
Élménybeszámoló 
Kirándulás Dél-Gömörben  

 
 

December 9-én, vasárnap ismeretnyújtó kirándulásra indultak a megye túravezetői Dél-
Gömörbe. Ködös, párás volt a reggel, mint a hét többi napja, de ez senkit nem tartott 
vissza az autóbuszos körúttól. A Búzatéri görög katolikus templom mellől 7 órakor 
induló különbusz rendre megtelt, csak az érintett útvonalon később csatlakozók helye 
maradt rövid időre üresen. 
 
Sokunkban a hajdani, jó hangulatú osztálykirándulások emlékét idézte a program. 
Első állomásunk Putnok volt, de már előtte is voltak településismertetők, melyeken a 
járművünk áthaladt. Így Sajószentpéterről Szabó Etelkától hallottunk, majd Béres 
Sándor a Pitypalaty-völgyet mutatta be röviden. Őket követték Béres Péter és Huzsvári 
Kálmán. Vadna és környékének tolmácsolására vállalkoztak. 
Hamarosan Putnokra érkeztünk, ahol végtagjainkat is megmozgathattuk. Itt Ráczi 
Győző várt bennünket aki igazi lokálpatrióta módra, rendkívül felkészülten kalauzolt 
bennünket a településen. 
 
Először a Serényi-téren álló, XIX. századi, egykori Fogadó épületben elhelyezett Gömöri 
Múzeum Társadalom-Természet című Dél-Gömört bemutató időszaki kiállítást néztük 
meg. Győzőtől megismertük a városka történelmét, fejlődését napjainkig, s azt, milyen 
szerepe volt az itt élő grófi Serényi családnak, különösen Gróf Serényi Bélának, aki 
sokat tett a város fejlődéséért. 
 
A múzeum után a közeli Holló László Galériában a névadó művész alkotásai mellett 
időszakos képkiállítást láttunk. 
 
A barokk római katolikus templomba meredek lépcsősoron jutottunk, amely mellett a 
Nepomuki Szent János szobra érdemelt figyelmet. A dombon már az Árpád-korban is 
állt egy ősi templom, amelynek helyére 1832-ben építették a korábban lerombolódott, a 
történelem viharaiban elpusztult putnoki vár köveiből a ma látható épületet. 
Megismertük a templom történetét, megcsodáltuk az oltár gazdag díszítettségét. A 
Serényi család a templom melletti kastélyból külön bejárón bármikor használhatta a 
templomot a számukra elkülönített, a szentélytől balra levő emeleti részen. Bútoraikból 
néhány darab a templomot gazdagítja. A templom oktalan gyújtogatásnak kétszer is 
áldozatul esett, de csodával határos módon a faragott faoltár még sem pusztult el. 
 
Sétánk a fákkal övezett kastélyparkba vezetett, ahol körbejártuk az erősen 
lerombolódott kastélyt, amely valaha szebb napokat látott. Az épületet a dombon 1834-
ben a Serényi grófok építették a korábban itt álló, lakatlanná vált, elpusztult vár 
romjaiból. Klasszicista stílusú, oszlopos homlokzatú épület, jelenleg lezárva, rajta az 
enyészet az úr. Évtizedekig iskola működött benne. Kár érte! 
 
Putnok után a ködös Szörnyű-völgyön keresztül Kelemér irányába folytattuk utunkat. 
Szilágyi János, az Aggteleki NP munkatársával a Mohos-tavakat kerestük fel. 
Elmondta: e láptavak jégkorszaki eredetűek, hegycsuszamlás útján keletkeztek, 
lefolyástalan mélyedésben alakultak ki. Úszó, mozgó tőzegmohaláp borítja. Igen ritka 



növények maradtak fenn, mint a hüvelyes gyapjúsás, tarajos pajzsika, molyhos nyír és 
füles fűz. A Keleméren található Mohos házban színes képeken meg is tekinthettük, 
milyen tavasztól őszig a színes, virágzó lápvilág. 
 
A tavaktól néhány száz méterre található a Mohos-vár. Földsáncai jól kivehetőek. 
Rekonstrukciós rajza a Mohos házban láthatók. 
 
Következő állomás: Kelemér. Árpád-kori eredetű falu, sokat megőrzött régi 
hangulatából. Református temploma középkori eredetű, kis dombon áll, kopjafák 
szegélyezik. Tompa Mihály életútját és munkásságát bemutató kiállítás a templom 
melletti  épületben tekinthető meg. Itt Demeter László kalauzolt bennünket. 
Lazításképpen a sok ismeret után a közeli vendéglátóhelyen csillapítottuk szomjunkat. 
Ismét buszra ültünk, s Gömörszőlősig meg sem álltunk. Molnár Mihály vette át a szót 
ezen a településen. Tőle is nagyon részletes ismertetőt hallottunk, majd a néprajzi 
gyűjtemény, a Kisgalériában Miska bácsi természetjáró fotókiállítása, a kazettás 
famennyezetű református templom, valamint az ökofalu és skanzen megtekintése 
következett. 
 
Hazafelé Serényfalván még egy településismertetőt hallgattunk meg Miska bácsitól. 
A falu végén levő kocsmában a búcsúkoccintás után Miskolc felé vette autóbuszunk az 
irányt. 
 
Tartalmas, gazdag, szép program részese voltam. Ajánlom ezt a vidéket mindazoknak, 
akik még nem jártak erre, vagy jártak, de csak fecske módjára átsuhantak ezen a 
látnivalókban élményt adó szép vidéken. Gyönyörű tájak, varázslatos falvak és 
évszázados történelem, barátságos emberek. 
Fedezzük fel, járjuk be, vigyük el túratársainkat erre a közeli, északi területre is! 
Köszönöm, hogy részt vehettem a túrán! Remélem sokak érdeklődését felkeltve többen 
felkeresitek ezeket a helyeket. 
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