
A Kohász út Diósgyőr-Vasgyár – Ómassa közötti szakaszának leírása 
 
A Diósgyőr-Vasgyári Ógyár térről indul az útvonal, melyet az ózdi kohászat 125., a diósgyőri kohászat 
200. évfordulója tiszteletére létesítettek a két kohászváros természetjárói 1970-ben. 
 
A K + jelzés a térről D-i irányban halad a Gózon Lajos utcában, majd áthalad a vasúti felüljárón. A 
temető előtti sorompónál jobbra fordulunk és hamarosan kiérünk a gyári kolónia házai közül. Balról 
elhagyjuk a fűrészüzemet. A kereszteződésben jobbra letérünk a Bükkszentlászlóra vezető útról és enyhe 
ívben elérjük a Lórántffy utca torkolatát. Az ABC-nél (szombaton is nyitva), a Tatárdomb alatt a balra 
felvezető Üllő utcán az erdő alá érünk. Szép fenyvesben jutunk fel Gamócára, melynek tisztásáról szép 
kilátás nyílik a diósgyőri gyártelepekre, városrészekre. A fenyves után, a Vár-tető előtt balra letérünk a 
gerincútról. Mély vízmosásban vezet fel az út meredeken a Bagoly-hegy NY-i oldalába. Innen már közel 
szintben haladunk. Az Irén-forráshoz vezető KO jelzéshez érünk, majd a Fényes-tető déli oldalában 
járunk. A BNP határához érkezünk, majd elhagyva a Vaskapu-gerincét ismét emelkedő következik, 
jobbra kilátással. Egy magassági pont után kiérünk a Bükkszentlászlóról jövő KL-hez. Az útról jobbra 
egy jelzetlen úton kimehetünk a Nagy-hegy-tetőre, ahonnan szép kilátás van. Felhagyott mészégető után 
szintben haladunk, majd jobbra lejt az út, melynek végén kijutunk a Hegyes-tető alatti terjedelmes rétre, 
ahol találkozunk a P és a Z sáv jelzésekkel. 
 
Derékszögben jobbra átkelünk a réten, ahol az erdő szélén a P jelzés jobbra eltávolodik tőlünk és lemegy 
a Majláth vm-hez. A Z jelzés társunk marad még kb. 300 métert, onnan a Gulicska és a Tűzköves 
érintésével lemegy a Majális parkba. A Z sáv elágazásától nehezebb terepre érünk, alattunk a Mély-
völgy tátong. Hirtelen jobbra meredeken folyatódik a jelzés. Leereszkedünk az erdészeti útra, balra 
indulunk rajta. Egy jobbos kanyart követően a jelzés rövidíti az erdészeti utat. Irtás szélén járunk, majd 
egy meredekebb úton haladva leérünk a kisvasút Puskaporos nevű megállójához, innen pedig a hámori 
temetőhöz ereszkedünk. A lejtő jobb oldalán sziklamászó hely van. A temetőben található Herman Ottó 
és Vásárhelyi István sírja. Leérünk a hegyről a Losonczi utcába. 
 
Felsőhámorban érdemes megtekinteni a Palota úton lévő Központi Kohászati Múzeumot. A Palotaszálló 
függőkertjei mentén érünk föl a Hámori-tó gátját képező műútra. Ezen 100 métert haladva, az 
ajándékboltnál jobbra rátérünk a tóparti sétaútra, mely a kisvasúttal párhuzamosan követi a tópart 
vonalát. Jó egy kilométeres séta után a jelzés átkel a patakon és a műúton halad tovább Újmassáig, ahol 
az Őskohó és a Szabadtéri gépkiállítás vár érdeklődésünkre. Hamarosan a Pisztrángtelep következik, 
majd Garadna, ahol ihatunk a Szövetség-forrás friss vizéből. Garadna után egy elágazásba érünk, a balra 
tartó út Sebesvízhez vezet. A Kohász Kék út K+ jele továbbra is a műút vonalát követi egészen 
Ómassáig. Amennyiben az eddig megtett utat egy napra ütemeztük, előzetes rendelés esetén 
megszállhatunk a B.-A-Z. Megyei Természetjáró Szövetség kulcsosházában. 


