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Általános információk
Kedves Vendégünk, üdvözöljük Önt a Granárium Panzióban!
Örömünkre szolgál, hogy pihenése helyszínéül szálláshelyünket választotta. Központunk 2014ben nyitotta meg kapuit és azóta is várja a pihenésre, kikapcsolódásra vágyó vagy szakmai
programokra érkező vendégeket. Családias hangulatú panziónkban 11 szoba áll
rendelkezésre, amiből 8 az emeleten, 3 pedig a földszinten helyezkedik el. 4 személyes,
emeletes ággyal ellátott szobáink a nagyobb gyermekekkel érkezőknek és nagyobb
társaságoknak is kényelmes elhelyezést garantálnak. Kisebb gyermekkel érkezőknek
javasoljuk bababarát szolgáltatásainkról való tájékozódást, amelyet a következő fejezetben
találhatnak meg, kedves vendégeink.
Közérdekű információkat igyekeztünk összegyűjteni ebben a kiadványban, hogy jól átlátható,
pontos információkhoz juttassuk vendégeinket. Fontos számunkra, hogy vendégeink otthon
érezzék magukat nálunk, naprakész tájékoztatást kapjanak központunk kínálatáról és a
környékbeli szolgáltatásokról, látnivalókról, programlehetőségekről. Bízunk benne, hogy
élményekkel teli, pihentető napokat töltenek el nálunk és hamarosan ismét panziónk vendégei
közt köszönthetjük Önöket!
Az alábbiakban – néhány kivonatolt, hasznos információ segítségével – szeretnénk itt
tartózkodását még kényelmesebbé tenni, de kérjük, mindenképpen tanulmányozza át a
teljes Házirendet (www.granarium.eu/doksik/hu/hazirend.pdf), ami nyomtatott formában
a recepción érhető el.


A szállást elfoglalni az érkezés napján 15 órától lehet, az elutazás napján pedig 10
óráig vehető az igénybe. Ettől a főszabálytól van lehetőség eltérni, de ez minden
esetben egyeztetést igényel.



A reggeli elfogyasztására reggel 7 órától 10 óráig a földszinti étteremben van
lehetőség (ettől eltérő igényt a recepción szükséges jelezni). A szobához igényelhető
félpanzió és teljes ellátás is, amelyről érkezéskor tájékozódjon.



Nem Központunkban vásárolt ételt, italt csak és kizárólag a panziószobában
fogyaszthat a vendég a berendezés megóvása mellett. Kérjük, ne hozzanak be ételt,
italt az étterembe, a bowling vagy a borozó területére.



A digitális televízió, házon belüli telefon, LAN és WiFi Internet, asztalitenisz, valamint
(szezonális) trambulin használat minden vendégünk részére ingyenes.
o A TV készülékeken fogható 12 magyar nyelvű alapcsatornán (illetve 4 magyar
nyelvű rádiócsatornán) felül a műholdas beltéri egységgel több száz külföldi
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nyelvű csatorna érhető el. A működtetéséhez kapcsolja be a TV készüléket,
állítsa AV bemenet üzemmódba, majd kapcsolja be a beltéri egységet. A
műholdas TV és rádió csatornák között a beltéri egység távirányítójával
válogathat – a rögzített beállításokat kérjük, ne állítsa el. Köszönjük.
o A Granarium_Etterem, a Granarium_Panzio, a Granarium_Borozo és a
Granarium_Bowling vezeték nélküli hálózatok aktuális jelszavát a
Vendégtájékoztató borítólapján találja (kapcsolódási probléma esetén, kérjük,
forduljon a recepció személyzetéhez).


Szintén térítésmentes szolgáltatásaink az első emeleten nyugágyaival kényelmes
kikapcsolódást biztosító napozóterasz, valamint a második emeleten található
panorámás kilátóterasz.



Központunk következő szolgáltatásai előzetes időpont egyeztetéssel és térítés
ellenében vehetők igénybe:
o
o
o
o
o
o
o
o



pezsgőfürdő (max. 5 fő),
két sávos, automata bowling (max. 6 fő/pálya),
8’ pool biliárd,
csocsó,
steel és szoft darts,
à la carte étterem,
bowling bár,
szobaszerviz.

A szobákban elektronikus számkombinációs széf került elhelyezésre, ami a következő
útmutató szerint használható.
1. Nyissa ki a trezor ajtaját, majd keresse meg a piros gombot, amely a
trezorajtó belső felén lévő vasalatnál található.
2. Nyomja meg a piros gombot, majd a hangjelzés után engedje el azt.
3 és 8 számjegy közötti kombinációt választhat, mit szeretne számzárnak
beállítani – üsse be az Ön által választott számsort, majd nyomja meg az „E”
gombot.
A biztonság érdekében legalább 3-4 jegyű számsor választását javasoljuk,
amit fel is jegyezhet magának arra az esetre, ha véletlenül elfelejtené.
3. A trezor bezárása: csukja be az ajtót, majd fordítsa el a fordítógombot.
A szobából való kiköltözése alkalmával kérjük NE zárja be többé az üres
trezor ajtaját, hanem hagyja azt nyitva, ahogy Ön is találta!
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4. A trezor kinyitása: üsse be az Ön által választott számsort, és utána nyomja
meg az „E” gombot, s ezek után a nyitógomb elfordítása segítségével a
trezorajtó nyithatóvá válik.
Miután beadta a számsort 5 másodperce van, hogy a trezort kinyissa, 5
másodperc után az automatikusan visszazár. Ha újra ki akarja nyitni, ismételten
a számsort kell használnia.
Ha véletlenül helytelen számot adott meg, a „C” gombbal mindig törölheti azt.
Megjegyzés:
Minden szám megnyomásakor felvillan a sárga jelzőfény és sípolás hallható, ami
az elektronika megerősítését jelzi.
A sárga jelzőfény megállás nélküli villogása és sípolása azt jelzi, hogy a
megadott kód helytelen.
Amennyiben háromszor helytelen kódot adott meg, az elektronika 20 másodpercig
elutasítja a belépés elfogadását (a billentyűzet inaktívvá válik).
Ha ezt követően ismét háromszor ad meg helytelen kódot, az elektronika 5 percig
tiltja le a belépési lehetőséget (a billentyűzet inaktívvá válik).
Ha a piros és a zöld fény folyamatosan világít az elemek feszültsége alacsony és
azokat haladéktalanul 4 db AA típusú alkáli elemre kell kicserélni.



Kérjük, figyelmesen tanulmányozza át a mellékletben található kiürítési és mentési
tervet (tennivalók tűz esetén), valamint a tűzriadó tervet, amelyek az esetleges veszély
vagy tűz esetén követendő tennivalókról, menekülési útvonalról is tájékoztatást adnak.
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A Granárium Központ teljes területe nemdohányzó, így – főszabály szerint – a
dohányzás tilos! Dohányozni kizárólag az épületen kívül, az arra kijelölt helyeken (az
étterem oldalsó teraszai, ahová hamutartók is kihelyezésre kerültek) szabad.
A dohányzási tilalom megszegése (pl. a panziószobában vagy erkélyen történő
dohányzás) minden esetben automatikusan és külön tájékoztatás, felszólítás nélkül a
mindenkor érvényben lévő árjegyzék szerinti extra takarítási költség felszámítását
vonja maga után. Amennyiben az épület tűzbiztonsági berendezése is működésbe lép
vagy az épületben, berendezéseiben kár keletkezik, az okozott kárt (pl. tűzoltók
kivonulási költsége) a Vendég távozás előtt megfizetni köteles.



A szobák kulcsait – a kellemetlenségek elkerülése végett – kérjük átmeneti távozás
esetén is mindig leadni a recepción. Elhagyott kulccsal kapcsolatos hiánypótlások,
valamint a nem rendeltetésszerű használat, illetve a szándékos károkozásból származó
költségek teljes egészében a Vendéget terhelik.



Szolgáltató közösségi tereiben, szobáiban hagyott személyes tárgyakért (ideértve a
szobai széfben (használati útmutató fentebb található) elhelyezett dolgokat, tárgyakat
is) a Szolgáltató felelősséget nem vállal.



Lopások, és rongálások minden esetben büntetőjogi eljárással járnak.



Vendégeink biztonsága, vagyonvédelem, valamint az élet és testi épség védelme
érdekében a Központ közösségi tereiben, továbbá a parkolóban kamerás
megfigyelőrendszer működik.



Amennyiben a panzióban sérülés, baleset történik, kérjük jelezzék recepciónkon.

CSALÁDOS VENDÉGEINK FIGYELMÉBE!
Az alábbiakban szeretnénk figyelmükbe ajánlani komplexumunk gyermek- és bababarát
szolgáltatásait.


Étlapunk külön ajánlattal rendelkezik gyermekek számára, ugyanakkor a bébi étel
melegítési lehetőség is biztosított.



Az étterem állítható magasságú asztali etetőszékkel, baba etetőkészlettel (műanyag
tányér és pohár, gyermek evőeszközök, partedli) felszerelt, amelyeket – igény esetén
– személyzetünk örömmel bocsát rendelkezésre.



