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M E Z Ő K Ö V E S D – ZABYTKI I MUZEA 

 

NAZWA 
 

ADRES 
 

GODZINY OTWARCIA 
 

WSTĘP (HUF) 
 

RODZAJ WYSTAWY 

MUZEUM MATYÓ 

3400 MEZŐKÖVESD, 
Plac Szent László 8 

+36-20/381-6231 
+36-30/5435-491 

IV – X wto.-nie.: 9-17 
XI – III wto.-sob.: 9-15 
wtorek po Wielkanocy i 

Pięćdziesiątnicy 

poniedziałek zamknięte 

dorosły: 800               
dziecko, emeryt: 400, 
rodzina (2+2): 1.600, 
grupa (ponad 15 os.): 

dor. 700, dzie. 300 
gratis:do 6 lat, od 70 lat 

 
 
 

połączony 
(3 muzea) 

 
dorosły: 
2.000, 

dziecko/ 
emeryt: 

800, 
rodzina: 
4.500 

 

Życie Matyó, święta i dni powszednie;  rozwój 
hafciarstwa, ozdoby mieszkań, orszag weselny, 

stroje ludowe dla różnych przedziałów wiekowych 

MUZEUM MASZYN 
ROLNICZYCH 

3400 MEZŐKÖVESD, 
ul. Eötvös 32 

+36-20/573-6231 
+36-49/ 313-575 

IV – X wto.-nie.: 9-17 
XI – III wto.-sob.: 9-15 
wtorek po Wielkanocy i 

Pięćdziesiątnicy poniedziałek 
zamknięte 

dorosły: 800               
dziecko, emeryt: 400, 
rodzina (2+2): 1.600, 
grupa (ponad 15 os.): 

dor. 700, dzie. 300 
gratis:do 6 lat, od 70 lat 

Gospodarka Chłopska do 1960 r.; Maszyny 
rolnicze:1880-1960; Historia doskolalenia motoru; 

pamiątki wojenne, narzędzia kowalskie  i 
bednarskie, wystawa rękodzieła ludowego, pokój 

matyó 

KOLEKCJA ISTVAN 
TAKACSA 
(GALERIA) 

3400 MEZŐKÖVESD 
Plac Szent László 23. 

+36-49/500-024 
wtorek po Wielkanocy i 

Pięćdziesiątnicy 

poniedziałek zamknięte 

I-III i XI-XII 
wto.-sob.: 9-16 

IV-V i IX-X 
wto.-sob.: 9-17 

VI-VIII  wto.-nie.: 9-17 

dorosły: 800               
dziecko, emeryt: 400, 
rodzina (2+2): 1.600, 
grupa (ponad 15 os.): 

dor. 700, dzie. 300 
gratis:do 6 lat, od 70 lat 

Zbiory artysty dokumentującego w swych dziełach 
świat społeczności matyó podziwiać można w 

budynku Galerii, gdzie wystawione są w ramach 
wystawy stałej, jako Dorobek Życia artysty. 

MUZEUM 
KISJANKÓ BORI 

3400 MEZŐKÖVESD, 
ul. Kisjankó Bori  22 

+36-49/500-135 
wtorek po Wielkanocy i 

Pięćdziesiątnicy 

poniedziałek zamknięte 

I-III pia-nie: 10-14 
IV-VI i IX-X wto-nie: 10-16 

VII-VIII wto.-nie.: 10-18 
XI-XII wto.-sob.: 10-14 

dorosły: 500                      
dziecko, emeryt: 250 

gratis:do 6 lat, od 70 lat 

Dom rodzinny Kis Jankó Bori, muzeum; 
dom chłopski z początku  XX w. 

PRACOWNIA 
MALARZA MEBLI 

HAFCIARNIA 
www.matyoart.com 

3400 MEZŐKÖVESD, 
ul. Kisjankó Bori 8-10 

+36-49/500-288 
+36-20/367-9698 

w ogóle pon-nie.: 
10:00 – 17:00 

poza tym do uzgodnienia 
300 

Tradycyjne, ręcznie malowane meble ludowe i jajka; tekstylia 
domowe; dom mieszkalny z XIX w., meble Matyó 

ARTYSTA MALARZ, 
PRZĘDZALNIA 

3400 MEZŐKÖVESD, ul. 
Kis Jankó Bori 30 
+36-49/311-081 

Do uzgodnienia wizyta gratis 
Dom Laczkó Pető Mihály artysty malarza i Tábori Aranka 

- mistrzyni w przędzeniu; dom wybudowany w  1817 r. 

PRACOWNIA 
GARNCARZA 

www.mezokovesdifazekas.
hu 

3400 MEZŐKÖVESD, 
ul. Kisjankó Bori 38 
(dom: ul. Eötvös 23) 

+36-49/311-595 

cały rok wizyta gratis 
Fehér Tibor – garncarz – artysta ludowy; ceramika zdobiona 

ciekawymi motywami, na sprzedaż 

WYSTAWA I PRACOWNIA 
PIERNIKÓW 

www.mezeskalacsoshaz.hu 

3400 MEZŐKÖVESD, 
ul. Kisjankó Bori 6 
+36-49/416–635 
+36-70/2300-138 

15.III-31.X 
pia.-pon.:10-17, 

sob.:10-16, nie.:10-13 

gratis, 
wystawa miś: 300 

Pető Anna: wystawa pierników i miś. 

