
kincskereső 
Indulj el tetszőleges irányban és sorrendben a térkép 
állomásai között! A következő oldalon találod az 
ikonokkal ellátott kérdéseket. Válaszaidat a 
megoldókulcs segítségével ellenőrizheted.  

Jó kalandozást és kincsgyűjtést! 

A Kincskereső térkép  a Jó a Jókain! - közös 
programok, közös identitás TOP-6.9.2.-16-
MI2-2017-00001 program keretein belül 
készült a Háromkő Egyesület és önkéntesek 
közreműködésével 2021 nyarán. 

BE 

Miskolc Jókai-városrészének és 
belvárosának helytörténeti, kulturális 
érdekességeit bemutató játék. Egyedül, 
családdal vagy kisebb csoporttal is 
teljesíthető. 

A Pece-patak föld alá süllyesztett 
csatornázása 1910-82 közötti időszakban 
ment végbe. A szaggatot vonalat követve 

számos nyomot találhat a figyelmes járókelő 
ami ma is jelzi az egykori folyás nyomát: 
Patak utca, hídkorlátok, a leánykollégium 

lábazatának speciális kialakítása. 
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megoldás: 
3 db. A hátsó kapu melletti lépcsőház különbözik. Itt nincs egyedül lift, illetve ebben a lépcsőházban 

eredeti korlát található, míg máshol az épületben egy utángyártott, kevésbé díszes korlát van. 

1 2 3 
Lévay József (a szobor talpazatán 

található egy boros témájú kép) 

Horty Miklós 

kormányzósága alatt 

Deák Ferenc (a szobra 

hátoldalán olvasható az idézet) 

megoldás: Jókainé Laborfalvi Róza (A kéményseprő vállalat épületén 

található az emléktáblája) 

megoldás: B) a Jókai városrész egykori képviselője 

megoldás: PUMUKLI, DZSIN, VUK 

megoldás: Zemplén megye 

megoldás: A) Bató Eszter 

megoldás: B) Tűzifát és épületfát minden mennyiségben 

megoldás: 39.644km (A távokat oda-vissza kell számolni) 

megoldások 



weidlich-udvar 

deák tér 

emléktábla 

graffiti 

a malom 

Az 1930-as évek legtöbb adót fizető polgára Weidlich Pál építtette a Széchenyi u. 19. 

szám alatt álló szecessziós stílusú épületet, mely tulajdonkép a város első plázájának 

számított. Tervezője Hajós Alfréd cége, akik a városban még a Népkerti Vigadó és a 

Borsodmegyei Takarékpénztár épületét vetették papírra.  

A Weidlich-udvarban hány 
lépcsőház található? Az egyik 
különbözik a többitől. Az első 
különbség elég szembeötlő, de 
a másodikat már sokkal 
nehezebb észrevenni! 

A dr. Antall József parkból a Serbu Adolf utcán haladunk tovább. Lábunk alatt a 

Pece-patak folyik, az utca alatt egy csatornában. Mielőtt átmennénk a Deák térre, 

látható az a régi híd korlát, ami a Pecén átívelő híd miatt épült ide. 

Névtelen falfestő művészek 
ezen a környéken három 
mesefigura nevét rejtették el. 
Sorold fel a három 
mesefigurát! 

A Deák téren három kérdés is várja a kincskeresőket. Kettő belőlük szoborhoz, 

egy pedig épülethez kapcsolódik. 

Ki írhatta az alábbi verset? A 
válaszban egy szobor lesz 
segítségedre… vagyis 
pontosabban a talpazata! 
 
„Bor ! bor ! bor ! 
Kedves, édes b o r! 
Előtte a setét bánat 
Felderül, vagy fel se támad, 
Minden csöppje, minden habja 
Csillogó öröm patakja“ . . . stb. 

2. Ki írta az alábbi idézetet: 
 

„A mit erő és hatalom elvesz 
Azt idő és kedvező szerencse 
Ismét visszahozza 
Tűrni fog a nemzet remélve 
A szebb jövendőt s bízva 
Ügyének igazságában” 

1. Keresd meg azt az impozáns 
házat, amelyet négy darab 
szívecskés zászló ékesít! 
 
Kinek a kormányzósága alatt 
és mikor építették a házat? 

Utunkat a Tárkányi Béla utcán folytatjuk tovább. Az épületek között többször is 

felbukkan a Szentháromság görögkeleti ortodox templom tornya. Rövid verses 

feladványunkra ezen a környéken találsz választ:  

   EGY GÉNIUSZT KERESÜNK, KI NŐ 

   UTAT MUTAT A KÉMÉNYSEPRŐ 

Ki volna a versben említet 
géniusz:  

Az egykori Flórián malom a Pece-patak partján gőzmalomként 

működött. Az évek során több tragikus esemény helyszíne is volt, 

végül 1984-ből a Miskolci Szimfonikus Zenekarnak ad otthont. 

Kérdésünkre a választ ezen helyszínen 
találod. Kicsoda Nyírő Pál? 
A) A Szimfónikus zenekar igazgatója 
B) A Jókai városrész egykori képviselője 
C) A malom leghíresebb molnárja 

? 

a hősök kis temetője 

! Töltsd ki a keresztrejtvényt a leírások 
segítségével. A megoldásokban a sírok 
feliratai segítenek.  
 