A földszinti étteremhez tartozó mozgáskorlátozott mellékhelyiségben, illetve az első
emeleti panziószint előterében pelenkázók találhatóak. Legkisebb vendégeink
kényelmére a földszinti pelenkázót külön fűtőtesttel is felszereltük.
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Az étteremben játszósarok biztosítja kicsik és nagyobbak szórakozását (0-5 évesek
számára), amely a recepción elérhető Házirendben rögzített használati feltételeknek
megfelelően és felnőtt felügyeletével vehető igénybe. Kifestők, foglalkoztatók és
egyéb készségfejlesztő játékok állnak az apróságok és szüleik/felnőtt kísérőik
rendelkezésére. Nagyobbak számára a következő játékok igényelhetők a recepción:
o
o
o
o
o
o
o
o

PlayStation® játékkonzol
Crokinole ügyességi társasjáték
Pétanque
Magyar kártya
Francia kártya
Pókerszett
Sakk
Játékgyűjtemény, ami a következőket tartalmazza: Ki nevet a végén?, Malom,
Dáma, Skát, Yatzi, Lóverseny, Madáresküvő, Marokkó, Backgammon.



A gyerekeknek, évszaktól és időjárástól függően, 12’ / 366 cm átmérőjű trambulinunk
és légvárunk kedveskedik, amelyek a recepción elérhető Házirendben rögzített
használati feltételeknek megfelelően és felnőtt felügyeletével vehető igénybe.



Sport babakocsi érhető el – kaució ellenében – a recepción a már ülni tudó babák
számára, a kisebbeknek pihenőszék áll rendelkezésre, amely az épületen belül
használható.



A kisgyermekkel érkezők részére – kérésre – fürdető kád (babatartóval és/vagy
ülőkével), gyerekfellépő (mosdóhoz), bili, WC szűkítő és bébiőr telefon is
rendelkezésre állnak.



Panzióvendégeink itt tartózkodásuk időtartamára, 2 év alatti gyermekek részére
vendégágyat (hordozható kiságyat) igényelhetnek.

További kérdéssel, kéréssel, észrevétellel kapcsolatosan, kérjük, személyesen vagy telefonon
(14-es mellék) lépjen kapcsolatba ügyeletes recepciós munkatársunkkal. Javaslataikat,
ötleteitek szintén örömmel fogadjuk!
Kellemes kikapcsolódást kíván a Granárium csapata!
Nagysáp, 2019. október 19.
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Segélyhívószámok és közérdekű címek, telefonszámok
SEGÉLYHÍVÓSZÁMOK






Mentők / Ambulance / Rettungsdienst
Dorogi Orvosi Ügyelet, 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6.
Rendőrség / Police / Polizei
Dorogi Rendőrkapitányság, 2510 Dorog, Bécsi út 40.
Tűzoltóság / Fire department / Feuerwehr
Bajnai Önkéntes Tűzoltóság, 2525 Bajna, Bem J. u. 3.
Általános segélyhívó / Emergency call / Notruf
Központi tudakozó / Information center / Zentralauskunft

104
+36 (33) 441-008

107
+36 (33) 512-777

105
+36 (33) 447-705

112
198

BELSŐ TELEFONSZÁMOK







Recepció / Reception desk / Rezeption
Étterem bár / Restaurant bar / Restaurant Bar
Bowling bár / Bowling bar / Bowling Bar
Borozó bár / Wine Tavern bar / Weinstube Bar
Emeleti panziószobák (1-9) / Upper storey rooms (1-9) /
Obergeschoss Zimmer (1-9)
Földszinti panziószobák (10-12) / Downstairs rooms (10-12)
/ Erdgeschoss Zimmer (10-12)

14. mellék
15. mellék
17. mellék
19. mellék
21-29. mellék
30-32. mellék

KÖZÉRDEKŰ CÍMEK, TELEFONSZÁMOK
 Háziorvos / Doctor / Arzt
Dr. Gurin Ferenc, 2524 Nagysáp, Szabadság tér 1.
Rendelési idő: hétfő, szerda 8-10 óra és 15-16 óra; kedd,
csütörtök, péntek 8-12 óra
 Elsősegély, egészségügyi ellátás (Szent Borbála Idősek
Otthona) / Health service (Szent Borbála Old People Home) /
Gesundheitsdienst (Szent Borbála Altersheim)
2524 Nagysáp, Granárium domb 1.
0-24h & 7/7
 Pékség / Bakery / Bäckerei
2524 Nagysáp, Köztársaság tér 33.
Nyitva tartás: hétfő-péntek 4-18 óra; szombat 5-12 óra;
vasárnap 5-10 óra
 Élelmiszer Üzlet / Grocery / Lebensmittelgeschäft
2524 Nagysáp, Köztársaság tér 20.

+36 (33) 460-122

+36 (33) 517-914

+36 (33) 460-016
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 Nemzeti Dohánybolt / Tobacco-shop / Tabaktrafik
2524 Nagysáp, Köztársaság tér 1/a.
Nyitva tartás: hétfő-péntek 6-18 óra; szombat 6-14 óra;
vasárnap 7-12 óra
 Posta / Post office / Postamt
2524 Nagysáp, Köztársaság tér 1/a.
Nyitva tartás: hétfő-péntek 8-12 óra és 12:30-15 óra
 Katolikus templom / Catholic church / katholische Kirche
Nyíri Róbert, 2524 Nagysáp, Köztársaság tér 36.
Misék rendje: szombat 17 óra
 Református templom / Reformed church / Reformierte Kirche
Dr. Liebné Dóra Magdolna, 2524 Nagysáp, Szabadság tér 5.
Istentiszteletek rendje: vasárnap 11 óra
 Bankautomata / ATM / Geldautomat
2524 Nagysáp, Köztársaság tér 1/a.
 Bank / Bank / Bank
2525 Bajna, Kossuth L. u. 16.
Nyitva tartás: hétfő 7:45-12 óra, 12:30-16:45; kedd-csütörtök
7:45-12 óra, 12:30-15:45; péntek 7:45-12 óra, 12:30-14:45
 Községháza / Parish hall / Gemeindeamt
2524 Nagysáp, Köztársaság tér 1.
Ügyfélfogadási idő: kedd, csütörtök 8-15 óra; szerda 8-12 óra
 Művelődési ház / Community centre / Kulturhaus
2524 Nagysáp, Szabadság tér 2.
 Általános Iskola / School / Schule
2524 Nagysáp, Szabadság tér 1.
 Községi Óvoda / Kindergarten / Kindergarten
2524 Nagysáp, Szabadság tér 35.
 Sportpálya / Sports ground / Sportplatz
2524 Nagysáp, Damjanich János u.
 Sportcsarnok / Sports court / Sporthalle
2524 Nagysáp, Szabadság tér 1-3.
 Fodrász / Hairdresser / Friseur
Borsos Ilona, 2524 Nagysáp, Dózsa György utca 31.
 Kozmetika / Cosmetic / Kosmetik
Némethné Novák Adrienn, 2524 Tát, Fő út 145.
Nyitva tartás: kedd, csütörtök, péntek 8-18 óra; szerda 13-20
óra; szombat 8-12 óra
 Játszótér / Playground / Spielplatz
2524 Nagysáp, Köztársaság tér
 Autószerelő / Car mechanic / KFZ-Mechaniker
Nagy István, 2524 Nagysáp, Temető út 14.

+36 (33) 507-902

+36 (33) 460-253

+36 (33) 460-237

+36 (33) 506-030

+36 (33) 507-920
+36 (33) 507-920
+36 (33) 460-124
+36 (33) 460-108
+36 (33) 460-096

+36 (33) 460-035

+36 (33) 444-752
+36 (20) 663-3511

+36 (33) 460-056,
+36 (30) 320-9468
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 Buszmegálló / Bus station / Bushaltestelle
2524 Nagysáp, Granárium domb
 Kórház / Hospital / Krankenhaus
+36 (33) 542-300
2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 26-28.
0-24h & 7/7
 Gyógyszertár / Pharmacy / Apotheke
+36 (33) 506-165
2525 Bajna, Hősök tere 7.
Nyitva tartás: hétfő-péntek 8-16 óra
 Gyermekorvos / Paediatrician / Kinderarzt
Dr. Maradi Attila, 2523 Sárisáp, Fő u. 123.
Rendelési idő: hétfő, szerda, csütörtök, péntek 8-11 óra; kedd 13- +36 (33) 518-327,
+36 (30) 211-6898
16 óra
Tanácsadás: hétfő 11-12 óra (Sárisáp); szerda 11-12 óra
(Annavölgy)
 Körzeti védőnő / Midwife / Gemeindeschwester
Vehovszki Mária, 2524 Nagysáp, Szabadság tér 1.
+36 (33) 460-122
Várandós tanácsadás: kedd 8-10 óra
Csecsemő-kisgyermek-ifjúsági tanácsadás: kedd 10-12 óra
 Fogorvos / Dentist / Zahnarzt
Dr. Major Ildikó, 2525 Bajna, Vértes u. 2.
+36 (33) 447-170
Rendelési idő: hétfő 9-14 óra; kedd, csütörtök 13-19:30 óra;
péntek 8-14 óra
+36 (33) 447-427,
 Állatorvos / Veterinary / Tierarzt
+36 (30) 560-1494
Dr. Torpai Tibor, 2525 Bajna, Óvoda u. 5.
 Közüzemi hibabejelentés / Fault reporting / Fehlanzeige
+36 (80) 533-533
E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.
+36 (33) 502-715,
Északdunántúli Vízmű Zrt.
+36 (33) 502-705

ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt.







Invitel Távközlési Szolgáltató Zrt.
0-24h & 7/7
Pincesor / Cellars / Weinkeller
2531 Tokod, Pincevölgy
Zarándokhely / Place of pilgrimage / Wallfahrtsort
2533 Bajót-Péliföldszentkereszt
Horgászhely / Fishing spot / Angelplatz
2821 Gyermely
Barlang / Cave / Höhle
2533 Bajót
Benzinkút / Petrol station / Tankstelle
2534 Tát, Bécsi út 36.