DOM PAMIĘCI  GARI 
MARGIT I DOM MUZYKI 

3400 MEZŐKÖVESD, 
Mogyoróköz  6. 

+36-70/377-0855 
+36-49/414-123 

15.III-2.X: 
pon-pia: 10:00-18:00 
     sob: 10:00-15:00 
      nie: 10:00-14:00 

wizyta gratis 
Dom wielkiej gawędziarki Gari Takacs Margit; wystawa 

instrumentów muzycznych. 
 

DOM EMALIOWY 

3400 MEZŐKÖVESD, 
ul. Kisjankó Bori 9. 
+36-30/259-8816 
+36-20/354-2987 

 
15.IV – 30.IX 

pon.-sob.: 10-16 
 

wizyta gratis 
Wystawa obrazów malowanych pastelami i emalią, pokaz prac 

wykonywanych prez Pótáné Annamária 

ZBIÓR EKSPONATÓW 
HISTORII SZKOLNICTWA 

3400 MEZŐKÖVESD, ul. 
László Károly 10. 
+36-30/496-4705 

Do uzgodnienia 
dorosły: 200                      
dziecko:100 

zamknięte -  wyposażenie szkoły, w pełni wyposażona klasa 

MATYÓ PORTA 
www.matyorozsa.hu 

3400 Mezőkövesd 
ul. Mártírok 19-21. 
+36-49/313-397 
+36-20/9155-778 

pon-pia.: 10-18, 
sob: 10-16, nie.: 10-13 

wizyta gratis Wystawa, shop 

KOŚCIÓŁ 
ŚW. WŁADYSŁAWA 
www.matyoorgona.hu 

3400 MEZŐKÖVESD, 
Plac Szent László 28 

+36-49/313-225 

pon-pia.: 6.30-13.00 i 
pon-nie: 

w czasie mszy 
wizyta gratis 

Barokowy kościół  rzymsko-katolicki z XVIII w.  z  XIV-wieczną 
kaplicą gotycką,   freski  Istvána Takácsa 

KOŚCIÓŁ POD 
WEZWANIEM SERCA 

JEZUSA 

3400 MEZŐKÖVESD 
Plac Jezsuiták 2 
+36-49/500-501 

pon.-niedz. 
13.00-18.30 

wizyta gratis 

Nowy, rzymsko-katolicki kościół poświęcony w 2001 r. Tu 
zbudowano kościół pod wezwaniem Serca Jezusowego z dwoma 

wieżami, licznie odwiedzany przez pielgrzymów z okazji 
organizowanych tu odpustów. 

KOŚCIÓŁ KALWIŃSKI 

3400 MEZŐKÖVESD,        
ul. Alkotmány 17. 
+36-49/539-009 
+36-70/5200-363 

Nabożeństwo: 
niedziela 11.00 

wizyta gratis - 

 INNE ZABYTKI, CIEKAWOSTKI:  Hadas, część miasta o charakterze skansenu, kręte uliczki, domy chłopskie     wiele pomników miejskich: barokowy pomnik Marii i świętych, pomniki 

pamięci poświęcone wojnie światowej, 1956-mu roku i robotnikom najemnym, pomnik Kisjankó Bori i  króla Macieja  Budynek Gimnazjum św. Władysława  dwa obrazy 

kamienne – słupy oznaczające granice ówczesnego panowania tureckiego   wystawa jeziora „Kavicsos”,  po którym można pływać łódkami i parku rekreacyjnego przed halą 

sportową   stawy rybne przy ulicach prowadzących w stronę Bogács i Szentistván   bazar w środę po południu na placu Vásártér: ubrania, artykuły różne, targ w czwartki i soboty 
rano za stacją autobusową: warzywa, owoce, mięso, kwiaty 
 

  KĄPIELISKO LECZNICZO-REKREACYJNE ZSÓRY   Naturalne wody lecznicze zawieraj ą wapń, magnez i inne pierwiastki. Ponieważ występuje tam wyjatkowo duża ilość siarki, 
dlatego też  wody te zaliczane są do grupy wód leczniczych siarkowych. Wody lecznicze stosowane są przy leczeniu chorób reumatycznych, zapaleniu  mięśni, leczeniu niektórych 
chorób kobiecych oraz rehabilitacji po opercjach ortopedycznych. Termalna woda lecznicza w basenach odkrytych (temperatura wody: 30 i 33 °C) i krytych (temperatura wody: 36, 38 
i 40 °C), basen dla dzieci i dorosły z atrakcjami wodnymi, ładnie zagospodarowany teren zielony; masaż leczniczy i orzeźwiajacy; sauna; aquapark. Godziny  otwarcia:  7.30-18.00,  
15.VI-31.VIII: 7.30-20.00  
 Adres: 3400 Mezőkövesd Zsóry-fürdő, Napfürdő u. 2.  Tel.: 49/ 412-844   Fax: 49/ 500-264, e-mail: info@zsory-furdo.hu,  www.zsory-furdo.hu 