A vastagon szedett megfejtés egy 
különleges katonai beosztást takar, melynek 
jelentése:  
Lengyel eredetű könnyűlovas fegyvernem 
volt. Fegyverzetüket lándzsa, szablya és 
pisztoly alkotta. Egyenruhájuk 
jellegzetessége a négyszögletes tetejű 
csákó (lengyelül czapka), a plasztronos 
mente és az oldalt csíkos nadrág.  

A Malomtól a Jókai iskolát bal oldalrók kerülve a Pece-patak 

zsilipjeihez érünk. A garázssor mellett lépcsősör visz a temető széléig. 

A Tetemvár ősi temetődombján balra található a Hősök kis temetője. A 

sírokban az Osztrák-Magyar Monarchia soknemzetiségű hadseregének 

fiai nyugszanak, akiket 1914 őszétől 1915 kora tavaszáig a galíciai 

frontról sebesülten vagy fertőző betegen a miskolci katonai 

megfigyelőállomásra (…) szállítottak, és itt vesztették életüket. Melléjük 

számos polgári egyént is temettek, (…) akik ápolóként vagy más 

szolgálat közben kaptak el halálos kimenetelű fertőző betegségeket. A 

16 év alatt közel 600 önkéntes kb. 1800 munkaórát áldozott a terület 

kitisztítása, feltárása, kutatása, és folyamatos karbantartása érdekében 

a miskolci cserkészek és a Háromkő Egyesület szervezésében.  

? 

? 

? 

megoldás: 

megoldás: 

1 2 3 

megoldás: 

megoldás: 

? 
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petőfi tér 

hősök tere 

deszka templom 

hősök temetője 

Utunk a Pece-patak nyomát követve egészen a Hősök 

teréig vezet minket. A Pece-patak a tér végében fut össze a 

dr. Antal József emlék park felőli ággal. Az 

összekapcsolódó ágak a Régiposta utca nyomvonalát 

követve a Centrum mögötti parkolót érintve a házak között 

folyik tovább, majd a Szinva p 

A Hősök terén a mellékelt feladványhoz találsz 

támpontokat. 

Az ötöslottó sorsoláson megnyered a fődíjat. Úgy 
döntesz, hogy veszel egy repülőt és meglátogatod 
Miskolc összes testvérvárosát, minden hónapban 
egyet-egyet. 
 
Összesen hány kilométer utat tettél meg, ha a 
repülőddel légvonalban utaztál? 

A mai Búza téri piac korábban nagyobb kiterjedésű volt és 

egészen a Petőfi térig tartott. Az 1868.évi piacrendőri 

szabályzat a Búzavásártértől a Fazekas utcáig részletesen 

szabályozta, hogy hol rakodhatnak ki a különféle árusok. 

Mit árultak egykor a Petőfi tér helyén lévő 
piacon?  
A) Perecet és kenyérféléket 
B) Tűzifát és épületfát minden mennyiségben 
C) Tejet és tejtermékeket, zöldségeket 

A kerítéssel körbeölelt területen található a 65.-ös 

gyalogezred emlékműve, melyet 1932. október 30-án, 

avatták fel az akkori Rudolf laktanya előtt. 1976-ban 

áthelyezték a Hősök temetőjébe, ahol a mai napig áll.  

Az emléktábla alatt az ezred 1918-ban készített 

plakettjének dombormű másolata látható. Ezen hármas 

osztású mező középrészében az ezred hadkiegészítési 

területének, Zemplén, Szabolcs, Bereg vármegyének 

címere, a jobb és bal mezőben fegyveres katonák alakja 

helyezkedik el. Keresd meg az emlékművet! 

A három megyáből melyik megye címere lehet az 
alábbi? 

A felső mezőben jobbról és balról egy-egy angyal, 
egymással szembefordulva két kézzel egy nyitott, 
rubinnal és zafírral kirakott levélkoronát tart, 
amelynek középső ágából két szőlőlevél között 
egy szőlőfürt emelkedik ki. A korona alatt jobbról 
három makk, balról három gabonakalász nyílik 
szét legyezőszerűen. 

A jobb alsó mezőben négy, hullámos pólya a négy 
folyót – Tisza, Bodrog, Latorca, Laborca – 
jelképezi. 

A bal alsó mezőben három, egymás felett 
elhelyezett úszó hal lebeg. 

A Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség 

istentiszteleti helyén a 17. század óta folyamatosan áll 

fatemplom, a jelenleg fennálló épület időrendben már a 

negyedik az egymást követő fatemplomok sorában. A 

tragikus sorsú épület utoljára gyújtogatás áldozatául esett. A 

hazai és erdélyi ácsok által újáépített nevezetességet 1999. 

május 2-án szentelték fel. 

Mit takar a faragott kapun található B.E. 
rövidítés? 
A) Bató Eszter, a fiatalon elhunyt leány 
monogramja 
B) Béke és Engedelmesség 
C) Bajcsy (-Zsilinszky) Endre 

             

             

             

             

             

             

’dolgozó’ a katonaságban 

’lábon’ közlekedő katona 

egy katonai megbízatás ’lobogó hordozó’ 

a hazát védő katona 

lovas katona 

katonai rang, az alap hadiegység parancsnoka 

megoldás: 
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