+36 (80) 440-141,
+36 (80) 820-141
1445
+36 (30) 649-6525
+36 (33) 506-340
+36 (30) 413-9043

+36 (33) 514-500
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Nyitva tartás: hétfő-péntek 6-20 óra; szombat 6-16 óra;
vasárnap 7-14 óra
 Autómosó / Car wash / Autowäsche
2510 Dorog, Bécsi út
 Gázcseretelep / Camping gas / Campinggas
2500 Esztergom

+36 (33) 503-140
+36 (30) 950-7268
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Épülettérkép

3. emelet: Kilátóterasz
2. emelet: Cukrászda
(kialakítás alatt)

1. emelet: Panzió,
napozóterasz, pezsgőfürdő
Földszint: Étterem, recepció

Alagsor: Bowling, biliárd,
csocsó, darts

Pince: Borozó
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Menetrendek1
NAGYSÁP-BUDAPEST AUTÓBUSZ
indulási hely
Nagysáp, Posta
Nagysáp, Posta
Nagysáp, Posta
Nagysáp, Posta
Nagysáp, Posta
Nagysáp, Posta
Nagysáp, Posta
Nagysáp, Posta
Nagysáp, Posta
Nagysáp, Posta

érkezési hely
Budapest, Széna tér
Budapest, Széna tér
Budapest, Széna tér
Budapest, Széna tér
Budapest, Széna tér
Budapest, Széna tér
Budapest, Széna tér
Budapest, Széna tér
Budapest, Széna tér
Budapest, Széna tér

indul
4:25
5:35
6:20
6:35
6:35
8:20
11:20
15:20
16:20
17:20

érkezik összidő részletek
5:50
1:25
munkanapokon
7:13
1:38
iskolai előadási napokon
7:48
1:28
szabad- és munkaszüneti napokon
8:07
1:32
tanszünetben munkanapokon
8:20
1:45
iskolai előadási napokon
9:48
1:28
szabad- és munkaszüneti napokon
12:48
1:28
minden nap
16:48
1:28
szabad- és munkaszüneti napokon
17:52
1:32
munkanapokon
18:48
1:28
iskolai előadási napokon

BUDAPEST-NAGYSÁP AUTÓBUSZ
indulási hely
Budapest, Széna tér
Budapest, Széna tér
Budapest, Széna tér
Budapest, Széna tér
Budapest, Széna tér
Budapest, Széna tér
Budapest, Széna tér
Budapest, Széna tér
Budapest, Széna tér

érkezési hely
Nagysáp, Posta
Nagysáp, Posta
Nagysáp, Posta
Nagysáp, Posta
Nagysáp, Posta
Nagysáp, Posta
Nagysáp, Posta
Nagysáp, Posta
Nagysáp, Posta

indul
6:30
9:00
13:00
14:15
15:15
16:15
17:00
17:15
18:15

érkezik összidő részletek
8:00
1:30 szabad- és munkaszüneti napokon
10:30
1:30 minden nap
14:30
1:30 szabad- és munkaszüneti napokon
15:45
1:30 iskolai előadási napokon
16:45
1:30 iskolai előadási napokon
17:45
1:30 munkanapokon
18:30
1:30 szabad- és munkaszüneti napokon
18:45
1:30 iskolai előadási napokon
19:45
1:30 munkanapokon

A buszmenetrendek a 2015. október 21-én érvényes információkat tartalmazzák a Volán online menetrendje
alapján (http://ujmenetrend.cdata.hu/uj_menetrend/volan/index.php).
1

Cégjegyzés helye és száma: Komárom-Esztergom Megyei Bíróság mint Cégbíróság, Cg. 11-09-013259
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11740054-24060046
Közösségi adószám: HU14168552
Adószám: 14168552-2-11
15/75

NAGYSÁP-ESZTERGOM AUTÓBUSZ
indulási hely
Nagysáp, Granárium
Nagysáp, Granárium

érkezési hely
Esztergom, autóbusz-állomás
Esztergom, autóbusz-állomás

indul
4:39
4:49

érkezik
5:21
5:31

összidő részletek
0:42
munkanap
0:42
mindennap
munkaszüneti napok
0:42
kivételével naponta
0:38
mindennap
iskolai előadási
0:42
napokon
iskolai előadási
0:42
napokon
0:42
munkanap
0:30
munkanap
munkaszüneti napok
0:42
kivételével naponta

Nagysáp, Granárium

Esztergom, autóbusz-állomás

5:20

6:02

Nagysáp, Granárium

Esztergom, autóbusz-állomás

5:57

6:35

Nagysáp, Granárium

Esztergom, autóbusz-állomás

6:35

7:17

Nagysáp, Granárium

Esztergom, autóbusz-állomás

6:46

7:28

Nagysáp, Granárium
Nagysáp, Granárium

Esztergom, autóbusz-állomás
Esztergom, autóbusz-állomás

6:54
7:10

7:36
7:40

Nagysáp, Granárium

Esztergom, autóbusz-állomás

7:49

8:31

Nagysáp, Granárium

Esztergom, autóbusz-állomás

8:52

9:20

0:28

Nagysáp, Granárium
Nagysáp, Granárium
Nagysáp, Granárium
Nagysáp, Granárium
Nagysáp, Granárium
Nagysáp, Granárium
Nagysáp, Granárium
Nagysáp, Granárium
Nagysáp, Granárium
Nagysáp, Granárium
Nagysáp, Granárium
Nagysáp, Granárium

Esztergom, autóbusz-állomás
Esztergom, autóbusz-állomás
Esztergom, autóbusz-állomás
Esztergom, autóbusz-állomás
Esztergom, autóbusz-állomás
Esztergom, autóbusz-állomás
Esztergom, autóbusz-állomás
Esztergom, autóbusz-állomás
Esztergom, autóbusz-állomás
Esztergom, autóbusz-állomás
Esztergom, autóbusz-állomás
Esztergom, autóbusz-állomás

10:48
12:04
12:34
12:59
14:00
14:54
15:05
16:09
17:12
17:48
18:40
20:34

11:22
12:46
13:16
13:41
14:38
15:36
15:42
16:51
17:50
18:30
19:14
21:16

0:34
0:42
0:42
0:42
0:38
0:42
0:37
0:42
0:38
0:42
0:34
0:42

munkaszüneti napok
kivételével naponta
mindennap
mindennap
munkanap
mindennap
munkanap
mindennap
mindennap
munkanap
munkanap
munkanap
mindennap
munkanap

ESZTERGOM-NAGYSÁP AUTÓBUSZ
indulási hely
Esztergom, autóbusz-állomás
Esztergom, autóbusz-állomás

érkezési hely
Nagysáp, Granárium
Nagysáp, Granárium

indul
5:15
5:45

érkezik
5:57
6:14

Esztergom, autóbusz-állomás

Nagysáp, Granárium

6:10

6:52

Esztergom, autóbusz-állomás
Esztergom, autóbusz-állomás
Esztergom, autóbusz-állomás
Esztergom, autóbusz-állomás
Esztergom, autóbusz-állomás
Esztergom, autóbusz-állomás

Nagysáp, Granárium
Nagysáp, Granárium
Nagysáp, Granárium
Nagysáp, Granárium
Nagysáp, Granárium
Nagysáp, Granárium

6:50
7:50
8:50
9:55
10:50
11:30

7:28
8:28
9:28
10:37
11:32
12:12

összidő részletek
0:42
munkanap
0:29
mindennap
munkaszüneti napok
0:42
kivételével naponta
0:38
mindennap
0:38
munkanap
0:38
munkanap
0:42
mindennap
0:42
munkanap
0:42
mindennap
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Esztergom, autóbusz-állomás
Esztergom, autóbusz-állomás
Esztergom, autóbusz-állomás

Nagysáp, Granárium
Nagysáp, Granárium
Nagysáp, Granárium

12:30
13:30
14:05

13:05
14:12
14:47

0:35
0:42
0:42

Esztergom, autóbusz-állomás

Nagysáp, Granárium

14:10

14:42

0:32

Esztergom, autóbusz-állomás
Esztergom, autóbusz-állomás
Esztergom, autóbusz-állomás
Esztergom, autóbusz-állomás
Esztergom, autóbusz-állomás

Nagysáp, Granárium
Nagysáp, Granárium
Nagysáp, Granárium
Nagysáp, Granárium
Nagysáp, Granárium

14:40
15:00
16:00
16:25
16:45

15:22
15:30
16:42
16:55
17:27

0:42
0:30
0:42
0:30
0:42

Esztergom, autóbusz-állomás

Nagysáp, Granárium

18:00

18:42

0:42

Esztergom, autóbusz-állomás
Esztergom, autóbusz-állomás
Esztergom, autóbusz-állomás

Nagysáp, Granárium
Nagysáp, Granárium
Nagysáp, Granárium

19:10
19:45
22:30

19:48
20:27
23:12

0:38
0:42
0:42

mindennap
mindennap
munkanap
a hetek első iskolai
előadási napját
megelőző
munkaszüneti nap
kivételével naponta
mindennap
mindennap
munkanap
munkanap
munkanap
munkaszüneti napok
kivételével naponta
mindennap
munkanap
mindennap

NAGYSÁP-TATABÁNYA AUTÓBUSZ
indulási hely
Nagysáp, Posta
Nagysáp, Posta
Nagysáp, Posta
Nagysáp, Posta
Nagysáp, Granárium
Nagysáp, Granárium
Nagysáp, Granárium
Nagysáp, Posta

