Turisztikai bedeker
A GÖMÖR-KISHONT RÉGIÓ
LEGSZEBB TÚRÁIHOZ

Jöjjön velünk ezen az irányvonalan, hogy
felfedezze a régió gyönyörű szegleteit.
Varázslatos folyóvölgyeken, gyönyörű kilátást
nyújtó fenséges dombokon, egykori vulkánok
vidékén, vízesésekkel tarkított szurdokon, a
legmagasabb váron, a bandita ösvényeken és a
Gömöri Paradicsomkerten keresztül vezetünk.
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Az Óbásti Diatrémától
a Pogányvárhoz
CSERES HEGYSÉG
KIINDULÓPONT

ÚTI CÉL

Stará Bašta

Pohanský hrad

ÚTVONAL LEÍRÁSA

Stará Bašta, fő tér – Baštianska diatréma –
Pohanský hrad (578 m t.f.m.) – Stará Bašta, fő tér
NEHÉZZSÉGI SZINT

közepesen nehéz

7,6 km

2:20 óra

307 m

AZ ÚTVONAL
TELJES HOSSZA

IDOTARTAM

SZINTEMELKEDÉS

POHANSKÝ HRAD

BAŠTIANSKA DIATRÉMA

STARÁ BAŠTA

TIPPÜNK

Óbást községtől délre, Tajti község felett található egy tizenegy méter
magas kilátó - Tomášov vrch. Gyönyörű kilátás nyílik a környékre,
a Cseres hegységre, a szomszédos Magyarországra és jó látási
viszonyok mellet a 80 kilométerre fekvő Király-hegyre (Kráľova Hoľa).
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Az útvonal hossza 3,8 km, 307 méter szintemelkedéssel jelzett
turistaösvény, amely a község központjából indulva kapcsolódik
a szigorúan védett Pogányvár mellett haladó turista útvonalra.
Rögtön a második tábla a Básti diatréma – a falu határában
található vulkáni kürtőbeomlást mutatja be. Innen a jobb oldali
ösvényt választjuk, amelyen a további információs táblák
kíséretében először egy réten, majd egy erdőn keresztül vezet
az út a Pogányvár tetejére. A fennsíkra vezető tanösvényen 7
információs tábla került elhelyezésre.
A 224 hektáros helyi természetvédelmi terület a Cseres-Hegység
gömöri részének legértékesebb területe. Ez a hely gazdag
egyedülálló állat- és növényvilágban vagy több ezer évvel ezelőtt
keletkezett sziklás képződményekben. Számos ritka állat is itt talált
otthonra, mint például a ragadozómadár, a zöld gyík és mások.
A legfelső fennsík peremén ókori kelta kőfalak maradványai
rejtőznek és egy sziklaváros, 31 bazalt barlanggal, melyekben
egykor őseink laktak. A Pogányvár felé vezető útvonal Ajnácskő
községből való indulással is teljesíthető, innen a zöld turistaúton
mintegy 70 perc alatt lehet feljutni a csúcsra. Körülbelül 50 perc
séta után érdemes egy a kis kitérőt tenni a rövid hegyfokra - a Tilics
lepusztult vulkáni kürtőjére (475 m tengerszint feletti magasság),
amelyről festői kilátás nyílik Ajnácskőre (Hajnáčka).

A GÖMÖR-KISHONT RÉGIÓ
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Túra a Cseres-hegység
három vulkánjához
CSERES HEGYSÉG
KIINDULÓPONT

ÚTI CÉL

Hajnáčka

Ragáč

ÚTVONAL LEÍRÁSA

Hajnáčka – Zaboda – Steblová skala –
Ragáč – Hajnáčka
NEHÉZZSÉGI SZINT

közepesen nehéz

13,2 km

4:35 óra

701 m

AZ ÚTVONAL
TELJES HOSSZA

IDOTARTAM

SZINTEMELKEDÉS

STEBLOVÁ SKALA

ZABODA

RAGÁČ

HAJNÁČSKY HRADNÝ VRCH
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Hajnáčka (Ajnácskő) központjából indulunk a sárga jelzést
követve Várhegy mellett haladva, előttünk az első úti célunk a
Zaboda csúcsa (469 m t.f.m.) a mai túra három csúcsa közül. A
Zaboda természeti emlék az Ostrá skala lávaárjának maradványa.
A vulkán lávaárjának maradványai végén megmaradt fennsík
peremét 10 m magas meredek sziklás lejtők alkotják vastag
bazaltoszlopokkal. Az egész terület a több mint 100 éves
erdőkkel a legmagasabb, 5-ös fokozatú európai jelentőségű
természeti rezervátum. A csúcsról kb. 700 m-t haladunk tovább
a Pod Zabodou útjelzőtáblaig, onnan balra folytatjuk utunkat
a zöld jelzést követve. Először egy enyhébb, majd meredek
lejtőn visz fel minket az út a bazaltoszlopok tetejére. Az 50
méteres magasságot is meghaladó oszlopsor az egykori lávás
kráterkitöltés maradványa. A kilátás a Steblová Skaláról (Szárkő), a 480 méter magas sziklatörésről elképesztően pazar,
egész délnyugati irányban a Cseres-hegység körvonalazódik.
Ez egész biztosan a Cseres-hegység egyik legszebb pontja.

A GÖMÖR-KISHONT RÉGIÓ
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A nyugati fal Szlovákia egyik leglátványosabb bazaltoszlopait
egy kifejtés hozta a felszínre. A legyező formában megjelenő
35-60 cm vastag oszlopainak magassága néhány helyen eléri
az 50 m-t. Az oszlopok az egykori vulkáni csúcs felső részén
csaknem merőlegesek az alapra, az alacsonyabb részein 40-60°
dőlésűek, alján pedig padokba mennek át, amely merőlegesek
az oszlopokra. A Stebla-szikláról felfelé és lefelé vezető úton
rendkívül vigyázni kell az erózió és a törmelékképződés miatt.
Az útjelzőtábla iránymutatása alapján folytatjuk túránkat a zöld
jelzésen, a Pod deravým cerom elágazáshoz érünk, egy termetes
tölgyfára erősített jelzőtáblákhoz. Az utunkat a kék jelzést
követve folytatjuk és jobbra haladunk tovább a Ragács csúcsa
felé. Az 537 méteres tengerszint feletti magasságig emelkedő
vulkáni kúpra egy kilométert kapaszkodunk egyre feljebb.

