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A Gerecse Natúrpark egyik különleges települése Szomód, hiszen két nagytáj találkozik itt: 
a Kisalföld és a Dunazug-hegység. Szomód különleges épített értéke a kétezer éves  
múltra visszatekintő római út. Az egykori Esterházy grófi uradalom ferencmajori  
gazdasági épületeinek nagyszerű minőségben történt felújításával létrejött  
Pikant Pajta a térség egyik legkedveltebb rendezvényhelyszínévé vált. Az  
erdők csendje, a levendulaillatú határ vagy a horgásztavak nyugalma  
mind-mind kikapcsolódásra csábít.

„Ahol a források vize és a zarándokutak csendje 
a sasbércek világával találkozik…”

„Kde sa pramenistá voda a pokojné ticho pútnických ciest stretáva so svetom brál…”

„Where the water of springs and the silence of pilgrimage routes meets the world of eagle rocks…”

„Wo sich  das Wasser der Quellen und die Stille der Pilgerfahrten mit der Welt der Horste treffen…”

ISMERJE MEG ÖN IS  SZOMÓD ÉRTÉKEIT!

Téli csendélet a szomódi erdőkben  
(Fotó: Milinte J.)

A szomódi levendulás    
(Fotó: Kurdi L.)

Az első világháborús emlékmű    
(Fotó: Kurdi L.)

Horgásztavak  
(Fotó: Szendrei Zs.)

Legelésző lovak a szomódi határban    
(Fotó: Kurdi L.)

Szomód látképe, háttérben a Gerecse vonulataival    
(Fotó: Varga N.)

A református templom     
(Fotó: Szendrei Zs.)

Szomód különleges építészeti értéke a római kori út, 
melynek vízátereszei ma is kiváló állapotban vannak     

(Fotó: Milinte J.)

A Ferencmajori Pikant Pajta rendkívül népszerű rendezvényhelyszínné vált  
(Fotó: Musicz L.)
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Szomód a Gerecse Natúrpark azon kevés települése közé tartozik, ahol országos és nemzetközi  
védettségű természeti terület is található. Ez azt mutatja, hogy különleges természeti adottságokkal  
rendelkezik. Határában a több tízezres vonuló madárcsapatoktól a különleges geológiai értékeken át  
a Les-hegyen nyíló védett növényekig megannyi értékkel találkozhat, aki nyitott szemmel járja ezt  
a vidéket. Ebben némi segítséget nyújt a Dunaalmási Kőfejtők Túrakörök tanösvény is.

„Ahol a források vize és a zarándokutak csendje 
a sasbércek világával találkozik…”

„Kde sa pramenistá voda a pokojné ticho pútnických ciest stretáva so svetom brál…”

„Where the water of springs and the silence of pilgrimage routes meets the world of eagle rocks…”

„Wo sich  das Wasser der Quellen und die Stille der Pilgerfahrten mit der Welt der Horste treffen…”

ISMERJE MEG ÖN IS SZOMÓD ÉRTÉKEIT!

Vadlúdvonulás a Ferencmajori-tavakon     
(Fotó: Csonka P.)

A Les-hegy kedvelt kirándulóhely. 
Az itt álló panoráma pont megannyi távoli látnivalót hoz közelre      

(Fotó: Musicz L.)

A nemzetközi természetvédelmi jelentőségű 
Ferencmajori-halastavak egy része Szomód határába esik      

(Fotó: Musicz L.)

Az apró nőszirom Szomód több pontján is előfordul 
és a szomódiak nagy becsben tartják e védett, színpompás növényfajt      

(Fotó: Tari-Székely K.)

A Kőpite felé eső erdők fölé magasodó Dávid kilátó     
(Fotó: Musicz L.)
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Források vize…

A Gerecse vidékét behálózzák a kisebb-nagyobb for-
rások… állandóak vagy időszakosak, kisebbek vagy 
nagyobbak, ismeretlenek vagy akár messzeföldön hí-
resek. E források hűségesen, évszázadok, vagy netán 
évezredek óta ontják hűsítő vizüket „csak úgy” az itt 
élők számára, mint a zarándokoknak. 