érkezési hely
Tatabánya, autóbusz-állomás
Tatabánya, autóbusz-állomás
Tatabánya, autóbusz-állomás
Tatabánya, autóbusz-állomás
Tatabánya, autóbusz-állomás
Tatabánya, autóbusz-állomás
Tatabánya, autóbusz-állomás
Tatabánya, autóbusz-állomás

indul
6:17
7:32
8:32
9:32
13:05
15:29
16:55
19:52

érkezik összidő részletek
7:13
0:56 naponta
8:58
1:26 naponta
9:38
1:06 munkanapokon
10:38
1:06 munkanapokon
14:01
0:56 naponta
16:13
0:44 naponta
17:45
0:50 munkanapokon
21:06
1:14 naponta, kivéve dec. 24-én

TATABÁNYA-NAGYSÁP AUTÓBUSZ
indulási hely
érkezési hely
Tatabánya, autóbusz-állomás Nagysáp, Posta
Tatabánya, autóbusz-állomás Nagysáp,
Granárium
Tatabánya, autóbusz-állomás Nagysáp,
Granárium
Tatabánya, autóbusz-állomás Nagysáp,
Granárium
Tatabánya, autóbusz-állomás Nagysáp, Posta
Tatabánya, autóbusz-állomás Nagysáp, Posta
Tatabánya, autóbusz-állomás
Nagysáp, Posta
Tatabánya, autóbusz-állomás Nagysáp, Posta

indul
4:47

érkezik
5:53

összidő
1:06

részletek
naponta

6:20

7:10

0:50

munkanapkon

8:10

8:52

0:42

munkaszüneti napok
kivételével naponta

9:55

10:48

0:53

naponta

12:50
14:02

13:56
15:01

1:06
0:59

15:52

17:06

1:14

16:02

17:08

1:06

munkanapokon
naponta
szabad- és munkaszüneti
napokon, kivéve dec. 24-én
munkanapokon
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BUDAPEST – ESZTERGOM – BUDAPEST SZÁRNYASHAJÓ2
indulási hely
Budapest,
Vigadó tér
Visegrád
Esztergom
Visegrád

érkezési hely

indul érkezik

Visegrád

9:30

Esztergom
Visegrád
Budapest,
Vigadó tér

10:30 11:00
17:00 17:30

10:30

17:30 18:30

részletek
Üzemel: május 2. - szeptember 27., szombat és vasárnap, +
május 1., május 25., július 10., augusztus 21.
Beszállás fél órával az indulás előtt. Szárnyashajókon az
ülőhelyeket a beszállás sorrendjében lehet elfoglalni. A hajón
italbüfé nem üzemel.

A Budapest - Visegrád - Esztergom vonalon - a forgalmi helyzet és a vízállás függvényében - felújított, 71
személyes "Vöcsök" típusú szárnyashajó vagy felújított, 54 személyes "Bíbic" típusú szárnyashajó közlekedik. A
szárnyashajók utasterében LCD képernyők találhatók, amelyeken a hajó elején elhelyezett széles látószögű
kamera által vett külső tájkép látható.

BUDAPEST – VÁC – VISEGRÁD – ESZTERGOM – VISEGRÁD – VÁC - BUDAPEST
SZÁRNYASHAJÓ3
indulási hely
Budapest,
Vigadó tér
Vác
Visegrád
Nagymaros
Dömös
Esztergom
Dömös
Nagymaros
Visegrád
Vác

érkezési hely

indul érkezik

Vác

9:00

11:00

Visegrád
Nagymaros
Dömös
Esztergom
Dömös
Nagymaros
Visegrád
Vác
Budapest,
Vigadó tér

11:00
12:00
12:15
12:30
16:30
17:30
17:45
18:00

12:00
12:15
12:30
14:00
17:30
17:45
18:00
18:30

részletek

Üzemel: főszezonban május 1. - augusztus 30., hétfő
kivételével naponta + május 25. (kivéve augusztus 20.),
utószezonban szeptember 5. - szeptember 26.

18:30 20:00

Az esztergomi menetrendi járatban a Táncsics kirándulóhajó, valamint a vízállástól függően közepes méretű
kirándulóhajó közlekedik. A kétfedélzetes, 500 személyes Táncsics hajón a felső fedélzeten kényelmes, részben
nyitott utasterek és teraszok, míg a főfedélzeten zárt utasterek és étterem várja utasait. A
közepes
méretű
kirándulóhajó 250 személyes, kétfedélzetes, az alsó zárt és fűthető utastér üléssoros elrendezésű, a felső oldalról
nyitott fedélzet padsoros kialakítású. A hajón büfé üzemel.

További információ: http://www.mahartpassnave.hu/hu/hajojaratok/dunakanyari-szarnyashajok/budapestvisegrad-esztergom/
2

További információ: http://www.mahartpassnave.hu/hu/hajojaratok/dunakanyari-kirandulohajok/budapestvac-visegrad-esztergom/
3
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Térkép és távolság a környező településekről

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Bajna 5 km
Bajót 9 km
Budapest 53 km
Dorog 15 km
Dömös 35 km
Esztergom 18 km
Gyermely 14 km
Komárom 46 km
Lábatlan 16 km
Nyergesújfalu 13 km
Sárisáp 11 km
Süttő 20 km
Tarján 17 km
Tata 34 km
Tatabánya 32 km
Tát 9 km
Tokod 8 km
Visegrád 41 km
Zsámbék 21 km
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Nagysápról


Nagysáp község weboldala:
http://www.nagysap.hu/



Régió: Közép-Dunántúl



Megye: Komárom-Esztergom



Járás: Esztergomi



Nagysáp irányítószáma: 2524



Magyarország hívószáma: +36



Nagysáp körzetszáma: 33



Teljes népesség: 1444 fő (2015)



Népsűrűség: 63,06 fő/km2



Terület: 24,77 km2



Tengerszint feletti átlagos magasság:
170 m



Éves középhőmérséklet: ~ 9,7 °C



Éves csapadék: ~ 600 mm4

FEKVÉSE
A Gerecse hegység északkeleti részén a bajnai völgyben helyezkedik el. Megközelíthető a
Tát-Tatabánya közötti közúton. Tatabányától 32 km-re, Táttól 9 km-re, Dorogtól 15 km-re,
Esztergom-tól 18 km távolságra van. Vasútállomása nincs.
A 170 m tengerszint feletti átlagos magasságban megtelepült falu határát a Keleti-Gerecse
ÉNy–DK-i irányú, mindössze 160–250 m magas löszös dombhátai jellemzik. A határában
eredő kisebb patakok vizét a Bajnai-, a Bajóti-patak és az Öreg-árok gyűjti össze.
Területének döntő többségét szántóföldek foglalják el, a helyenként vízmosásokkal
felszabdalt dombokon szőlőket, legelőket és kisebb erdőt találunk. A Gerecse hegység
leszakadt rögei: nyugatról az Öreg hegy, a Domonkos hegy, a Som-berek, a Lukas kő, melyek

4

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagys%C3%A1p
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kelet felé lejtenek. A teraszos eróziós völgyek feldarabolták a térszint, és
medencedombsággá formálták. A sűrű völgyhálózat a nagyméretű erózió következménye.5

NEVÉNEK EREDETE
A helység neve vitatott eredetű. A sápad, vagy sápaszt igéből válhatott tulajdonnévvé, vagy a Sáp
helynév a német eredetű magyar sáf, dézsa, sajtár főnévből alakult át. A "Nagy" előtag különbözteti
meg Nagysápot Őrisáptól. Pesty Frigyes a település nevének eredetét a következőképp magyarázta:
„Régen a helység vizes, tavas volt. Tökéletes lösz medencében fekszik. Neve ezért lett Nagy Sár. (Ez
változott utóbb Nagy Sáppá).” A helyi hagyomány szerint a zsellérektől sok adót, nagy sápot szedtek,
s emiatt lett a falu neve Nagysáp. 6

NAGYSÁP TÖRTÉNETE
Az őskortól az Árpád-kor végig tartó időkből 24 helyen kerültek elő emberi település nyomai.
Kiemelkedő az őskori, a római kori, az Árpád-kori leletek (földvár és templomrom a
Gedáshegyen). A Gedáshegy északi dombhátán fekvő mai „Kurtaszeg” a középkori Sáp falu
helye, melyet 1248-ban említenek, mint a Baar-Kaan nemztség birtokát. A régészeti leletek
tanúsága szerint már az őskortól lakott település. A kerekdomb-majorban őskori cserepeket
találtak. Kerekdomboldalon és Úrisápon urnasíros kultúra maradványai voltak. Késő kelta
urnatöredékek, s római edények, sőt a rétföldeken római telep nyomaira is bukkatnak. A
Gedáshegyen Árpád-kori sáncok maradványai vannak, de írásos nyoma nem maradt.
Megmaradt és a XVIII. században is látható volt Sáp Szent Mártonról nevezett temploma.
1811: Sapy, 1262: Sap, 1276: Saap-Sap, 1340: Sap. A királyi és hercegi birtokként
emlegetett Ursápot már 1193-ban említi oklevél. A Baar-Kalán nemttség ősi birtoka, épp úgy,
mint a hozzátartozó Őrisáp régente Úr-Sáp, vagy Or-Sáp puszta. 1248-ban midőn az e
nemzetségből származó Pósa fia, Nána comes, Petus fia Jóbbal ősi birtokait kicserélte, az
utóbbinak Sáp ötödrészét engedte át.
1281-ben e nemzetségből származó Gergely, Antal és Péter voltak itt a birtokosok. 1332ben már plébániával bírt. Ezek a középkori települések már csak nevükben élnek. 1526 után
folyamatosan pusztult majd el is néptelenedett. A XVII. század végén 1696-ban Sándor
Menyhért alispáné lett. Az ő idején kezdett a község újra benépesülni. 1715-re már 29
jobbágy és 11 zsellér család lakta, többnyire magyar anyanyelvűek és reformátusok. Az
1696-ban nyolc egész és ugyanennyi féltelkes jobbágy lakta. Azon felül 2 egész és 4
5