TIPPÜNK

Érdemes összekötni a túrát az ajnácskői vár meglátogatásával
- Várhegy, merész sziklaszirten, egykori tűzhányó kürtőjének
maradványán álló Ajnácskő várának csekély maradványait.
Klasszikus várélményre ne számítsunk, de a hely varázsa és a
kilátás lenyűgöző.
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Rövid, de fárasztó kaptatóval mászunk fel a kihűlt lávafolyásokkal
koronázott hegytetőre, ahonnan a táj csodás panorámáját
élvezhetjük.

Ragács-hegy

Szlovákia

második

legfiatalabb

vulkánja, egyedülálló példája a neovulkanizmusnak a Csereshegységben. A csúcsot vulkáni salak alkotja, melybe vulkáni
bombamaradványok, lávarétegek ékelődtek be. A keményebb
bazalttelérek alkotják a mai csúcsot. A csúcs szikláinak közelében
gázkifúvásos barlangokat látunk, ezek a bazaltlávában keletkezett
gázhólyagok hatására jöttek létre (Ragáčska studňa, Ragáčsky
komín és Ebeczkého jaskyňa). Ragács gerincéről a zöld jelzésű
gyalogösvényen, ami 3 kilométer hosszúságban húzódik jutunk
vissza a túránk kiindulópontjához, Ajnácskő község központjába.
A teljes túra hossza 13 km hosszú és körülbelül 5 órát vesz igénybe,
állapottól függően.

A GÖMÖR-KISHONT RÉGIÓ
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Tanösvény
Derencsényi-karsztban
KIINDULÓPONT

ÚTI CÉL

Rekreačný areál Drieňok,
Teplý Vrch

Drienčany

ÚTVONAL LEÍRÁSA

Rekreačný areál Drieňok – Hikóriový porast –
Drienčany – Malá Drienčanska jaskyňa – krasové
jazierka – Drienčany – Rekreačný areál Drieňok
NEHÉZZSÉGI SZINT

közepesen nehéz

7,5 km

4:00 óra

98 m

AZ ÚTVONAL
TELJES HOSSZA

IDOTARTAM

SZINTEMELKEDÉS

DRIENČANY
KRASOVÉ
JAZIERKA

DRIEŇOK
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A tanösvény kiinduló pontja a Teplý Vrch községben található
a Drieňok rekreációs központnál és egy olyan védett területhez
vezet Drienčany, ahol négy egzotikus fatörzsű növényfajta
található – pl. a hikória (amerikából származó diófa-féle). A 19.
század végén mesterségesen hozták létre a Hikóriadió-ligetet,
amikor az észak-amerikai fatörzsü növényeket ide telepítették,
amelyek sikeresen alkalmazkodtak és terjedtek.

A GÖMÖR-KISHONT RÉGIÓ
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Tovább haladva a Teplý Vrch víztározó észak nyugati öbléhez
egy madárkilátóhoz érkezünk, mely lehetővé teszi a vízimadarak
megfigyelését.

A

tanösvényre

Drienčany

településen

is

rátérhetünk, ahonnan a 4. számú megállótól folytatódik. A
tanösvény területén 15 információs táblákkal ellátott megálló
található, amelyek a karszt legjellegzetesebb természeti
adottságait ismertetik meg a látogatókkal. Az első érdekes
állomás a falu feletti várrom. Az egykori vár romjainak egy kicsike
része ma is látható. A zöld jelzésű túraútvonal smaragdzöld réten
keresztül visz a sziklás domboldal felé. A környék látványosságai
közé karsztüregek, hasadékok és barlangok tartoznak. A
tanösvénynek három fontos megállóhelye van. A legfelső egy
olyan víznyelő töbör, amely erre a vidékre jellemző, majd a
további megállók a Derencsényi nagy barlang és a Derencsényi
kis barlang. A Nagy barlangba nem jutunk be, a belépés tilos.
Egy rövid ereszkedés a Balog patak (Blh ) völgyébe, ahol

TIPPÜNK

A templom melletti emlékplébánián kialakították a Szlovák
Mesemúzeumot. Foglalja le látogatását előre a tel. szám:
+421 918 828 164, Štefan Gabčan, evangélikus lelkésznél.
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gazdag élővilág, ezernyi gomba, páfrányok legyezője, tárul
elénk. A völgy állat- és növényvilágáról az információs táblákon
tájékozódhatunk. Az egyik tábla három furcsa lyukra hívja fel
a figyelmünket. Ezek a Derencsényi kis barlang bejáratai, ez a
tanösvény legvonzóbb része. A gyaloghídon átkelve eljutunk
a patak túlsó partjára, ahol egy asztallal és padokkal ellátott
pihenőhelyen hűsölhetünk. Rövid emelkedővel folytatódik
az ösvény, erdei lépcsőkön eljutunk az utolsó információs
táblához. Arról tájékoztat, hogy időnkénti karszttavak mellett
állunk, amelyek a repedések eltömődéseiből jönnek létre
a karsztgödrökben visszatartot esővizből. A látványosságok
közé tartozik még a napóra, mesebeli fafigurákkal és egy
mesebeli labirintus. A tanösvénytúrát a Derencsényi templom
közvetlen szomszédságában található szép harangtoronynál és
Pavel Dobšinský, ismert mesegyüjtő síremlékénél fejezzük be,
aki 23 évet töltött itt evangélikus papként.

