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1 
Római katolikus 
templom 

A település nyugati részén. 

Eredetileg gótikus stílusban épült, később barokk stílusban átépített 
templom. Összetett kupolájú, lanternás tornya a nyugati oldalon áll. 
Tetőzetét hullámos fémlemez borítja. Déli falán a helyreállított régi, gótikus 
bejárat, mérműves ablak és eredeti falmaradványok láthatók. XV. század 

2 Régi boltépület 
A település nyugati részén, a 
Borsodszentgyörgyre vivő út mentén. 

Nyeregtetős, népi rokokó stílusú régi boltépület. A nyílászárók felett íves 
záró vakolatdíszek alatt stilizált kagylók láthatók. Az eresz alatti falrészen 
geometria mintákból álló vakolatdísz fut. A nyílászárókat újakra cserélték. 
Az épület jelenlegi színezése nem esztétikus. 

XX. század 
eleje 

3 Régi gazdaház 
A település nyugati részén, a 
templommal szemben. 

Vakolatdíszes, szuterénes, egyszintes népi rokokó  és népi barokk stílusú 
nyeregtetős épület. A teteje eternitpalával fedett, díszes padlásvilágító 
ablakai ónborításúak. Boltíves ablakainak és kapujának vakolatdíszei a 
zárókövetek kiemelik. Lábazata dísztéglával borított. Kétszárnyú, 
ajtónyílásos kapuja faragott geometriai mintákkal díszített, fából készült. 

XX. század 
eleje 

4 Temető 
A település nyugati részén, a 
Borsodszentgyörgyre vivő út mentén. 

Régi temető, sok, kőből faragott díszes síremlékkel. XIX-XX. 
század 

5 Arlói-tó  
A település keleti felén a Szohony-
völgyben. 

A Szohony-völgy alábányászott oldalainak lecsúszása (suvadása) 
felduzzasztotta a Szohony-patak vizét. A szabályozott lefolyás kialakítása 
után felülete 8,1 ha, alakja szabálytalan téglalap: kb. 500x160 m. A tó 
kedvelt kiránduló-, horgász- és üdülőhely. A tó partja üdülőházakkal 
beépített, a beépítetlen részeken fűzfák nőnek, bokorfüzesek alakultak ki. 1927 



6 
Suvadás - Csahó-
hegy 

A település keleti oldalán az Arlói-tó 
felett. 

A Csahó-hegy 3 periódusban történt óriási suvadásának nyomai, a hegy 
tetejénél látható elaggott csúszólapokkal és az előtérben felgyűrődött 
lesuvadt anyaggal. A tömegmozgásban részt vett anyag már újraerdősült. 

XX. század 
eleje 

7 
Suvadás - Benéte-
hegy 

A település keleti oldalán. 
A Benéte-hegy 3 periódusban történt suvadásának nyomai, a hegy tetejénél 
látható elaggott csúszólappal és az előtérben a szabálytalanul hullámzó, 
gyepesedett lesuvadt anyaggal. 

XX. század 
eleje 

8 
Ivánka-tanyai régi 
gyümölcsös 

A Gyepes-völgyben, az Ivánka-tanya 
mellett. 

A vadászkastély mellett, a kastéllyal egyidőben alapított öreg gyümölcsös. 
A több sorban ültetett, nagy részt almafák között több erősen elöregedett, 
néhány fiatalabb pótlás is van. A fák között gondozott, természetszerű gyep 
alakult ki. 

XX. század 
eleje 

9 Ivánka-tanya A Gyepes-völgyben. 

A vadászkastély, romantikába hajló klasszicista stílusban épült. Összetett 
tömegével és alapjával illeszkedik a viszonylag meredek lejtésű talajhoz. 
Összetett tetejét cserép fedi. A lejtős alapsík legmélyebb részén kialakított 
négyszögletes tornyát rövid gerincű sátortető fedi, melyet díszes, ónborítású 
világítóablakok és kettős csúcsdísz ékesít. Alapja faragott terméskővel 
borított, eresze zöldre festett, faragott deszkázattal borított. 

XX. század 
eleje 

10 Feszület A falu központjában. 
Hasáb alakú alapon álló faragott kőkereszt, egyszínre festett fém korpusszal, 
INRI. feliratú fémtáblával. 1920 

11 
Egyetemes 
emlékmű 

A falu központjában, a polgármesteri 
hivatal előtt. 

Lépcsős talapzaton álló, két tartó oszlop között táblaszerű fából faragott 
emlékmű, 1848., az I., a II. világháború és 1956. emlékére. Tetején koronás 
címer, az oszlopokon, táblán nevek vannak kifaragva. 1993 

12 Gyepes-völgy A falu nyugati határában. 
Völgytalpi égeres, 40-50 éves égerfákkal, sásos, sárga nőszirmos, acsalapus 
mocsári aljnövényzettel. 

legalább 100 
éves 

13 Felső-kastély A Gyepes-völgy felső részén. 
Felső kastély néven hívott vadászház. Kis alapterületű, kör alaprajzú bejárati 
részhez kis alapterületű, négyszögletes épületrész csatlakozik. Az összetett 
tető fémlemez borítású. Alapja dísztéglával kirakott. 

1930-as 
évek 

 


