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Eger, Miskolc és az Észak-magyarországi régió 

Az Észak-magyarországi régió Magyarország régiói közül az egyik legnagyobb. 
A terület kiváló turisztikai adottságokkal és nagy mezőgazdasági jelentőséggel bír. 
Hivatalosan három megyét értünk az Észak-magyarországi régió elnevezés alatt, ez a 
három Borsod, Heves és Nógrád.
 A terület két legfontosabb városa Miskolc és Eger. 
A környék jelentős része hegyvidék, itt található az ország legmagasabb pontja, 
Kékestető, illetve a legnagyobb átlagmagasságú hegysége, a Bükk.
 A dombos környezet nem csak látnivalók szempontjából érdekes, hanem mert 
kiválóan alkalmas szőlőtermesztésre is. Több nagy borvidék, köztük az egri és a tokaji 
is itt található.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye legnagyobb városa és a régió fővárosa Miskolc. 
Bár a korábban inkább iparra, mint idegenforgalomra támaszkodó várost sok magyar 
nem tartja kimondottam csábító úti célnak, mégis érdemes látogatást tenni a 
környékre a közeli fürdők és a tokaji borvidék miatt. 
Maga a város is tartogat kellemes meglepetéseket, a szolgáltató és vendéglátóipar 
sokat fejlődött a kilencvenes évek gazdasági visszaesése óta.
Heves megye fővárosa Eger, az ország egyik legszebb kisvárosa. 
A barokk belváros turisták tízezreit csalja ide minden évben, csakúgy, mint a környező 
bortermelő vidék, a kiváló túraútvonalak és a termálfürdők. 
Egertől dél felé haladva már a Nagyalföld északi része található, itt többek között 
búza, napraforgó és dinnyetermesztésből élnek a helyiek.
Nógrád megyét szintén rosszul érintette a kilencvenes években történt ipari leépülés, 
azonban a terület mára már kinőni látszik ezeket a nehézségeket. 
A környék természeti szépsége páratlan, erdős, hegyes területek váltják egymást. 
Ez itt a palócföld központja, a népcsoport a magyar sajátos változatát beszéli, 
konyhájuk, népviseletük szintén jól felismerhető.
Az Észak-magyarországi régiót érdemes meglátogatni a helyi bor, a termálfürdők, és 
az erdős-hegyes túraútvonalak miatt. 