A GÖMÖR-KISHONT RÉGIÓ
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Tiszolcról
a Tŕstie-hegycsúcsra
KIINDULÓPONT

ÚTI CÉL

Tisovec

Tŕstie

ÚTVONAL LEÍRÁSA

Tisovec – pomník botanika Václava Vraného –
chata Tŕstie – Tŕstie – Tisovec
NEHÉZZSÉGI SZINT

közepesen nehéz

14,4 km

4:25 óra

740 m

AZ ÚTVONAL
TELJES HOSSZA

IDOTARTAM

SZINTEMELKEDÉS

TISOVEC

CHATA TŔSTIE

TIPPÜNK

A túra után lehetőség van felfrissülni és pótolni az energiát a város
központjában található Pizza Caffe Darijan-ban vagy a Centrál étterem
és kávézóban az evangélikus templom mellett. Mögötte található
a Városi turisztikai információs központ.
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A tanösvény Tiszolc városát köti össze a Tŕstie-hegycsúcsal,
egy

egyedülálló,

tudományos,

botanikai

és

tájképi

szempontból is fontos a Szlovák-Érchegységhez tartozó
hegymasszívummal. Az ösvény a sárga jelzésű 6 kilométeres
túraútvonalat követi a turistajelző táblától indulva, ezt a
város tájékozódási térképe mellett találhatjuk az evangélikus
templom és a városi hivatal között. Az útvonalon 5 információs
panel található: a cél körülbelül 3 óra alatt érhető el.
A térről a sárga turistajelzést követve Murány felé haladunk.
A vasúti híd mögött a sárga tábla jobbra kanyarodik egy
földútra. A völgy előtt a földút balra egy benőtt forráshoz
fordul, ahol egy sárga jelzésű táblát veszünk észre. Innen
tovább haladunk meredeken a csúcsra. Ha felértünk a tetejére
a kút mellett Václav Vraný botanikus emlékművéhez érünk.
A halom mögött néhány méterrel rácsatlakozunk a piros
jelzésre, más néven Széchy Mária útra, és a turistajelzések
kereszteződéséhez érünk. Szép kilátás nyílik nemcsak a
közeli hegységre, vagy a Murányi-fennsíkra, de a Magas- és
Alacsony-Tátra egy részére is. Turisztikai szempontból ez
nagyon vonzó és érdekes cél.

A GÖMÖR-KISHONT RÉGIÓ
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Jólésztől a Leánykő és
a Berzétei sziklákig
SZLOVÁK KARSZT NEMZETI PARK
KIINDULÓPONT

ÚTI CÉL

Jovice

Brzotínska skala

ÚTVONAL LEÍRÁSA

Jovice – Lukáčova bučina – Dievčenská skala –
Lukáčova bučina – Brzotínska skala – Jovice
NEHÉZZSÉGI SZINT

közepesen nehéz

14 km

4:45 óra

585 m

AZ ÚTVONAL
TELJES HOSSZA

IDOTARTAM

SZINTEMELKEDÉS

JOVICE

DIEVČENSKÁ
SKALA

BRZOTÍNSKA
SKALA
LUKÁČOVA
BUČINA

TIPPÜNK

A maradék energiájuk levezetésére javasoljuk, hogy a Lukács
bükkösben az út mellett ne mulasszuk el megtekinteni a karszt
egyik jellegzetességét, a 142 méter mély üreget, a Kis-Zsombolyt,
Szlovákia karsztalatti legmélyebb függőleges szakadékának
bejáratát. A kilátóról közvetlenül a kísérteties üreg fekete torkába
lehet nézni.
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A Szilicei–fennsík lábánál fekvő Jólész faluból a Leánykőig
vezető túra kezdetén egy 1,5 km meredekebb emelkedő után
a Szilicei-fennsík területére érkezünk. Innen már viszonylag nagy
emelkedések nélkül visz tovább az út. A kék jelzésen folytatva a
Lukáčova bučina-hoz (Lukács-bükkhöz) érünk és balra fordulva
követjük a zöld jelzést a Leánykőhöz . A Leánykő-kilátó egy
sziklaképződmény, 660 méter tengerszint feletti magasságban
található, egy kis teraszra emlékeztető réttel, alatta mély
szakadékkal, lélegzet-elállító látványban részesít bennünket.
Lábainknál a Rozsnyói-medence terül el, középütt Rozsnyó
történelmi városa, jobbra tőle egy dombtetőn Krasznahorka
híres vára pihen. Mindezeket övezi a kilátás a (Volovské vrchy)
Rozsnyói-hegységre, de még a Magas Tátrára is. Visszatérünk
a Lukáčova bučina-hoz (Lukács-bükkhöz), innen egyenesen a
zöld turistajelzésen haladunk tovább a Berzétei sziklákig felé. A
lombos fák között körülbelül 15 percnyi gyaloglás után gyönyörű
kilátás nyílik Rozsnyóra és a környező falvakra, ám ezzel még
nincs vége a látnivalóknak. Merthogy észak felé tekintve ott
magasodik a Kráľova hoľa (Király-hegy), az Alacsony-Tátrának
eme hatalmas bástyája, s rajta is túl a Magas-Tátra csipkézett
csúcsai, melyek tiszta időben egyenként is beazonosíthatók.

A GÖMÖR-KISHONT RÉGIÓ
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A Pelsőci fennsíkon át
a Gerlašská szikláig
SZLOVÁK KARSZT NEMZETI PARK
KIINDULÓPONT

ÚTI CÉL

Plešivec, autobusz-állomás

Gerlašská skala

ÚTVONAL LEÍRÁSA

Plešivec – Serényiho cisterna – Gerlašská skala –
Serényiho cisterna – Plešivec
NEHÉZZSÉGI SZINT