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagys%C3%A1p

6

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagys%C3%A1p
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féltelkes újonnan települt jobbágyot talált itt az összeíró-bizottság. Az 1701. évi
egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint a helységnek iskolamestere is volt. Az 1732-55. évi
egyházlátogatási jegyzőkönyv pedig báró Sándor Mihály földesúri hatóságát említi fel.
Templomát a réginek romjain báró Sándor Mihály építette. Iskoláját Simor János herczeg
prímás álította helyre.
1777-ben készült el a reformátusok iskolája. 19. századi iratanyagát a Komárom-Esztergom
Megyei Levéltár őrzi. Az 1784-87-es népszámlálás adatai szerint Sándor Antal báró birtoka.
134 házban 190 család élt, népessége 890 fő volt. 1 papot, 1 polgárt, 64 parasztot, utóbbi
kettő 66 örökösét és 106 zsellért írtak össze.
A 18. század végén jelentős összetűzésre került sor a Sándor-uradalom és a nagysápi
jobbágyok között. A földművelő lakosság jövedelmét már a 18. század derekától új
szőlőhegyen termő jó fehér ésveres borból származtatta, mert a borokat a komáromi, győri és
pozsonyi borkeresekedők „szokták elhordani”. A XVIII. század közepére a katolikusok száma
is emelkedett, ezért Sándor Mihály birtokos a középkori templom anyagából új templomot
építetett nekik. A református imaházat viszont bezáratta, s megtiltotta az istentisztelet
tartását. Vallásukat csak a türelmi rendelet bevezetése után gyakorolhatták újra. Templomuk
és iskolájuk 1777-től volt.
Az 1820-as években már Sándor Móric volt a község birtokosa. Ezekben az években
jelentősnek mondható a falu gyarapodása. Ekkor már 1257 magyar lakosa volt, s házainak
száma közel félszázzal gyarapodott. A szelíd dombok és cserjések között 783 hold szántón,
207 kaszás harmadosztályú kaszálón, 806 kapás szőlőn gazdálkodtak. A legelője első
osztályú volt, s szintén jó minőségű tűzifát és épületfát is termeltek itt. A község új római
katolikus temploma 1890-ben épült, s Bajnához tartozott 1923-ig, majd ezután önálló lett.
A századfordulóra a községben már 1621-en laktak, s 227-re gyarapodott házainak száma.
A reformátusok lakták többségben, félszáz katolikus mellett 34 izraelita is vol. Határa 4413
katasztrális holdra növekedett.
Az I. világháború után jelentősebb földosztásra is sor került, s 40 újabb házhelye is kioszottak
a kenderesi földeken. Földjeinek többségét továbbra is a Sándor–Metternich család bírtokolta
egészen az 1930-as évekig. Két középbirtokos, 146 kisbirtokos, 153 törpebirtokos
gazdálkodott agyagos földjein. Jelentős volt a juh, ló és szarvasmarha állománya is.
Gazdasági jellegű egyesületei közül a Legeltetési Társulat és a Gazdakör emelhető ki. A
kereskedelmet 6 szatócsüzlet és a helyi Hangya Szövetkezet látta el. Iparát 18 kisiparos
képvislete. A társadalmi élet az Önkéntes Tűzoltó Egyletben és Polgári Lövészegyletben
zajlott. Volt 50 kötetes népkönyvtára s egyházi testülete is. A község lakói közül egyre többen
találtak megélhetést a bányánál.
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A II. világháború harcai 1945. március 22-én fejeződtek be a településen. A két világháború
áldozatainak csak a 1990-ben állítottak emléket. Az eddig gazdálkodók egy része az 1950ben alakult Búzakalász MgTsz-ben dolgozott. Amely beolvadt a tokodi tsz-be. Mások a Dorog
környéki ipari üzemekbe helyezkedtek el. Az önnállótanács 1984-87 között közigazgatásilag
Dorog vonzáskörzetéhez tartozott.
A község plébániája középkori eredetű, 1332-37 között Kelemen a plébános. Szent Márton
tiszteletére szentelt templomának romjait 1701-ben említik. Katolikus templomát 1732-ben
kezdte építettni Sándor Mihály. Ez 1887-ben leégett. A ma álló templom 1890-ben készült el.
Az egyházközség 1923-ig Bjan filiája volt. Anyakönyveit 1923-tól helyben vezetik 1947-ben
működő hitbuzgalomi egyesületei: Rózsafüzér Társulat, Szívgárda, Kalász, Oltár Egylet, Credo
Egyesület. A református egyházközség 16-17. századi eredetű. A szájhagyomány szerint az
ellenreformáció idején magánházaknál gyűltek össze imádkozni, bibliát olvasni. A türelmi
rendeletet követően szerveződött újra az egyház. 1783-tól vannak meg anyakönyvei, régi
jegyzőkönyvekkel iratokkal együtt. A zsindelytetős református templom 1777-ben készült el.7

7

Forrás: http://www.nagysap.hu/
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Látnivalók a környéken
ÖREG MAJOR, NAGYSÁP

o Cím: 2524 Nagysáp, Öregmajor u. 1.
o GPS koordináták: 47.684971, 18.600197 (DD) / 47°41'05.9''N 18°36'00.7''E
(DMS)
o Telefonszám: Marton Szilvia, lovas oktató (70) 411-52-33, Orbán Lajos Andor,
tulajdonos (70) 272-0096
Lovak bértartása hatalmas legelőkön, lovas torna és lovas oktatás, illetve kalandos lovas túrák
találhatóak az Öregmajorban, ahol a Gerecse levegője tiszta és friss, ahol a természet
érintetlen és a táj gyönyörű, ahol ló és lovas jó kezekben van.
A lakott településektől és utaktól távol eső több száz hektáros saját terület, illetve a
közvetlenül kapcsolódó erdők és legelők páratlan lovaglási és túrázási lehetőséget nyújtanak.
Ebben a szép környezetben a bértartás és lovaglás oktatása mellett gyermek lovas
táborokat, csapatépítő tréningeket, illetve több napos túrákat is szervezünk. A lovaglás mellett
még a szürke marhák látványa, a vadászati és horgászati lehetőség, a környék
nevezetességei, látványosságai, illetve gróf Sándor Móric, – azaz az Ördöglovas – egykori
uradalmának helyszíne mindenki számára élményekben gazdag időtöltést és kikapcsolódást
nyújt.8

8
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SÁNDOR-METTERNICH-KASTÉLY / AZ ÖRDÖGLOVAS KASTÉLY, BAJNA (5 KM)

o Cím: 2525 Bajna, Rákóczi Ferenc u.
o GPS koordináták: 47.652180, 18.604828 (DD) / 47°39'07.8"N 18°36'17.4"E
(DMS)
o Telefonszám: (34) 310-417
Az Esztergom megyében élő Sándor-család egyik ősi birtoka Bajna (ezen kívül palotájuk volt
a megyeszékhelyen, a közismert budai mellett). A barokk kastély átépítője, Móric
meglehetősen érdekes ember volt. Apja haláláig tiltotta a lovaktól (nyilván nem véletlenül),
ugyanis attól kezdve egyre őrültebb lovas mutatványokat hajtott végre: lóval vágtatott fel a
budai várba vezető egyik lépcsőn, majd vendégségbe is lóval járt - az emeletre is.
Szekereket is átugratott, sőt egyszer a címlapképen látható erkélyről is leugratott. Az akció
„csupán” a ló életébe került, de 1850-ben Linz mellett egy rosszul sikerült mutatvány során
Móric súlyos sérüléseket szenvedett, elméje teljesen elborult (ha ugyan addig nem volt őrült).
Ezután a döblingi elmegyógyintézetbe szállították, ahol 1878-ig élt (!).
Ami a kastély szempontjából érdekesebb, hogy a gróf felesége Metternich Leontina, a híreshírhedt kancellár lánya volt. Az előkelő házasság miatt építette át a korábbi szerényebb
épületet az ördöglovas, Hild József tervei alapján. Az épület aranykorában gazdag
freskókkal, tükrökkel, aranyozott díszekkel volt berendezve. A kastélyhoz tartozó uradalmi
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istálló, Sándor gróf világhírűvé vált ménesének szálláshelye volt. Az egykor pompázó
szépségű, húszholdas parkra ma már csak néhány szétszórtan álló idős fa emlékeztet.9

TOKOD-VÁRBEREK RÓMAI ERŐD ROMJAI / GARDELLACA, TOKOD (8 KM)

o Cím: 2531 Tokod-Várberek
o GPS koordináták: 47.726500, 18.677133 (DD) / 47°43'35.4''N 18°40'37.7''E
(DMS)
A későrómai korszak legfontosabb tokodi emléke a Várberekben található erőd. A
terepadottságokhoz igazodó kelet-nyugati tájolású erőd nagyjából téglalap alakú, falainak
hosszúsága 142 x 118 m, mely 1,6 hektár nagyságú területet ölel körül. Mint azt az erőd
belsejéből előkerült I-II. századi leletek mutatják, nagy valószínűséggel egy koracsászárkori
tábor helyére épült, melynek maradványait az építési munkákhoz végzett tereprendezés
során elplanírozták. A szabálytalan vezetésű falakat arra lehet visszavezetni, hogy ugyan az
alaprajzot kijelölték, azonban először a bástyákat és utána ahhoz igazítva a másfél méter
széles összekötő falakat építették meg. A csupán egy kapuval rendelkező erőd bejáratát két
négyszögletes kaputorony védte, sarkain szabálytalan patkó vagy csepp alakú saroktornyok
a falakon pedig félköríves oldaltornyok állnak.10