Több település határában (pl. Neszmélyen, Héregen) 
is található „Király-kút” nevű forrás, utalva arra, hogy 
ezek vizét egykori királyaink is itták. Évszázadokon át 
voltak híresek és királyaink körében is kedveltek Du-
naalmás forrásai is. Péliföldszentkereszt „Szent-kút-
ja” pedig szintén emberemlékezet óta legendás az 
ide érkező zarándokok körében.

Kevesen tudják, hogy Magyarország legnagyobb hozamú 
karsztforrásai szintén a Gerecse Natúrparkban, Tatán fakad-
nak. Bőségükre jellemző, hogy a Magyar Tudományos Akadé-
mia a XIX. században még innen gondolta megoldani Budapest 
növekvő ivóvízigényét. E nagyhozamú források környezeté-
ben épült ki hazánk első angolkertje, még az 1700-as évek-
ben és ugyancsak itt (a Fényes-források területén) található 
Magyarország talán legvarázslatosabb láperdei tanösvénye.

Zarándokutak csendje…

A Gerecse kicsit mintha az ismeret-
len testvér szerepét töltené be a hazai 
hegységeink sorában. Tán mert hiányoz-
nak innen az égbetörő hegycsúcsok, és 
a felszínformáló erőktől szabdalt, lát-
ványos sziklaalakzatok, vagy egyszerű-
en csak azért, mert  hosszú évtizedeken  
keresztül a nagyközönség elől elzárt, 
kormányzati vadászterületként volt is-
mert… 

Pedig a Gerecse kulcspozícióban van 
a főváros és Mariazell híres európai  
zarándokhelye között. Három zarándo-
kút is itt, a Gerecse vidékén halad ke-
resztül: a Gyöngyök Útja, a Mária Út és a 
Szent Jakab Út.
 
E zarándokutakon közlekedők, túrázók 
pedig igazi csendet, megnyugvást talál-
hatnak itt.

Sasbércek világa

  A sasbérc geomorfológiai értelemben 
a röghegységekre jellemző szerkeze-
ti forma. A párhuzamosan futó vetődé-
sek mentén a terület lesüllyed, a köztük 
lévő terület viszont vagy kiemelkedik 
vagy megtartja addigi pozícióját. Ezeket 
az izolált formákat általában egyenet-
len, esetleg domború tető jellemzi. A te-
tőt körbevevő lejtőt rendszerint szálban 
álló, kemény, stabil kőzet alkotja, így tud 
dacolni a felszínformáló erőkkel.

 

A Gerecsében számos jellegzetes, meg-
billent helyzetű sasbérc emelkedik, 
ezek egyik legszebb képviselője a bajóti 
Öreg-kő, mely a Gerecse Natúrpak logó-
jában szereplő kettős vonulatnak is mo-
dellként szolgál…

„Ahol a források vize és a zarándokutak csendje 
a sasbércek világával találkozik…”

„Kde sa pramenistá voda a pokojné ticho pútnických ciest stretáva so svetom brál…”

„Where the water of springs and the silence of pilgrimage routes meets the world of eagle rocks…”

„Wo sich  das Wasser der Quellen und die Stille der Pilgerfahrten mit der Welt der Horste treffen…”
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A Gerecse sziklás sasbércei, csendes erdei, hűvös völgyei  
amolyan szerény kistestvérként húzódnak meg a jóval népsze-
rűbb Bakony, Vértes, Pilis és Budai-hegység vonulatai mellett. 
Pedig micsoda értékek találhatók meg itt is! És micsoda fényes 
történelemről, vagy éppen vérzivataros évszázadokról regélnek 
az ódon várfalak, az új köntösben pompázó kastélyok vagy akár 
a ma már csendet őrző kőbányák!  Kevesen tudják, hogy a Gere-
cse őrzi a Kárpát-medence legősibb emberi kultúrájának nyoma-
it és hogy a Római Birodalom egykori határa (a Limes) is hosszan  

határolta e hegyvidéket. A Gerecse völgyeiben megbújó, gyö-
nyörű fekvésű falvakat, a hegységperemeken létrejött városo-
kat az itt élő magyarság és az évszázadok óta vele együtt dolgo-
zó, küzdő és ünneplő szlovák és német nemzetiségek töltik meg 
élő hagyományokkal, pezsgő kulturális élettel.

A csendkeresők, a kalandvágyók, a kihívást keresők, az erőpró-
bálók izgalmas vidéke ez. Egy hely, ahol mindent megtalál!