kihívásokkal teli útvonal

30,8 km

8:30 óra

702 m

AZ ÚTVONAL
TELJES HOSSZA

IDOTARTAM

SZINTEMELKEDÉS

GERLAŠSKÁ SKALA

SERÉNYIHO CISTERNA

ĎULOVÁ

PLEŠIVEC

TIPPÜNK

A síkságon nem talál ivóvízforrást. Ezért a túra előtt gondoskodjunk
megfelelő mennyiségű folyadékról. A síkságon keresztül vezet az
5711-es hivatalos kerékpárút is. Kerékpár segítségével felgyorsíthatja
az utat Gerlašská szikla felé.
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A kék jelzésű túraútvonal Pelsőcről indul a Fresh szupermarket
közelében levő buszmegállótól. A forgalmas főúton, a Sajó folyón
átívelő hídon és a pályaudvar melletti vasúti átjárón áthaladva
továbbhaladunk a fennsík lábához, ahonnan az aszfaltút 4 km
hosszú emelkedőn vezet fel egyenesen a fennsíkra. Több mint
egy óra elteltével elérjük a Ďulová útjelző táblát, ahonnan kék
turistajelző vezet át a Pelsőci-fennsíkon a Gerlašská sziklákig. A
Pelsőci-fennsík északi lejtőin található a Gerlašská sziklák nevű
természetvédelmi területet. Lenyűgöző sziklaképződményekkel,
sziklafalakkal és számos megközelíthetetlen barlanggal teszi
kalandossá a túrát. Körülbelül a túra felében találjuk a Serényi-kutat,
egy 1913-ban épült víztartályt, amely régen az egyetlen vízforrást
jelentette a fennsíkon legelő szarvasmarhák számára. A 16 méter
átmérőjű és 4 méter mélységű, 960 ezer liter kapacitású, kör alakú
betonmedencét az összegyűlő víz tárolására használták. Innen
gémeskutakkal juttatták el a vizet az itatóvályúkba. Körülbelül
2,5 óra vándorlás után a síkságon vezető útvonalon a Gerlašská
skala útelágazáshoz érkezünk. A természetvédelmi terület része
a Gerlašská skala nevű bérc, amely 752 m tengerszint feletti
magasságba emelkedik, kitűnő kilátást biztosítva. Kedvező időjárás
esetén gyönyörködhetünk Turecká, Volovské hegyek és Stolické
hegyek, Király-hegy, de a Magas-Tátra csúcsaiban is. Ugyanazon
az útvonalon térünk vissza. A túra 9 km-rel megrövidíthető, a
Gerlašská skala-ról körülbelül 1,5 óra alatt a kék turistaúton le lehet
érni Csetnek faluba, ahonnan buszjáratok indulnak vissza Pelsőcre
vagy Rozsnyóra. Szükség esetén a kékjelzésü útvonalról Honce
község felé kanyarodva rövidebb út is választható.

A GÖMÖR-KISHONT RÉGIÓ
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Gombaszögről
a Szilicei fennsík mélyébe
SZLOVÁK KARSZT NEMZETI PARK
KIINDULÓPONT

ÚTI CÉL

Gombasek

Silica

ÚTVONAL LEÍRÁSA

Gombasek – Silická ľadnica – Silica – Farárova jama –
Jašteričie jazierko – Gombasek
NEHÉZZSÉGI SZINT

közepesen nehéz

18,3 km

5:15 óra

496 m

AZ ÚTVONAL
TELJES HOSSZA

IDOTARTAM

SZINTEMELKEDÉS

JAŠTERIČIE
JAZIERKO
GOMBASECKÁ JASKYŇA
SILICA

SILICKÁ ĽADNICA

20

FARÁROVA
JAMA

TURISTIKAI BEDEKER

Az

útvonal

kezdete

Gombaszögi-barlang

a

főszezonban

(Gombasecká

az

jaskyna),

egyedülálló
amely

a

Szilicei-fennsík (Silická planina) nyugati lábánál a Szlovákkarszt (Slovenský kras) területén fekszik. Elbüvölve a
látványtól, a szép számban előforduló, boltozatból növő
szalmacseppkövektől, néhány hossza több mint két méter,
elindulunk a Sajó völgyének aljáról a Szilicei-fennsík felé.

A GÖMÖR-KISHONT RÉGIÓ
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A kezdeti 225 magasságmétert edzettségtől függően 40 60 perc küzdhetjük le. A következő 1,3 km-es meredekebb
emelkedő

után

elérjük

Závozná–érdészházat,

onnan

további emelkedések nélkül pontosan 2,5 km távolságra
van a Szilicei jégverem (Silická ľadnica), a mérsékelt éghajlati
övezet legalacsonyabb fekvésű jégbarlangja. Csodálatos
torkolatának

kilátójáról

gyönyörködhetünk

több

nyártól

méteres
őszig.

A

jégnyalábokban
visszaúton

az

útelágazástól jobbra haladunk Szilicei-jégbarlang felé. 10 perc

TIPPÜNK

A síkságra vezető emelkedő bevezető, meredekebb szakaszát a
Závozná erdészház megállóig személygépkocsi- vagy buszközlekedés
is pótolhatja. A Szilicei-jégbarlang még könnyebb megközelítéséhez
egy parkoló található a körülbelül 2 km-re lévő Szilice felé vezető úton.
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múlva a Bukový vŕšok kereszteződésnél balra befordulunk a
Szilice községébe. Innen a sárga jelzést követve eljuthatunk
a körülbelül 5 percre lévő Papgödör-tóhoz (Farárova jama),
vagy a piros jelzést követve a falun át a felvégen a temetőhöz.
Tovább haladva mintegy 20 perc alatt elérünk a mára szinte
kihalt Gyík-tóhoz (Jašteričie jazierko), amely Szlovákia egykor
legnagyobb karszttava volt. Melette máig jelképesen egy
gémes kút áll. A felette lévő Fabiánka csúcsról jó időben
kilátás nyílik Szlovákia-szerte egészen a Magas-Tátráig.

És végül egy atrakció: A Gombaszögi-barlang területéről egy
sétát tehet a Gombaszögi pálos kolostor régészeti lelőhelyére,
ahol egy modern, kilátóként is funkcionáló harangtorony
található. A komplexum kapujával szemközti út mögött egy
rejtett fehér karszforrás található.

A GÖMÖR-KISHONT RÉGIÓ
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A vad Márton völgyön át
az Illatosra
MURÁNYI - FENNSÍK NEMZETI PARK
KIINDULÓPONT

ÚTI CÉL

Paseky

Voniaca

ÚTVONAL LEÍRÁSA

Paseky – Voniaca - Paseky
NEHÉZZSÉGI SZINT

közepesen nehéz

6,8 km

2:45 óra

559 m

AZ ÚTVONAL
TELJES HOSSZA

IDOTARTAM

SZINTEMELKEDÉS

VONIACA

MARTINOVA DOLINA

PASEKY

SEDLO DIELIK
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Meghívjuk Önt a Murányi-fennsík Nemzeti Park egyik
legértékesebb és legjobb állapotban fennmaradt nemzeti
természetvédelmi területére. Vad, csendes vagy titokzatos,
ezek a jelzők illetik ezt a szurdokot, melynek erdővel
borított alját az oldalain a Strelnice és Šarkanice hegyei
magas, helyenként szinte merőleges sziklái és sziklaszirtjei
szegélyezik. Az évtizedeken át elhagyatott völgy ma igazi
medveparadicsom. A medveanyák itt, a meredek lejtők
erdei árnyékában szinte zavartalanul nevelik kölykeiket. Ezért
az egész túra során óvatosságra van szükség. A kék jelzést