9

Forrás: http://taj-kert.blog.hu/2012/07/19/az_ordoglovas_birtokan_bajna_sandor-metternich_kastely
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Forrás: http://www.ripapannonica.hu/magyar/kulturalis.php?id=16
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PÉLIFÖLDSZENTKERESZT / SZALÉZI RENDHÁZ, BAJÓT-PÉLIFÖLDSZENTKERESZT (9 KM)

o Cím: 2533 Bajót-Péliföldszentkereszt
o GPS koordináták: 47.708895, 18.588308 (DD) / 47°42'32.0''N 18°35'17.9''E
(DMS)
o Telefonszám: (33) 506-340
Péliföldszentkereszt országosan ismert búcsújáróhely. Bár története csak mintegy három
évszázadra tehető vissza, mégis Komárom-Esztergom megye egyik leglátogatottabb
kegyhelye, ősi zarándokhely, mely a 633 méter magas Gerecse nyúlványa és a 374 méter
magas Öregkő hegy lábánál fekszik. Zarándokhelyi jellegéről a Visitatio Canonica azt írja,
hogy 1730. május 30-án egy sántán született gyermek itt csodálatosan meggyógyult.
Péliföldszentkereszt Bajót községtől 4 km-re fekszik. Megközelítése: a 10-es úton haladva
Dorog-Tokod-Péliföldszentkereszt, vagy Nyergesújfalu-Bajót-Péliföldszentkereszt.
Először Pél - Pély néven 1265-ben és 1291-ben említik az okiratok. 1338 óta a terület az
esztergomi érsekség pusztája. Középkori templomának romjai 1700 elején még álltak a mai
templom helyén.
Barkóczy Ferenc hercegprímás kolostort építtet a nazarénusoknak, akik 1763-70 között
működnek itt. Utánuk a pálos rend letelepedését kísérelték meg a prímások először 1866-67,
majd 1903-1906 között.
1913. novemberétől a kegyhelyet Don Bosco Szalézi Társasága veszi át. Az Olaszországban
1901-1913 között működő a Szt. Istvánról nevezett Magyar Szalézi Intézet mintegy 40
alsógimnazista növendéke szalézi tanáraikkal, nevelőikkel együtt a felső-olaszországi
Cavaglia városából 1913. novemberében átköltözött Szentkereszt földszintes
kolostorépületébe.
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1925-ben a kolostor nyugati frontján emeletet húztak.
A belső udvar (quadrum) egy részéből étkező és színjátszó termet alakítottak ki. 1925-től a
szalézi rend körülbelül 40 teológusának anyaháza lesz.
A kolostortól északra 1932 körül manzárdos főiskolát építettek (Don Bosco Ház). 1943-ban
elkészült az egyemeletes, tágas zarándokház is a kolostortól nyugatra (Ifjúsági Ház). 1950ben a szalézi rendet is feloszlatták, az épületeket államosították. Vájárképző iskola és
internátus működött itt 1950-1981 között, majd az emeletes zarándokház fogház lett,
gondozottjai a szénbányában dolgoztak. A manzárdos teológiaépület a helyi TSZ
vadászháza lett.
1992-ben a szalézi rend visszakapta az elkobzott rendházat és a hozzá tartozó
létesítményeket.11

ORSZÁGOS KÉKTÚRA, BAJÓT-PÉLIFÖLDSZENTKERESZT (9 KM)

o Cím: 2533 Bajót-Péliföldszentkereszt
o GPS koordináták: 47.708895, 18.588308 (DD) / 47°42'32.0''N 18°35'17.9''E
(DMS)
o Telefonszám: (1) 332-7177 (Magyar Természetjáró Szövetség)
Az Országos Kéktúra Magyarország északi tájain végighaladó, Írott-kőtől Hollóházáig tartó,
folyamatos turistaút. A hossza több mint 1100 km. Ez Magyarország és Európa első hosszútávú
turistaútja. Teljesítése semmilyen kötöttséggel nem jár Az útvonalat végigjárva a rendszeres

11

Forrás: http://www.bucsujaras.hu/pelifoldszentkereszt/index.html
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sportoláson túl képet kaphatunk hazánk életéről, fejlődéséről, megismerhetjük mindennapjait,
történelmét, föld- és vízrajzát, állatvilágát és természeti szépségeit.
Az útvonalon a Magyar Természetjáró Szövetség létrehozott két jelvényszerző túramozgalmat
az Országos Kéktúrát, illetve a Gyermek Kéktúrát. Ezek teljesítése feltételekhez kötött.
Az 1159,82 km* hosszú túraútvonal 27 szakaszra van bontva. A leghosszabb az 1-es, Írottkő Sárvár illetve a 2-es Sárvár - Sümeg szakasz. Mindkettő 72 km hosszú. A legrövidebb a 14-es
szakasz, amely a Hűvösvölgy - Rozália téglagyár között húzódik 14 km hosszan.12

Pusztamarót - Maróti-hegy - Vaskapu - Bajóti-patak-völgye - Kökényes-hegy –
Péliföldszentkereszt (8,6 km)13
o Jelzés:

12

o Státusz:
o Azonosító kód:
o Név:

Létező, karbantartott
OKT-116
Pusztamarót - Péliföldszentkereszt

o Kezdőpont:
o Végpont:

Pusztamarót, emlékmű
Péliföldszentkereszt, Szalézi Rendház

o Szintemelkedés:
o Teljesítés ideje:

120m (oda) 70m (vissza)
2 óra 21 perc

Forrás: http://www.kektura.hu/

13

Forrás: http://www.kektura.hu/utvonal/26-okt-reszturak/11/112-pusztamarot-maroti-hegy-vaskapu-bajotipatak-volgye-kokenyes-hegy-pelifoldszentkereszt
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o Kapcsolódó túramozgalom:
o Létrehozás éve:

Országos Kéktúra
1953

Péliföldszentkereszt - Szent Kút - Bajóti Öreg-kő, pihenő - Gyertyános - Mogyorósbánya
(5,2 km)14
o

Jelzés:

o Státusz:

Létező, karbantartott

o Azonosító kód:
o Név:
o Kezdőpont:

OKT-117
Péliföldszentkereszt - Mogyorósbánya
Péliföldszentkereszt, Szalézi Rendház

o Végpont:
o Szintemelkedés:

Mogyorósbánya
260m (oda) 260m (vissza)

o Teljesítés ideje:
o Kapcsolódó túramozgalom:
o Létrehozás éve:

1 óra 44 perc
Országos Kéktúra
1953

14

Forrás: http://www.kektura.hu/utvonal/26-okt-reszturak/11/113-pelifoldszentkereszt-szent-kut-bajoti-oregko-piheno-gyertyanos-mogyorosbanya
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ÖREG-KŐ ÉS JANKOVICH-BARLANG, BAJÓT (9 KM)

o Cím: 2533 Bajót, külterület
o GPS koordináták: 47.723883, 18.575350 (DD) / 47°43'26.0''N 18°34'31.3''E
(DMS)
o Nyitva tartás: szabadon látogatható
o Belépőjegy: nincs
Az Öreg-kő egy 375 méter magas hegy a Gerecsében, Bajót községnél. A hegy
természetvédelmi terület, dachsteini mészkőből áll. Jellemzője a dolomitos sziklagyep, egyedül
itt fordul elő a fürtvirágzatú szirti ternye, és más ritka növények, például a rozsdabarna
pikkelyharaszt, magyar gurgolya és a sziklai perje.
Itt fészkel az erdei fülesbagoly és a kerecsensólyom, barlangjai állandó és alkalmi telelő- és
szálláshelyei a denevéreknek.
A fokozottan védett Jankovich-barlang a bajóti Öreg-kő meredek, sziklás oldalában, 346
méter tengerszint feletti magasságban nyílik, a Dunántúl egyik fontos ősrégészeti lelőhelye.
Az Öreg-kő hegy alatti földúton hamar eljutunk a szikla alatti pihenőhelyre. Innen vezet fel a
kék barlang jel a Jankovich-barlanghoz és az Öreg-kő tetejére.15

15

Forrás: http://hu.wikipedia.org/
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Geológiai érdekesség a 375 méter magas Öreg-kő keleti oldala. Függőlegesen leszakadó
sziklafalai miatt kedvelt sziklamászó-iskola, tetejéről nagyszerű a kilátás a Dorogi-medencére.
Különleges, számos védett növénnyel gazdag az Öreg-kő flórája is: a pados
sziklapárkányokon él a ritka rozsdabarna pikkelyharaszt, ez itt a szirti ternye egyedüli
gerecsei termőhelye. Itt a különben csak dolomitra jellemző sziklagyepekkel is találkozhatunk,
ezek növényei közé tartozik a magyar gurgolya és a sziklai perje. A Bajót felé lejtő
löszgyepen pedig a ritka - magyar botanikus nevét viselő - Borbás-kerep díszlik tömegesen.16

GYERMELYI HORGÁSZTÓ, GYERMELY (14 KM)

o Cím: 2821 Gyermely
o GPS koordináták: 47.614805, 18.646919 (DD) / 47°36'53.3''N 18°38'48.9''E
(DMS)
o Megközelítés: Budapest felől - M1/1-es út - Herceghalom/Zsámbék felé Zsámbék - Szomor: Bajna felé egynesen - a gyermelyi elágazást elhagyva
jobbra lekanyarodni Kablásmajor (Gyermelyi-horgásztó) felé - innen műút a
tóig.
o Telefonszám: (30) 413-9043
o Nyitva tartás: reggel 6-tól este 18 óráig
o Horgászjegy ára: Felnõtt: 4.000,- Ft (2 db nemes hal, 1 db ragadozó és 3 kg
egyéb hal) ; Ifi: 2.000,- Ft
o Víz típusa: Tározó Vízterület: 16 (ha)

16

Forrás: http://vendegvaro.utazom.com/oreg-ko-bajot
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o Fogható halak: ponty, amur, csuka, süllő, harcsa, keszeg, kárász, balin, busa
o Napijeggyel elvihető hal: nemes hal 2 db 5 kg alatt és 3 kg egyébhal, egy
darab ragadozó hal 30 cm felett. Pontyok és amurok nagyon jól foghatóak.
Rekord halak ponty 19 kg, amur 23 kg, busa 46 kg, harcsa 52 kg, balin 4,5
kg, süllő 8 kg, csuka 13 kg.
Itt található büfé is, a napijegyet a tavon érkezéskor lehet megvenni a halőr
bódénál.