GERECSE NATÚRPARK TURISTATÉRKÉPE

Medvehagymás erdő 
(Fotó: Gerecsei Z.)

Baji körtemplom 
(Fotó: Varga N.)

„Ahol a források vize és a zarándokutak csendje 
a sasbércek világával találkozik…”

„Kde sa pramenistá voda a pokojné ticho pútnických ciest stretáva so svetom brál…”

„Where the water of springs and the silence of pilgrimage routes meets the world of eagle rocks…”

„Wo sich  das Wasser der Quellen und die Stille der Pilgerfahrten mit der Welt der Horste treffen…”

Ön itt áll / You are here / Sie ist hier / Ste tu
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• The biggest bird statue in Europe – Tatabánya, Turul
• One of Europe’s oldest human fossils – Vértesszőlős, Archaeological Exhibiton
• One of Europe’s most significant gathering place of wild geese – Tata, Old Lake
• The group of springs with one of the largest water capacity in Hungary – Tata 
• The most important water castle in Hungary – Tata Castle 
• Hungary’s oldest fishpond – Tata, Old Lake 
• Hungary’s 7th biggest lime tree – Süttő, small-leaved lime tree
• One of Hungary’s longest Roman routes – Dunaalmás, Szomód
• A famous wine region in Hungary – Neszmély wine region
• One of the most dramatic battles of the Turkish period in Hungary – Nyergesújfalu, Pusztamarót 
• One of Hungary’s most popular performance tours – Tatabánya, Gerecse-50
• Boundary of the Roman province Pannonia – Nyergesújfalu, Tokod, Tokodaltáró, LIMES
• The longest cave of Gerecse – Tatabánya, Lengyel-cave
• One of the lake systems of the Transdanubian region which are the richest in bird species – Naszály, Szomód,  
 Ferencmajor fishponds
• One of the most significant caves in the Transdanubian region concerning prehistorical archaeology – Bajót,  
 Jankovich-cave 
• Birthplace of the medieval coach (carriage) – Kocs 
• Meeting point of three pilgrimage routes – Via Margaritarum (Way of Pearls), Way of Mary, Way of Saint James
• The rarest, highly protected plant species of Hungary – Lábatlan, Tata 
• Where 200 million years of Earth’s history can be studied – Stone quarry, Dunaalmás; Calvary hill, Tata
• Residency of „Ördöglovas” (Devil’s rider) – Bajna, Sándor-Metternich castle
• Where 11 mountain peaks of 3 countries can be seen – Süttő, Nagy-Gerecse
• Hungary’s first historical garden – Tata, English Garden
• One of the most beautiful meeting points of nature and culture in Hungary – Tata 
• A mining past of two thousand years 
• Educational trails in Gerecse Nature Park

A GERECSE NATÚRPARK KIEMELKEDŐ ÉRTÉKEI

Neszmélyi öreg tölgy 
(Fotó: Milinte J.)

Neszmélyi borvidék 
(Fotó: Varga N.)

Római kori vízáteresz 
(Fotó: Musicz L.)

Kőbányák sokasága a római kortól 
(Fotó: Milinte J.)

Fényes Tanösvény 
(Fotó: Milinte J.)

Héregi tájház 
(Fotó: Musicz L.)

„Ahol a források vize és a zarándokutak csendje 
a sasbércek világával találkozik…”

„Kde sa pramenistá voda a pokojné ticho pútnických ciest stretáva so svetom brál…”

„Where the water of springs and the silence of pilgrimage routes meets the world of eagle rocks…”

„Wo sich  das Wasser der Quellen und die Stille der Pilgerfahrten mit der Welt der Horste treffen…”