A GÖMÖR-KISHONT RÉGIÓ
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követve a Murányból Tiszolc felé vezető úton érünk a Dieliknyeregbe való felkapaszkodás elé a Paseky-i turistaházhoz,
ahol az elágazástól a sárga jelzés vezet tovább a Mártonvölgy (Martinova dolina) bejáratához. Az itt található kis
terület alkalmas jármü leparkolására is. Innen folytatjuk a
sárga turistajelzésen gyalogosan egy rövid betonalagúton
keresztül a 3 km hosszú völgybe. Az 559 méteres t.f. magasság
leküzdése után körülbelül 100 perc alatt elérjük úti célunkat,
egy hegyi rétet, melynek közepén egy vadászház található.
Itt megpihenhetünk és gyönyörködhetünk a környező
természetben. A rétnek a számos itt növő és virágzó növényfaj
adja színét és jellegzetes illatát, amiről az Illatos (Voniaca)

TIPPÜNK

A Dielik-nyeregben található a SZNF útjainak GömörKishonton az egyik megállója a Dielik csatatér. Az emlékmü
mögötti erdőben fellelhetők az eredeti helyükön felújjított
lövészárkok.
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elnevezést is kapta, 1113 m tengerszint feletti magasságban
van. Egy információs tábla bemutatja az itt élő növényeket és
állatokat. Olvashatunk a vadászház történetéről is. A rét felső
részén a turistaútelágazásnál rajtunk múlik, hogy a Šarkanicegerincen haladunk-e tovább, Ostrica-n és Sivákova-n keresztül
mélyebben a fennsík szívébe, hogy ugyanazon az útvonalon
térünk-e vissza, vagy a másik ösvényen a Rima-völgyébe
indulunk és a barangolásunkat Tiszolcon fejezzük be. Ha
körutat szeretnénk tenni Tiszolcról indulunk és ide is érkezünk
vissza. A 14 km hosszú távolságot és 775 szintkülönbségget
körülbelül 5 óra alatt lehet megtenni. Egy részé a közlekedési
úton halad, ezért elővigyázatosnak kell lenni.

A GÖMÖR-KISHONT RÉGIÓ
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Murányhutáról Szlovákia
harmadik legmagasabban
fekvő váráig
MURÁNYI - FENNSÍK NEMZETI PARK
KIINDULÓPONT

ÚTI CÉL

Muránska Huta

Muránsky hrad

ÚTVONAL LEÍRÁSA

Muránska Huta – Veľká lúka – Muránsky hrad –
sedlo Predná Hora – Muránska Huta
NEHÉZZSÉGI SZINT

közepesen nehéz

11,4 km

4:00 óra

565 m

AZ ÚTVONAL
TELJES HOSSZA

IDOTARTAM

SZINTEMELKEDÉS

MURÁNSKA HUTA
VEĽKÁ LÚKA

SEDLO
PREDNÁ HORA

MURÁNSKY HRAD
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Az útvonal a Hutnícky vodopád - Bobačka patak vízesésnél
indul a Murányhuta község szélén, a falu feletti buszmegállónál.
Innen néhány métert sétálunk a Murány felé vezető úton és a
piros jelzést követve jobbra kanyarodunk az erdőbe. Az első fél
órában 200 méteres szintemelkedést teszünk meg, míg elérjük
az aszfaltos utat, amelyen balra haladunk tovább. Egy kilométer
után kijutunk egy nagy fennsíkra. Kis szerencsével egy westernből
ismert feledhetetlen látványt kapunk - szabadon legelő murányi
félvad, murányi noriker lovakat. Továbbhaladva egy hatalmas
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hegyi legelőn Veľká Lúka (Nagyrét) sétálunk végig a csodás,
festői tájban gyönyörködve. A Piesky útkereszteződésnél a kék
jelzésü utat választjuk. Nagyjából fél óra alatt eljutunk a vár alatti
nyeregben álló turistaházig. Innen a meredek kaptató leküzdése
után 10 perc után a vár szépen felújított kaputornyánál találjuk
magunkat. A várkapun Szlovákia harmadik legmagasabban fekvő
várának területére lépünk (930m tengerszint feletti magasságban).
Lépéseink a vár legszebb kilátópontjaira vezetnek. A bejárattól
jobbra találjuk a lépcsőt, melyen felkapaszkodhatunk a Cigánybástya romjaira, ahonnan a Cigánka szélső sziklatornyát és az
alattunk elterülő, hajmeresztően mély völgykatlant csodálhatjuk
meg. A mondákból ismert Cigánka nevű sziklafal eltakarja a
kilátást Murány falura. Jobbra a Poludnica kilátóról a Poludnica

TIPPÜNK

Murány faluból elektromos kerékpárral, az önkormányzati
kerékpárkölcsönzőből, is elérhető a vár. Gyalogosan a piros turistajelzés
visz el a várhoz. Az 555 m-es szintemelkedés állapotától függően 80100 percet vesz igénybe.
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pazar sziklaegyüttese szakad a mélybe. A várfalak mentén
körbesétálva több hasonlóan szép kilátópontot találunk: Rőce
városára, a Murányi-fennsíkra és mögötte a Király-hegyi Tátrára.
Miután a várban kigyönyörködjük magunkat, ereszkedjünk
vissza a nyeregbe, ahonnan 200 méter után irányt váltunk jobbra
és követjük a sárga jelzéseket. Mielőtt a vár alatti nyeregbe
érnénk, 855 méteres tengerszint feletti magasságban érintjük a
Wesselényi-barlangot. A következő 3500 méteren a gyalogút a
gerinc mentén halad, az útmenti, bájos hegyi réteken sétálva a
tájban is gyönyörködhetünk a Predna Horába való visszaúton,
körülbelül 70 perc múlva elhagyjuk az erdőt a Predná Hora
nyeregben. Innen már csak egy rövid szakasz vezet a célhoz,
többnyire közúton. Ezért ügyeljünk a biztonságra.