BOTTYÁN TÓ, ESZTERGOM (14 KM)17

o Cím: 2500 Esztergom, külterület, 11-es út
o GPS koordináták: 47.769705, 18.712356 (DD) / 47°46'10.9"N 18°42'44.5"E
(DMS)
o Telefonszám: (30) 228-0116 (Csabogi Kft., Galambos Boglárka)
o Nyitva tartás: reggel 6 órától napnyugtáig
o Napijegy ára: 3.800,- Ft, mely tartalmazza 2 nemeshal és 3 kg egyéb
elvitelét. Sportjegy 1.800,- Ft. Amennyiben sportjeggyel a kifogott halat a
horgász el kívánja vinni, úgy a büfénél 800,- Ft-os haláron vásárolhatja meg.
Gyermek éves jegy: 2.000,- Ft.
o Hossza: 180 méter, szélessége: 40 méter, felülete: 0,66 hektár, térfogata:
6.000 köbméter
o Jellemző halfajai: keszegfélék, kárász, ponty, amur, szürke harcsa, csuka
A Bottyán tavat az Esztergomi Horgász Egyesület építette 1960-ban. Későbbiekben a tó a
Vasas Horgász Egyesület tulajdonába került. A tó mellett színvonalas büfé üzemel, ahol nagy
választékban italt, édességet és horgász kiegészítőket, csalit lehet vásárolni.
Helyi szabályokról a büfénél, az üzemeltetőtől lehet érdeklődni.

17

Forrás: http://vasashe.hu/horgaszvizeink/bottyan-to/
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A Bottyán tó Esztergom és Tát között található, jól megközelíthető, tökéletes parkolási
lehetőséggel. Kis tó, leginkább kikapcsolódásra, pihenésre alkalmas. Napijeggyel halat is
lehet elvinni, de sport horgászatra is van lehetőség. Főleg a környékben lakók látogatják.
Lehetőség van bográcsozásra, a kialakított helyen fa biztosítva van! Gyerekeknek homokozó!
Természetesen büfé is mindenki rendelkezésére áll, amiben etetőanyag és horgász
alapfelszerelés is megtalálható, csonti, giliszta, kukorica.
Merítő szák használata kötelező, ha otthon felejtené, bérelhető napi 400,- Ft-ért.18

GERENDAY-ARBORÉTUM, LÁBATLAN (16 KM)

o Cím: 2541 Lábatlan, Arborétum u.
o GPS koordináták: 47.749061,
18°28'53.9''E (DMS)
o Telefonszám: (33) 524-000
o Belépőjegy: nincs

18.481636

(DD)

/

47°44'56.6''N

A parkot az 1890-es években létesítette a család. Gerenday Antal fiai, Dezső és Andor
alapították a Gerenday fenyőkertészetet, amelynek egy szép egyede a párizsi világkiállítás
aranyérmét nyerte el.
A nagyobbrészt örökzöld növényekből és ritka fajokból álló gyűjtemény, mely hosszú
évtizedeken át gyarapodott, európai hírű volt.
A faiskola a háborúkat átvészelve 1945-től fokozatosan megszűnt.

18

Forrás: http://www.bottyanto.hu/index.html
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Az arborétumot 1977-ben a Komárom Megyei tanács védetté nyilvánította, a terület
értékeinek őrzésével a Gerenday örökösöket bízták meg, a kiadásokat költségvetésben
terveztette meg, a növények értékének megállapítására szakvélemény készült.
Az 1990-es években a Gép és Alkatrészgyár az arborétumot bekerítette, majd tisztítás után
elkezdték az értékes növényfajok jelzőtábláinak kihelyezését, esőbeállót építettek és
megoldották a világítást. Amikor 1999-ben az önkormányzat tulajdonába került, tovább
folytatódott a kert gondozása. 2003-tól az arborétum teljesen felújítva, szabadtéri
színpaddal kiegészítve várja a kikapcsolódásra, kultúrára, sétára vágyó közönséget.
A ház látogatása előzetes telefonos egyeztetés alapján lehetséges.19

PALATINUS-TÓFÜRDŐ, ESZTERGOM-KERTVÁROS (17 KM)

o Cím: 2500 Esztergom-Kertváros, Tópart utca
o GPS koordináták: 47.730937, 18.734469 (DD) / 47°43'51.4"N 18°44'04.1"E
(DMS)
o Telefonszám: búvárbázis (30) 555-6689, tófürdő (30) 396-7905
o Nyitva tartás: május 15-től szeptember 15-ig, hétköznap 9-tól 19 óráig,
hétvégén 9-től 20 óráig
o Belépőjegy: napi felnőtt belépjőegy 400,- Ft, napi gyermek belépőjegy 100,Ft, búvár felnőtt belépőjegy 2.000,- Ft, vitorlás belépő 400,- Ft
Hazánk egyik legtisztább vizű tava Budapesttől mindössze 40 km-re fekszik a Duna-Ipoly
Nemzeti Park határában. A több mint 30 hektárnyi vízfelületet változatos domborzatú
hegyek veszik körül, így a Palatinus-Tófürdő a vízi sportok mellett minden természetben űzhető
mozgásformának is ideális helyszíne egész évben.
A mai kor túlhajszolt embere itt valódi természeti környezetben kapcsolódhat ki, miközben a
modern infrastruktúra is biztosított. Az igényesen kialakított tóparton búvárbázis, röplabda-,

19

Forrás: http://kirandulastervezo.hu/celpont/labatlan/gerenday-arboretum
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kézilabda- és strandfoci pálya várja az aktív pihenést kedvelőket. Emellett olyan
hagyomány teremtő sporteseményeknek és családi programoknak is otthont ad, mint a tavi
úszóversenyek és sporttáborok vagy a Palatinus három próba!

KEREK VAGY SZENT ANNA TEMPLOM, ESZTERGOM (17 KM)

o Cím: 2500 Esztergom, Rudnay tér 9.
o GPS koordináták: 47.784532 18.739435 (DD) / 47°47'04.3"N 18°44'22.0"E
(DMS)
o Telefonszám: (33) 312-291
o Miserend: hétfő, kedd 7 óra; szerda, csütörtök, péntek, szombat 18 óra;
vasárnap 7 és 9 óra (diákmise), 11 óra, 18 óra
Az érsekség Esztergomba történt visszaköltözése után Rudnay Sándor 1828-ban kezdte
építtetni, s halála előtt, 1831-ben fel is szentelte, jóllehet a templom akkor még nem volt
teljesen kész. Rudnay tudta, hogy a várhegyi katedrális befejezését már nem élheti meg,
másrészt a legközelebbi templom, a ferenceseké is messze esett az egyre jobban benépesülő
déli városrésztől, ezért vált szükségessé a megépítése.
Egy legenda szerint Radovics Judit, a Rudnay család szolgálója kívánságára emeltette az
érsek a templomot. A szolgáló megmentette a kisgyermek Rudnayt, mikor az egyik szomszéd
birtokos fegyvereseivel támadt a családra. Radovics Judit karjával fogta fel a kis Rudnayra
mért csapást, aki így elmenekülhetett, míg a szolgáló elveszítette a karját. A Packh János
tervezte, teljesen kör alaprajzú templom mindenesetre közel 170 éve áll a budai és komáromi
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utak találkozásánál, ahol a város küldöttsége a „hazatérő” érseket fogadta. (A templom falán
magyar és szlovák nyelvű emléktábla idézi fel ezt az eseményt.)
A templom a klasszicizmus elveit valósítja meg, a római Pantheon mintájából indul ki. A
templom alaprajzának érdekessége, hogy teljesen kör alakú. A hajó fölött magas kupola
emelkedik, míg a kupola két oldalán, attól függetlenül két torony áll. A főbejárat előtt széles
oszlopcsarnok húzódik, amelyhez márványlépcső vezet és előtte két, egyenként 2,5 méter
magas, angyalt ábrázoló kőszobor található. A templom ezüstből készült makettja is
megtekinthető, amelyet Obisits Mihály kanonok ajándékozott 1913-ban. A márvány főoltár
képe Szent Annát, Joachimot és a Gyermek Máriát ábrázolja, Hesz Mihály (1768 – 1833)
műve 1829-ből.20

BAZILIKA – NAGYBOLDOGASSZONY ÉS SZENT ADALBERT PRÍMÁSI FŐSZÉKESEGYHÁZ,
ESZTERGOM (18 KM)

o Cím: 2500 Esztergom, Szent István tér 1.
o GPS koordináták: 47.799153, 18.736503 (DD) / 47°47'57.0''N
18°44'11.4''E (DMS)
o Telefonszám: (33) 402-354
o Nyitva tartás:
Templom: március: H-V 8-17h; április-október: H-V 8-18h, novemberfebruár: H-V 8-16h.
Altemplom: március-október: H-V 9-16:30h; november-december: H-V 1014:45h.
Kupolakilátó: április 11. - október 31.: H-V 9-16:30h (Csak jó időben!).
Harangtorony: április 11. - október 31.: H-V 9-16.30h

