należący do 

Matyóföld Tard. Tu znajdziemy jedne z najwięk-

szych kamieni ulowych o wysokości 13–15 me-

trów i charakterystyczne dla okolicy mieszkania 

urządzone w jaskiniach. Szczególną atrakcją jest 

również współczesny kościół.

Jedną z  dróg wiodących do Egeru dostaniemy 

się także do Szomolya i  opisywanej już miej-

scowości Noszvaj. Szomolya zwana jest „stolicą 

czereśni” od rosnącej tu czarnej odmiany, dlate-

go też warto pojechać tam podczas kwitnienia 

lub dojrzewania owoców. W granicach tej miej-

scowości znajduje się największa ilość kamieni 

ulowych.

Jadąc krajową trójką w stronę Miskolca możemy 

skręcić w Bükkábrány w drogi prowadzące do 

Tibolddaróc–Kács i Sály.

Tibolddaróc to centrum produkcji wina w Bük-

kalja, bogate we wspaniałe wina i piwniczki. Pa-

łac Bottlików i dwory drobnego mieszczaństwa 

przywołują klimat XIX wieku, a najbardziej wy-

jątkową atrakcją jest Pincefalu, gdzie pod ziemią 

ciągnie się ponad milion metrów sześciennych 

piwnic. Uliczki Pincefalu rozciągają się na ponad 

kilometr szerokości i osiągają głębokość trzech 

do siedmiu pięter.

Kács ze swoim zabytkowym dwunastowiecznym 

kościołem, młynem wodnym, który można 

zwiedzać jak muzeum, i  oznaczonymi okolicz-

nymi trasami turystycznymi, potrafi  zapewnić 

atrakcje nawet na cały dzień. Miłośnicy potraw 

z dziczyzny powinni odwiedzić tę miejscowość 

w czerwcu, podczas konkursu Dzikiego Gotowa-

nia i Dzikiej Uczty.

Z Bükkábrány dotrzemy również do Sály, gdzie 

znajdziemy dwa pałace oraz wystawę opowia-

dającą o  historii tego miejsca. Rowerzystom 

szczególnie polecam wychodzącą ze wsi „Drogę 

Łotrzykowską”.

Od jaskini do pałacu

Wędrówka po podnóżach gór

rzonych w wapiennych skałach Gór Bukowych. 

Miejscem najsłynniejszego znaleziska stała się 

tzw. Jaskinia Suba-lyuk, w  której odkryto kości 

pochodzącej sprzed 60–70 tysięcy lat rodziny, 

razem ze szkieletami zwierząt (niedźwiedź jaski-

niowy, tarpan, kozica, zając), przywleczonych do 

groty jako łupy łowieckie. W  jaskini nikt już nie 

mieszka, zatem spokojnie możemy ją zwiedzić – 

za cenę niewielkiej wspinaczki.

W  kolejnych stuleciach ludzie osiedlali się już 

głównie w  domach, ale ponieważ wielu z nich 

wciąż nie mogło sobie pozwolić na ich budowę,

drążyli sobie mieszkania w łatwo poddających się 

obróbce ścianach z tufu wulkanicznego. Prawdo-

podobnie próbowali najpierw stworzyć piwnicę 

lub jakiś schowek, bądź też bezpieczniejszą kry-

jówkę dla siebie i  rodziny na wypadek zagro-

żenia. Później stopniowo powiększali piwnicę, 

pogłębiali kolejne pokoje, urządzali kuchnię, po 

czym, szczególnie podczas masowego zubożenia 

na przełomie XIX i XX wieku, wprowadzali się tam 

z rodziną, pozostając w niektórych miejscach do 

dziś. Takie mieszkania znajdują się w ponad tuzinie 

wsi w Bükkalja, w okolicy Mezőkövesd – najwię-

cej w Tibolddaróc, Cserépfalu, Cserépváralja i Szo-

molya. Samorządy tych miejscowości starały się 

w minionych dekadach przesiedlić mieszkańców 

jaskiń do wsi, mimo że takie lokum – moglibyśmy 

Poniższe akapity bynajmniej nie mają na celu 

przedstawienia miejsc noclegowych przeznaczo-

nych dla turystów, chociaż pewna część pałaców 

rzeczywiście przyjmuje wielu gości.

Na tutejszych terenach osiedlił się niegdyś ne-

andertalczyk i  zamieszkał w  jaskiniach utwo-
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Jeśli chcemy odszukać jedno z  największych 

i  najlepiej skonstruowanych kąpielisk termal-

no–leczniczych północnych Węgier, to wyruszmy 

z Mezőkövesd w stronę Budapesztu starą drogą 

krajową i  otwórzmy okna w  samochodzie. Po 

przejechaniu kilku kilometrów charakterystyczny 

– początkowo raczej nieprzyjemny – zapach siar-

ki oznajmi, że znajdujemy się w okolicach Łaźni 

Leczniczo–Wypoczynkowych Zsóry.