A szállást és a túrák utáni remek kikapcsolódást a közeli Predná
Horában a modern, privát wellnessel rendelkező Apartmány
Planina és a Predná Hora Üdülőterület, házi sörfőzdével és
gazdag wellness világgal biztosítják.
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Bandita nyomában az Ordog
völygén átkelve
MURÁNYI - FENNSÍK NEMZETI PARK
KIINDULÓPONT

ÚTI CÉL

Sedlo Zbojská

Čertova dolina

ÚTVONAL LEÍRÁSA

Sedlo Zbojská – rozhľadňa – Remetisko –
Čertova dolina – Salaš Zbojská – sedlo Zbojská
NEHÉZZSÉGI SZINT

közepesen nehéz

5 km

2:00 óra

239 m

AZ ÚTVONAL
TELJES HOSSZA

IDOTARTAM

SZINTEMELKEDÉS

SALAŠ ZBOJSKÁ

JASKYŇA
REMETISKO
ČERTOVA DOLINA

ČERTOVA JASKYŇA

TIPPÜNK

Kb. 100 méterrel a cél előtt ne hagyjuk ki a legendás házi péksüteményes
boltot. A nyüzsgő Salaš Zbojská - Zbojnícky dvor, hegyi kunyhóban
vagy étteremben, hagyományos szlovák ételeket és házi birkahúsból
készült ételeket fogyaszthat. Lehetőség van még házi sajtok és
húskészítmények vásárlására, szállásra, vagy elektromos kerékpár
bérlésére a környék jobb megismerése érdekében.
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A körkörös útvonal a Zbojnícky dvor (Betyárudvar) elnevezésü
hegyi kunyhó, szállás- étteremnél kezdődik és ér is véget a
Zbojská-nyeregben. A Zbojská-nyereg gazdag rablótörténettel
rendelkezik. A banditák egy barlangban bújkáltak az Ördögvölgyben (Čertova dolina). Az utunk először a Holleanyó
mesebeli malmára emlékeztető kilátó mellett halad, később balra
a Remetisko-hegy alatti erdőn át az azonos nevű barlangot érinti,
melynek szűk bejárata közvetlenül az ösvénynél van. A völgybe
való rövid ereszkedés után az ösvény a főút alatti aluljárón halad
tovább, az egyedülálló viadukt – Ördög híd (Čertov Most) alatt,
amely része a Tisovec - Pohronská Polhora közötti fogaskerekű
vasútvonalnak. Nem messze ettől a helytől egy rövid kitérő
kínálkozik az Ördög-barlang (Čertova jaskyňa) bejáratához. A
Furmanec-patak medrét folyás elleni irányában átszelve néhány
méterrel feljebb kezdődik a tanösvény legvonzóbb része, az
Ördög völgye amely a Szlovák Paradicsom szurdokait idézi.
Rögzített létrák, kötél, lépcsők és pallók segítségével átkelhetünk
az Ördög-patak sziklás medrének szurdokán keresztül, bár ez az
esős évszakban igényesebb az igencsak elöntött folyó medrében.
A szurdok legszűkebb és legszebb helyét a Durva szorítójának
(Surovcov stisk) nevezik. Nevét a legendás banditakapitányról
kapta, aki állítólag erre szökött meg a csendőrök elől. A biztosított
útvonal végén egy rövid emelkedő után a legelőkön keresztül
sétálunk az útvonal céljához, amely egyben a tanösvény kezdete
is volt. Az útvonal hossza körülbelül 5 km, időtartama kb. 2-3 óra.
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Tiszolcról Hradovára
MURÁNYI - FENNSÍK NEMZETI PARK
KIINDULÓPONT

ÚTI CÉL

Tisovec

Tisovská Hradová

ÚTVONAL LEÍRÁSA

Tisovec – Kopenec – Tisovská Hradová – Tisovec
NEHÉZZSÉGI SZINT

slightly difficult route

6,6 km

3:00 óra

467 m

AZ ÚTVONAL
TELJES HOSSZA

IDOTARTAM

SZINTEMELKEDÉS

VÝHLIADKA KOPENEC
HRADOVÁ

TISOVEC

TIPPÜNK

Ha kedvező az időjárás folytathatjuk a sárga jelzésű útvonalon elérve
a szikla hegygerincet, ahonnan pazar kilátásban gyönyörködhetünk.
A lefelé vezető út 6 km hosszú és kb. 2 óráig tart. A hegygerinci túra
eléggé igényes, veszélyes, csak megfontoltan vágjunk neki. Nem
ajánlott azoknak, akik szédülnek vagy a magasságtól való félelemtől
szenvednek.
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Ez a tanösvény bemutatja Hradová természeti szépségét,
látnivalóit és történelmét. Körülbelül 3 km hosszú útvonala
Tiszolc városából vezet, és szerpentin módon hódítja meg
Hradová délkeleti lejtőjét. Gerincéről lenyűgöző kilátás nyílik
a környékre. A tanösvény útvonala közepesen igényes - 475 m
szintemelkedéssel. Az útvonalon 9 információs tábla található: az
elsőt a szakközépiskola épülete mellet helyezték el. A tanösvény
első szakasza párhuzamos a kék jelzésú Hradová lábához vezető
turisztikai útvonallal. Az itt elhelyezett második tábla tájékoztat az
érintett védett területről. Ettől a ponttól az útvonal meredekké
válik. A sárga jelzésű útvonalon haladunk tovább. Az emelkedő
jutalma a Kopenec kilátó, ahonnan Tiszolc egész városára nyílik
kilátás. Az ösvény vége már egy kis csúcsos réten van, ahol
a bronzkorban település volt a kyjat kultúra időszakából. Ez a
hatalmas és kiterjedt mészkő dombtető, számos barlanggal, már
a kőkorszak óta biztonságos életet biztosított az embereknek.
Az őskori település nyomai ma is szinte az egész gerincen
megtalálhatók. Hradová teteje egy középkori vár maradványait
is rejti, tele legendákkal és mítoszokkal. Feljutni Hradovára 477 m
szintemelkedéssel bő két óra alatt lehet. Esős vagy téli időszakban
ugyanazon az útvonalon térjünk vissza.
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Túra Csucsomból Volovec –
Skaliskóra (Pozsállóra)
KIINDULÓPONT