• Die größte Vogelstatue in Europa – Tatabánya, Turul
• Einer der ältesten menschlichen Funde Europas – Vértesszőlős, Vormensch-Lager
• Einer der wichtigsten Versammlungsplätze der Wildgänse Europas – Tata, der Alte Teich
• Eine der Quellengruppen Ungarns, die die größte Wasserergiebigkeit haben - Tata
• Eine der wichtigsten Wasserburgen Ungarns – Die Tataer Burg
• Einer der ältesten Fischteiche Ungarns – Der Tataer Alte Teich
• Der siebte größte Lindenbaum Ungarns – Süttő,  kleinblättrige Linde
• Einer der längsten erhalten gebliebenen Römerwege Ungarns – Dunaalmás, Szomód
• Eines der berühmtesten Weingebiete Ungarns – Weingebiet Ászár-Neszmély
• Eine der dramatischsten Schlachten aus der osmanischen Zeit – Nyergesújfalu, Pusztamarót
• Eine der populärsten Leistungswanderungen Ungarns – Tatabánya, Gerecse-50
• Die Grenzlinie Pannoniens aus der Römerzeit – Nyergesújfalu, Tokod, Tokodaltáró LIMES
• Die längste Höhle des Gerecse-Gebirges – Tatabánya, Lengyel-Höhle
• Eines der an Vogelarten reichsten Teichsysteme Ungarns – Naszály, Szomód, Ferencmajorer Fischteiche
• Eine der in vorgeschichtlicher Hinsicht bedeutendsten Höhlen Transdanubiens – Bajót, Jankovich-Höhle
• Die mittelalterliche Wiege des Wagens – Kocs
• Der Treffpunkt dreier Wallfahrtswege – der Weg der Perlen, Marienweg,  Jakobsweg
• Die seltensten und besonders geschützten Pflanzenarten Ungarns – Lábatlan, Tata
• Wo man die Erdgeschichte 200 Millionen Jahren hindurch beobachten kann – Steinbrüche von Dunalmás,  
 Tataer Kalvarienberg
• Die Residenz des „Teufelsreiters“ – Schloss Bajna der Familie Sándor-Metternich
• Woher man die Gipfel der elf Gebirge von drei Ländern sehen kann – Süttő, Nagy-Gerecse
• Der erste geschichtliche Garten Ungarns – Tata, Englischer Park
• Einer der schönsten Treffpunkte der Natur und der Kultur Ungarns – Tata
• 2000-jährige Bergbau-Vergangenheit
• Lehrpfade in Naturpark Gerecse

• Najväčšia vtáčia socha v Európe – Tatabánya, Turul
• Jeden z najstarších nálezov ľudských pozostatkov v Európe – Vértesszőlős, Előember Telep
• Jedno z najvýznamnejších zhromaždísk husí na území Európy – Tata, Öreg-tó
• Jedno z najvýdatnejších pramenísk v Maďarsku – Tata 
• Najvýznamnejší „vodný hrad” v Maďarsku – Tatai Vár 
• Najstarší rybník na území Maďarska – Tatai (Öreg) - tó 
• Siedma najväčšia lipa Maďarska – Süttő, lipa malolistá
• Najdlhší zachovaný úsek starorímskej cesty v Maďarsku – Dunaalmás, Szomód
• Preslávená vinárska oblasť v Maďarsku – Ászár-Neszmélyi borvidék
• Jedna z najdramatickejších bitiek proti Turkom – Nyergesújfalu, Pusztamarót 
• Najpopulárnejšia trasa výkonnostnej turistiky v Maďarsku – Tatabánya, Gerecse-50
• Hranice Pannónie v období Rímskej ríše – Nyergesújfalu, Tokod, Tokodaltáró, LIMES
• Najdlhšia jaskyňa pohoria Gerecse – Tatabánya, Lengyel-barlang
• Z hľadiska počtu druhov vtákov jedna z najbohatších rybničných sústav na území Zadunajska – Naszály, Szomód, 
 Ferencmajori-halastavak
• Z archeologického hľadiska jedna z najvýznamnejších jaskýň Podunajska – Bajót, Jankovich-barlang 
• Kolíska stredovekého kočiara – Kocs 
• Križovatka troch pútnických ciest – Gyöngyök Útja, Mária Út, Szent Jakab Út
• Najvzácnejšie chránené druhy rastlín v Maďarsku – Lábatlan, Tata 
• Miesto, kde sa dá študovať geológia posledných 200 miliónov rokov – Dunaalmási Kőfejtők, Tatai Kálvária-domb
• Rezidencia „Ördöglovas” – Bajna, Sándor-Metternich kastély
• Odkiaľ vidieť štíty jedenástich pohorí troch štátov – Süttő, Nagy-Gerecse
• Prvá historická záhrada Maďarska – Tata
• Jedna z najkrajších miest stretnutia prírody a kultúry v Maďarsku – Tata 
• Dvetisícročná tradícia baníctva
• Náučné chodníky v Prírodnom parku Gerecse  