Jak w wielu innych miejscach Węgier, także tutaj 

w 1939 roku robiono odwierty w poszukiwaniu 

ropy naftowej, kiedy nagle z niemal dziewięciu-

set metrowej głębiny trysnęła woda o  tempe-

raturze 70oC. Szybko okazało się, że źródła te są 

bardzo bogate w składniki mineralne: zawierają 

znaczne ilości wapnia, magnezu, wodorowęgla-

nów i jonów fl uorkowych. Wyczuwalny już z da-

leka, charakterystyczny zapach siarkowodoru 

zawdzięczają bardzo wysokiej zawartości jonów 

siarczynowych. W  ciągu ostatnich siedemdzie-

sięciu lat małe, prowincjonalne łaźnie rozwinęły 

się w  poważne uzdrowisko, raj wellness i  re-

kreacji, gdzie dziś do dyspozycji gości znajdu-

je się ponad dziesięć basenów, park wodny, 

lowniczymi dolinami wzdłuż oznakowanych szla-

ków turystycznych, zbiegających z  Płaskowyżu 

Gór Bukowych ku Wielkiej Nizinie Panońskiej, 

odkrywać piękno Parku Narodowego. 

Warto wspomnieć, że „spragnieni doznań kultural-

nych” turyści nie zawiodą się, dotarłszy po półgo-

dzinnej jeździe samochodem do bogatych w za-

bytki i atrakcje historyczne miast Eger i Miskolc.

Przełożyła Anna Butrym
Artykuł powstał przy współpracy z WIK w Warszawie
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Powstaje jedynie pytanie, czy wybieramy wy-

godniejszą (względnie „leniwszą”), czy też bar-

dziej wyczynową, intensywniej ćwiczącą mię-

śnie trasę? Jeśli zdecydujemy się na tę pierwszą, 

wówczas dosiądźmy siodełka roweru i obierzmy 

kierunek na Borsodi Mezőség, należące do rów-

ninnych obszarów Wielkiej Niziny Panońskiej. 

W obrębie terenu Parku Narodowego Gór Buko-

wych możemy spotkać wiele wyjątkowych ga-

tunków roślin i ptactwa na „niewspinaczkowych” 

trasach kolarskich. Również krótka przejażdżka 

samochodem zawiedzie nas nad jezioro Cisa, 

gdzie możemy do woli pluskać na przyjeziornych 

plażach, wiosłować – z przewodnikiem – w rezer-

wacie ornitologicznym lub spacerować po wod-

nych ścieżkach edukacyjnych pośród nenufarów. 

Także „synowie Świętego Piotra” – wędkarze 

– mogą próbować szczęścia w jeziorze lub w sa-

mej Cisie. Jedynie kilka kilometrów dalej znajduje 

się najsłynniejsza puszta Europy, Park Narodowy 

Hortobágy, który oferuje bogactwo widoków 

i atrakcji: od wycieczki kolejką wąskotorową po 

ZOO na pustkowiu.

Bardziej wysportowani także mogą wskoczyć na 

siodło – zamontowane do roweru górskiego albo 

przytroczone do grzbietu konia. Wielbiciele prze-

jażdżek górskich przedostaną się dobrze ozna-

kowanymi szlakami z  Cserépfalu lub Bükkzsérc 

na stromą niekiedy stronę Gór Bukowych i dotrą 

do Hollóstető lub Bükkszentkereszt. Kto wybiera 

raczej „konia apostołów”, czyli decyduje się na 

trapery, również może wyruszyć z różnych miej-

scowości w obszarze Bükkalja, by podążając ma-

Węgierski Instytut Kultury w Warszawie

Założony w Warszawie w 1935 roku Węgier-

ski Instytut Kultury (WIK) powołano do peł-

nienia podwójnej roli: prezentacji i promocji 

w jak najszerszym gronie kultury węgierskiej 

z kraju i spoza jego granic oraz pielęgnacji 

i podtrzymywania tradycji tysiącletniej idei 

przyjaźni polski-węgierskiej.

György Ifju 
(62) jest dziennikarzem, 

znanym specjalistą 

w dziedzinie turystyki. 

Od ponad 40 lat aktywnie 

uczestniczy w rozwoju 

węgierskiej turystyki. Mówi się, że czego on 

nie wie o Węgrzech, to nie może istnieć.

Pochlapmy sobie

Na wycieczkę

wielka zjeżdżalnia oraz niezliczone usługi leczni-

cze i prozdrowotne.

Ale w Matyóföld możemy sobie też gdzieś indziej 

„popluskać”! W malowniczo położonym Bogács 

– znanym także z dobrych win – na gości, którzy 

chcieliby wypocząć i  zrelaksować się w  nieco 

spokojniejszej, bardziej rodzinnej atmosferze, 

czekają trzy baseny termalne, brodzik dla dzieci 

oraz pływalnia. 

Łaźna Leczniczo–Wypoczynkowa w Zsórach
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