ÚTI CÉL

Čučma

Volovec – Skalisko

ÚTVONAL LEÍRÁSA

Čučma – Chata Volovec – Skalisko –
Chata Volovec – Čučma
NEHÉZZSÉGI SZINT

kihívásokkal teli útvonal

12 km

5:00 óra

821 m

AZ ÚTVONAL
TELJES HOSSZA

IDOTARTAM

SZINTEMELKEDÉS

VOLOVEC

SKALISKO

CHATA VOLOVEC

OBEC ČUČMA
HORNÝ KONIEC

TIPPÜNK

Csucsom községben található Bányászati tanösvény, a helyi
bányatörténetet műszaki emlékeken keresztül lehet megismerni. A
Skalisko tetejére több irányból vezetnek túraútvonalak: a Csucsom
zöld, a Betlér sárga, az Úhornianske és a Súľová-nyereg felől piros
jelzésű a túraútvonal, ez más néven a Szlovák Nemzeti Felkelés
Hőseinek útja, és egyben ez Szlovákia leghosszabb turistaútja.
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A Pozsálló (Volovec-Skalisko) csúcsra vezető egyik túraútvonal a
Csucsom (Čučma) községből indul. Zöld turistajelzés kísér minket
az egész útvonalon. A lombhullató erdőkön átívelő, váltakozó
emelkedőkkel járó kellemes túrázás később alpesi hangulatú
útvonallá változik. A csúcsra való utolsó feljutás előtt egy pihenőt
tarthatunk a csúcs alatt található Volovec turistaházban. Ez a
turistaház a nap 24 órájában nyitva tart a nyári hónapokban, a téli
időszakban csak hétvégén. A mellette levő pavilonban nagyobb
csoportoknak is lehetősége van megpihenni. Az utolsó emelkedő
a háztól a csúcsig meredekebb. Az ösvény összefonódik a fák
gyökereivel, a sziklákkal és kövekkel. Ezen akadályok leküzdése
után egy kisebb havas rétre érkezünk, ahol megtaláljuk az utolsó
jelzőtáblát. A Volovi-hegység főgerincének domináns csúcsa a
névadó Volovec-hegy, az egyik legszebb és legismertebb az
egész hegységben. Széles tetején egy érdekes testvércsoport
emelkedik, Skalisko néven. Volovec legmagasabb pontja a
jobb oldalon található Pozsálló. Megmászása után 1293 m t.f.m.
értünk el. Erről a helyről lenyűgöző körkörös kilátás nyílik, amely
Szlovákia egyik legszebbje. Innen látni Kelet-Szlovákia nagy
részét, de a Magas- és Alacsony-Tátrát vagy Magyarország egy
részét is. A túraútvonalon az említett csúcs alatti turistaházon
kívül különféle pihenőhelyeket is találunk. Volovecre több jelzett
túraútvonal vezet, a legkönnyebben Csucsom, Henclófalva
(Henclová) vagy Betlér (Betliar) falvakból lehet megközelíteni. A
Skalisko csúcsra vezető túra körülbelül 8 kilométeres útvonalon,
körülbelül 3 órát vesz igénybe.
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Rudnától
a Töröki kilátóig
KIINDULÓPONT

ÚTI CÉL

Rudná

Turecká

ÚTVONAL LEÍRÁSA

Rudná – Skalica – Turecká – Rudná
NEHÉZZSÉGI SZINT

közepesen nehéz

8,6 km

4:00 óra

584 m

AZ ÚTVONAL
TELJES HOSSZA

IDOTARTAM

SZINTEMELKEDÉS

ROZHĽADŇA NA TURECKEJ

VÝHLIADKA SKALICA
RUDNÁ

TIPPÜNK

A 3. számu infotáblához közel (kb. 200 méterre) található a Skalica
kilátó. Ezen a helyen megtudhatunk valamit a környék növényvilágáról,
de szép látvány is tárul elénk. A kilátó egy sziklás részen van, lefelé a
falu felé, és jól látni a környéket, Rozsnyó városát, a Rozsnyói (Volovské)
hegységet, a Szilicei- és a Pelsőci-fennsíkot.
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Rozsnyórudnán indulunk a Török tanösvényen, amely a Rozsnyó
környéki bányászat és erdőgazdálkodás történetét ismerteti 8,6
km-en, 585 méteres szintemelkedéssel. A tanösvényen végig
ismereteket szerezhetünk elsősorban a faluról, a bányászatról
és terület természeti jellegzetességeiről. A jelzett ösvény a
falu feletti erdei ösvényre vezet, amelyen tovább haladunk, 26
információs-oktató táblát, megállókat és nehány pihenőt érintve.
A túra célja a Török-hegy (954 m tengerszint feletti magasság) a
legmagasabb pontja a túránknak. A csúcsra 2012-ben épült egy
15 méter magas Törökhegyi-kilátó, ahonnan panorámás kilátás
nyílik a Volovské vrchy-re (Rozsnyói-hegységre), a Revúcka
vrchovinára és a Szlovák-karszthegységre. A kilátó téglából
épült földszintjén található egy helység, amely rossz időben
menedékként szolgálhat a turistáknak. A tanösvény útvonala
a Rozsnyó felőli zöld jelzéshez vezet, és a Turecká, Repiská,
Brdárka, Spálenisko tetején keresztül vezet a Stolica csúcsáig P.
J. Šafarik–ösvény néven. A Török tanösvény egy körtúra amely
Rozsnyórudna községben kezdődik és ér véget.
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Beretkéről a Murány áttörés
tanösvényen
a Meliatikumhoz
KIINDULÓPONT

ÚTI CÉL

Bretka

Meliatsky profil

ÚTVONAL LEÍRÁSA

Bretka – Prielom Muráňa – Meliata –
Meliatsky profil – Meliata – Prielom Muráňa – Bretka
NEHÉZZSÉGI SZINT

közepesen nehéz

11 km

3:00 óra

73 m

AZ ÚTVONAL
TELJES HOSSZA

IDOTARTAM

SZINTEMELKEDÉS

MELIATSKY PROFIL

PRIELOM MURÁŇA

JASKYŇA PEŠKÓ

BRETKA
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TURISTIKAI BEDEKER

A kirándulásunk a Tornalja melletti Beretke falu központjából, a
templom sziklától indul. A templomtól nem messze, egy kert
végében vasbeton katonai bunker áll. Egykor a község határában
hét is volt belőlük, de mára csak ez az egy maradt meg. Némi
emelkedő után a Peskő sziklához érkezük. Egy kiépített lépcsősor
és korlát vezet le a két nyílású Peskő-átjáróbarlanghoz. A kijelölt
ösvény lejtőin tovább haladva eljutunk a Murány folyóhoz
(a helyiek Muránkának is nevezik), amely a jól karsztosodó
mészkőben egy nagyon hangulatos áttöréses 3 km hosszú
szurdokvölgyet alakított ki, mely Murány-áttörés (Prielom