• Európa legnagyobb madárszobra – Tatabánya, Turul
• Európa egyik legősibb emberi lelete – Vértesszőlős, Előember Telep
• Európa egyik legjelentősebb vadlúd gyülekezőhelye – Tata, Öreg-tó
• Magyarország egyik legbővebb hozamú forráscsoportja – Tata 
• Magyarország legjelentősebb vízivára – Tatai vár 
• Magyarország legrégibb halastava – Tatai Öreg-tó 
• Magyarország hetedik legnagyobb hársfája – Süttő, kislevelű hárs
• Magyarország egyik leghosszabban megmaradt római kori útja – Dunaalmás, Szomód
• Magyarország egyik nevezetes borvidéke – Neszmélyi borvidék
• Magyarország egyik legdrámaibb török kori csatája – Nyergesújfalu, Pusztamarót 
• Magyarország egyik legnépszerűbb teljesítménytúrája – Tatabánya, Gerecse-50
• A római kori Pannónia határvonala – Nyergesújfalu, Tokod, Tokodaltáró, LIMES
• A Gerecse leghosszabb barlangja – Tatabánya, Lengyel-barlang
• A Dunántúl madárfajokban egyik leggazdagabb tórendszere – Naszály, Szomód, Ferencmajori-halastavak
• A Dunántúl ősrégészeti szempontból egyik legjelentősebb barlangja – Bajót, Jankovich-barlang 
• A középkori kocsi bölcsője – Kocs 
• Három zarándokút találkozása – Gyöngyök Útja, Mária Út, Szent Jakab Út
• Magyarország legritkább, fokozottan védett növényfajai – Lábatlan, Tata 
• Ahol 200 millió év földtörténete tanulmányozható – Dunaalmási Kőfejtők, Tatai Kálvária-domb
• Az „Ördöglovas” rezidenciája – Bajna, Sándor-Metternich kastély
• Ahonnan 3 ország 11 hegységének csúcsai láthatók – Süttő, Nagy-Gerecse
• Magyarország első történeti kertje – Tata, Angolpark
• A természet és kultúra egyik legszebb találkozási pontja Magyarországon – Tata 
• Kétezer éves bányász múlt
• Tanösvények a Gerecse Natúrparkban
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Naszályi fazekas találkozók 
(Fotó: Dobos K.)

Vértesszőlős, Őstelep 
(Fotó: Musicz L.)

Magyarföldi husáng 
(Fotó: Csonka P.)

Bajóti Jankovich-barlang 
(Fotó: Musicz L.)

Bajót, Gerecse Natúrpark Látogatóközpont 
(Fotó: Musicz L.)

Neszmélyi Duna-szigetek 
(Fotó: Varga N.)

Agostyáni Ökofalu, körtemplom 
(Fotó: Milinte J.)

Tatabányai Turul 
(Fotó: Váraljai Zs.)

Nagy-Gerecse 
(Fotó: Varga N.)

Agostyáni Arborétum
(Fotó: Varga N.)

Vadlúdvonulás a tatai Öreg-tavon 
(Fotó: Milinte J.)

Barna hosszúfülű-denevér 
(Fotó: Dobrosi D.)

Péliföldszentkereszti szekér- és 
hintógyűjtemény 

(Fotó: Musicz L.)

Tatai Vár 
(Fotó: Váraljai Zs.)

Héregi kereszt 
(Fotó: Menasági P.)

A bajnai Sándor-Metternich kastély 
(Fotó: Musicz L.)

Nagy aggófű 
(Fotó: Hüvös-Récsi A.)

Parlagi sas 
(Fotó: Csonka P.)

Pusztamaróti 
történelmi emlékhely 

(Fotó: Gerecsei Z.)

Bajóti Öreg-kő 
(Fotó: Gerecsei Z.)

A GERECSE NATÚRPARK KIEMELKEDŐ ÉRTÉKEI

„Ahol a források vize és a zarándokutak csendje 
a sasbércek világával találkozik…”

„Kde sa pramenistá voda a pokojné ticho pútnických ciest stretáva so svetom brál…”

„Where the water of springs and the silence of pilgrimage routes meets the world of eagle rocks…”

„Wo sich  das Wasser der Quellen und die Stille der Pilgerfahrten mit der Welt der Horste treffen…”


