
Tompa 75 
Kerékpáros teljesítménytúra 

Menetutasítás 
 
A putnoki vasútállomáson lévő Gesztenyés söröző udvarán az indítóközpontban kapjuk meg a menetutasítást. 

Innen indulunk a városon keresztül. Kelemér felé a főtéren fordulunk el jobbra és a Szörnyű-völgyön át haladunk 

egész Kelemér központjáig. A templom udvarán a Tompa emlékházban bélyegezünk, majd tovább kerekezük 

Gömörszőllősre. Itt az iskolakertben ismét bélyegezünk. Megnézzük a néprajzi gyűjteményeket, majd 

visszafordulunk és Kelemérig megyünk. Kelemértől Serényfalván keresztül a bánrévei határátkelőhöz érünk, ahol 

elhagyjuk az országot. Személyi igazolványt vigyünk a határátkeléshez. Elmegyünk egészen az Abafalvi 

(Abovce) elágazásig, itt balra fordulunk, és a Lénártfalvi (Lenartovce) elágazásig kerekezünk. Itt egy 4-es 

útelágazásban Hanva (Chanová) felé vesszük az irányt és a hanvai templom udvarán találjuk Tompa Mihály sírját. 

A síremléken lent egy vers van, aminek az utolsó két sorát igazolólapunkra felírjuk. (Tollat ne felejtsünk el 

vinni magunkkal) A templommal szembeni parókián megnézhetjük a Tompa emlékszobát, majd elindulunk Csíz 

(Ciz) felé. Az út a templom mellett nyugatra indul el, majd 100 m után a falu felső utcáján balra fordulunk és ez 

az út elvezet bennünket a fürdőig. Vigyázat! Csíz előtt egy épületnél van egy elágazás. A jobb oldali út a tóhoz 

vezet! Mi maradunk a baloldali kicsit rosszabbnak tűrő úton! 

 

Csízből kimegyünk az 571-es főútra és jobbra fordulunk Rimaszombat (Rimovská-Sobota) felé. Átkerekezünk 

Rimaszécsen (Rimovská Sec), majd 1,5 km után balra megtaláljuk a Jénére (Janice) vezető utat. Befordulunk Jéne 

felé és bekerekezünk a faluba. Balra felmegyük egy kis dombra a templomhoz és a templom homlokzatán levő 

évszámot felírjuk az igazolólapra. A faluban két helyen látunk Susa felé mutató útjelző táblát, így az utat 

könnyen megtaláljuk. A falu vége előtt egy balra, keletre forduló úton kiérünk egy földútra, ami 1,2 km után felér 

egy 274,1 m-es magaslatra, majd a magaslat után az országhatárra. Vigyázat az országhatár előtt van egy elágazás, 

mi a jobb oldali úton maradunk! A kijelölt határátlépési ponton visszatérünk Magyarországra és a szalagozás 

mentén leereszkedünk Susára. Susától Urajon keresztül Ózdra érünk. Tartsuk az autóbusz útvonalát és akkor a 

romos oxigéngyár mellett a vasútállomáshoz érünk. Az állomást Bánréve vagyis északkelet felé hagyjuk el, de az 

állomás végén átmegyünk a felüljáró mellett a síneken, majd azonnal balra fordulunk. Ez az út vezet bennünket 

Sajóvárkonyra, ami Ózd része. 

 

Sajóvárkonyban a templom mellett jobbra fordulunk Királd felé. Nem térünk balra a Bánszállás és Center felé 

vezető útra, és a következő jobbra forduló sátai útra sem. Másfél km-t megyünk erősen felfelé s elérjük a 

Kiskapud nevű vasúti megállót. Tovább lefelé ereszkedik az utunk Királd felé. Elhagyunk egy elágazást ami 

Borsodbóta felé vezet, majd mikor lakott területre érünk ismét elhagyunk egy borsodbótai elágazást. Mi itt balra 

fordulunk és átmegyünk a vasút alatt. Ezt az utat már nem hagyjuk el Putnokig. Királdon álljunk meg a régi 

bányász kulturház előtt és a szobor felett a falon levő emléktábla szövegét írjuk fel az igazolólapunkra. Indulás 

után Királdot elhagyva a következő elágazásban balra térünk, majd a sajóvelezdi elágazásnál egyenesen 

kerekezünk tovább Putnok irányába. A Sajó hídon áthaladva visszatérünk a Gesztenyés söröző kertjébe, ahol már 

várnak bennünket a célban. 

 
Jó túrázást. kellemes időtöltést kívánnak 
a 
Rendezők! 