A GÖMÖR-KISHONT RÉGIÓ

41

Muráňa) néven ismert. A beretkei szurdokvölgy növény- és
állattani szempontból is figyelemre méltó. Az apró nőszirom és a
törökmeggy mellett sok más értékes és védett növény is található
itt. A különleges állat- és növényvilággal bővelkedő völgyben a
folyó mellett kanyarog a szűk ösvény, a domboldalban mohával
borított sziklákkal és számos barlanggal. Egy nagy sziklában
található a Rosszgyári-barlang (Hutnianska jaskyňa), ez a II.
világháború idején német katonák búvóhelyeként szolgált. Az
üreg a nevét a folyó bal partján álló Rosszgyárról kapta (Szöggyár),
ahogy a helybeliek nevezték, ez Szlovákia egyik legrégebbi
vashámor romja. A Muránka folyó mentén tovább haladva
megérkezünk a következő településre Mellétébe (Meliata).

TIPPÜNK

Beretkén található egy gyönyörű 18. századi házikóban
kialakított mini-skanzen, melyben méhészeti múzeum, Gömöri
népszoba és egy mesebeli iroda kapott helyet.
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TURISTIKAI BEDEKER

A folyó keleti partján, a régi mellétei malomtól, amely már csak
romok formájában maradt fenn, próbára téve bátorságunkat
a Muránka folyót átívelő fahídon áthaladva mintegy 200 m-re
északra a falutól található egy fontos geológiai hely, amely
Meliatikum néven ismert. Ezen a helyen sikerült a geológusoknak
először igazolniuk a mélytengeri üledékek előfordulását
Szlovákiában. A Nyugat-Kárpátok tektonikai szuperegysége
(elszigetelten előforduló üledéke) a helység nevét kapta. Ha
vissza szeretne jutni Beretkére haladjon a tanösvényen, mely a
túra végén egy meredek lejtőn balra fordul, ahonnan egy rétre
vezet, melyen keresztül visszavisz Beretke településéhez, vagy
mehet kerékpárúton a Kerek-hegyen keresztül.
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A Gömöri „Paradicsomkertből” a Veľ ký Radzim csúcsra
KIINDULÓPONT

ÚTI CÉL

Brdárka

Veľký Radzim

ÚTVONAL LEÍRÁSA

Brdárka – sedlo Hora – Vdovčíkovo kreslo –
Veľký Radzim – Malý Radzim – Brdárka
NEHÉZZSÉGI SZINT

közepesen nehéz

7,2 km

2:55 óra

571 m

AZ ÚTVONAL
TELJES HOSSZA

IDOTARTAM

SZINTEMELKEDÉS

VEĽKÝ RADZIM

VYHLIADKA
MALÝ RADZIM

SEDLO
HORA

BRDÁRKA
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TURISTIKAI BEDEKER

A Nagy Radzim hegycsúcsra egy Berdárka nevű festői szépségű,
Szlovákiában egyedülálló cseresznyés ültetvényeiről ismert
hegyi faluban kezdünk túrázni. A falu a 600 m tengerszint feletti
magasságban mintha a környező dombok napsütötte karjaiban
heverne, mintegy 4000 cseresznyefa nő itt. A tavaszi hónapokban
a szinte az egész falut körbevevő virágzó gyümölcsösök több
száz látogatót vonzanak. Mögöttük őrzőként magaslik a Nagy
és a Kis Radzim csúcsok, ahonnan lélegzetelállító a kilátás erre a
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gömöri paradicsomi kertre. A falu felső végén balra kanyarodunk
és a zöld turistajelzéssel párhuzamosan haladunk. Néhány méter
után a turistajelző tábla jobbra irányít bennünket. A sárga jelzést
követve gyönyörű réteken át jutunk a Hegy-nyeregbe. Innen
már egy kitaposott ösvényen kapaszkodunk a Nagy és Kis
Radzim csúcsokra. Fél óra elteltével elérhetjük a Nagy Radzim
(991 m tengerszint feletti) sziklaszirtjeit. A hivatalosan megjelölt
túraútvonal a Vdovčíkovo kreslo kilátónál ér véget, amely egy
mészkő trónra emlékeztet és nagyszerű kilátás nyílik innen délre.
Gyönyörködhetünk a 70 km-re fekvő magyarországi Bükkhegységben vagy alattunk a 300 méteres mélységben meglapuló
Berdárkában. Ez a hely Michal Vdovčík helyi banditáról kapta a
nevét, akinek a 19. században állítólag Radzimban volt búvóhelye.

TIPPÜNK

A szakrális műemlékek kedvelőinek ajánljuk a Berdárkaból
vezető úton a közeli Gecelfalva, Ochtina és Csetnek gótikus,
egyedi freskódíszítésű templomainak megtekintését.
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TURISTIKAI BEDEKER

A helyet a természet is gazdagon megáldotta a melegkedvelő
növényfajok flórájával. Itt található egy veszélyeztetett endemikus
sárgavirágú növény a szlovákul jazyčník sivý, latinul lagularia
glauca, amely Közép-Európában sehol máshol nem fordul elő. A
Vdovčíkovo kreslo-ból tovább kapaszkodunk a hegycsúcsra. Az
északi oldaláról kilátás nyílik a Magas-Tátra csúcsaira. A gerincről
leereszkedünk a Kis és Nagy Radzim közötti réttel borított
nyeregbe, ahol egy pihenőt és egy információs táblát találunk.
Egy kilométeres kitérőt is tehetünk nyugati irányban, a Kis Radzim
gerincén haladva, annak a déli sziklás kilátójához. Jutalmul az
impozáns Király-hegy mellett a Stolica-hegységben vagy a
Szlovák Paradicsom síkságában is gyönyörködhetünk. A faluba
visszavezető út körülbelül egy órát vesz igénybe.
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Kiadta Gömör Területi Idegenforgalmi Szervezet 2022ben. Megvalósítása a Szlovák Köztársaság Közlekedési
és Építésügyi Minisztériumának pénzügyi támogatásával.
Újrahasznosított papírra nyomtatva.
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