20

Forrás: http://www.utazzitthon.hu/esztergom_kerek_vagy_szent_anna_templom.html
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o Belépőjegy: a templomban a látogatás díjmentes, a Kriptába, a Kincstárba, a
Panoráma terembe és a Kupolába belépőjegy váltása szükséges (diák- és
nyugdíjaskedvezmény van).
Magyarország rangban első és egyben legnagyobb temploma. A klasszicista stílusú
bazilikába belefoglalták a reneszánsz remekművét: a Bakócz-kápolnát. Kincstára
kiemelkedően gazdag.
A bazilika hossza 118, szélessége 49, magassága 100 méter. A főbejárati timpanontól
jobbra és balra az épület tömbjéhez árkádokkal kapcsoltak két (57 méter magas) tornyot. A
főoltárkép a világ legnagyobb egy darab vászonra festett olajképe.
A középkori templom helyén 1822-1869 között négy hercegprímás építtette a bazilikát
Kühnel Pál, Packh János, majd Hild József tervei szerint. 1856-ban szentelték fel. Erre az
alkalomra írta az Esztergomi misét Liszt Ferenc, melyet maga vezényelt az ünnepségen.
A kupola látogatható, nagyszerű körpanorámát kínál. Az altemplomban Magyarország
főpapjai nyugszanak, köztük Mindszenty József bíboros.21
További információk a Bazilikáról a következő oldalon találhatók: http://www.bazilikaesztergom.hu/.
További látnivalók Esztergomban: Strázsa-hegyi tanösvény, Esztergomi Bemutatóközpont
(Duna-Ipoly NP), Kerektemplom (Szent Anna), Széchenyi tér / Szentháromság-szobor, KisDuna-sétány, Keresztény Múzeum, Prímási palota, Érseki palota, Balassa Bálint Múzeum,
Várhegy, Duna Múzeum, Mala-forrásalagút.

Forrás: http://vendegvaro.utazom.com/bazilika-mennyekbe-felvett-boldogsagos-szuz-maria-es-szentadalbert-esztergom
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AQUASZIGET FÜRDŐKOMPLEXUM, ESZTERGOM (18 KM)

o Cím: 2500 Esztergom, Táncsics Mihály utca 5.
o GPS koordináták: 47.794158,
18.736239 (DD) / 47°47'39.0"N
18°44'10.5"E (DMS)
o Telefonszám: (30) 612-3131
o Nyitva tartás: hétfőtől vasárnapig 10-től 20 óráig
o Belépőjegy: felnőtt egész napos belépő 3.150,- Ft, nyugdíjas-diák-gyermek
egész napos belépő 2.000,- Ft (további kedvezményes belépők elérhetőek)
Az Aquasziget Esztergom Magyarország egyik legújabb és legmodernebb fürdőkomplexuma.
Egyedülálló fürdőélményben lehet része annak, aki ellátogat Esztergomba, a Finta József Yblés Kossuth díjas építész által tervezett fürdőbe.
Az Aquasziget Esztergom tíz medencéje közül beltéren található az óriási élménymedence gejzírrel, sodrófolyosóval, buzgárokkal, barlanggal -, a belső pihenőmedence masszírozó
vízsugarakkal, a nyolcszemélyes jacuzzi medence, valamint gyermekeknek szóló vízivilág, ahol
egy mókás spriccelő bohócfej, valamint egy épített teknősbéka nyújt kellemes kikapcsolódást
a kicsiknek. A kültér kizárólag május 1. és augusztus 31. között-, a nyári szezon ideje alatt tart
nyitva. A téli szezon idején, és a nyári szünidő kezdetéig, a kültéri medencék közül, az
úszómedence és a kültéri pihenőmedence használható, a kiúszókon keresztül.
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Az élményfürdő fedett területén a medencék mellett egy infraszauna, dísztó, mellette mini
terrárium, látványkonyha, söröző és pihenőágyak várják a vendégeket.22

GYARMATPUSZTAI VADÁSZHÁZ ÉS TÓ, GYARMATPUSZTA (18 KM)

o Cím: 2821 Gyermely, Gyarmatpuszta
o GPS koordináták: 47.581997, 18.607600 (DD) / 47°34'55.2''N 18°36'27.4''E
(DMS)
o Belépőjegy: nincs
A Pilisi Parkerdő Zrt. legnagyobb, I. osztályú (1/a) vadászháza a történelmi múltat felidéző
vadaskertben, a Bajnai Erdészet vadászterületén található.

22

Forrás: http://www.aquasziget.hu

Cégjegyzés helye és száma: Komárom-Esztergom Megyei Bíróság mint Cégbíróság, Cg. 11-09-013259
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11740054-24060046
Közösségi adószám: HU14168552
Adószám: 14168552-2-11
40/75

Budapesttől 45 km-re, a Gerecse szelíd, déli lankáin, a Sándor és Metternich grófok egykori
hangulatos birtokain fekszik. Az M1 autópályától (a zsámbéki és a tatabányai leágazásoktól egyaránt)
autóval 20 perc alatt érhető el.

A történelmi múlttal és hagyománnyal rendelkező területen található a birtokhoz tartozó
kápolna, melynek kriptájában a híres Sándor família tagjai nyugszanak.
A vadászházat kőrbeölelő vadaskertben Közép-Európában egyedülálló, közel 20 hektáros,
megragadó szépségű vadgesztenye erdő található, mely termésével bőséges élelmet biztosít
az itt élő vad számára. A területen található az ország legjobb muflonállománya, a magyar
rekord itt került terítékre. 23

ZSÁMBÉKI ROMTEMPLOM / PREMONTREI KOLOSTOR, ZSÁMBÉK (21 KM)

o Cím: 2072 Zsámbék, Corvin János utca
o GPS koordináták: 47.549444, 18.714722 (DD) / 47°32'58.0''N 18°42'53.0''E
(DMS)
o Nyitva tartás: Idegenforgalmi szezonban (április 1. és október 31. között) hétfő
kivételével naponta 10-18 óra között, téli időszakban (november 1. és március
31. között) hétfő kivételével 10-16 óra között. 30 m-es távolságban WC
épület és műemléki jellegű ivókút található.
o Belépőjegy: felnőtt: 700,- Ft/fő, diák, nyugdíjas: 400,- Ft/fő

23

Forrás: http://hunting.parkerdo.hu/hu/?portfolio-item=gyarmatpusztai-vadaszhaz
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Az 1050-es években már kőtemplom állt a helyén, amelyet a következő században
bővítenek. III. Béla király a felesége kíséretével érkező Aynard lovagnak adományozza
Zsámbékot. E család leszármazottai építik 1220 körül a későromán-koragótikus bazilikát,
amely rom mivoltában is a magyar építészettörténet kiemelkedő emléke. Mellette állt a
kolostor, amely a premontrei rend otthona volt. IV. Béla király 1258. június 6-án erősítette
meg az akkor már felépült templomra vonatkozó adománylevelét. Az épület sorsát 1763.
június 28-án földrengés pecsételte meg, leomlott az északi mellékhajó boltozata és oldalfala.
A rom gazdátlanná vált, a köveket széthordták a környékbeliek. Nem is maradt volna belőle
semmi, ha Rómer Flóris bencés tanár, művészettörténész és Henszlmann Imre műtörténész az
1870-es években fel nem hívják a figyelmet az értékes emlék megmentésének
szükségességére. Trefort Ágoston vallás- és közoktatási miniszter 1889-ben Möller István
építészmérnököt bízta meg az állagmegóvási munkák elvégzésével. Munkája világszerte
elismerést aratott. A későbbi munkák során, 1934-ben Lux Kálmán építész tárta fel a templom
északi oldalához csatlakozó kolostor falrészleteit, amit a pálosok építettek, amikor megkapták
a birtokot Mátyás király adományaként. Mára ebből az épületből csak egy dongaboltozatos
terem, - ez most a kőtár - a hajdani refektórium, az alapfalak és a kolostorhoz tartozó
pincerendszer maradt meg.
Évközben a következő rendezvények, események kerülnek itt megrendezésre:
- Dzsesszkoncert
- Márton nap
- Zsámbéki Nyári Színház
- Történelem Fő utca24
A Premontrei kolostor romjai Budapesttől nyugatra, dombos vidéken, egy messziről látható
halom tetején magaslanak, és mintegy uralják a környező tájat.
A templomrom egész pontosan egy háromhajós premontrei bazilika és kolostor maradványai,
melyek a XIII. század közepén 1220-34 között épültek késő római - korai gótikus stílusban.
1763-ban a nagy komáromi földrengés rombolta le, azóta áll ebben az állapotában.
Jelenleg a rom belső területe is látogatható. A hajdani kolostor dongaboltozatos termében
kőtár tekinthető meg. Műemlék.25

24

Forrás: http://www.romtemplom.hu

25

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Premontrei_kolostor_%28Zs%C3%A1mb%C3%A9k%29
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FÖLDI TELEPÍTÉSŰ MAGYAR LÉGVÉDELEM FEGYVERNEMI MÚZEUMA, ZSÁMBÉK (21 KM)

o Cím: 2072 Zsámbék, külterület Örsi hegy (megközelíthető autóval: Zsámbékot
Szomor felé elhagyva a Fejér megye tábla után jobbra)
o GPS koordináták: 47.556592, 18.703044 (DD) / 47°33'23.7"N 18°42'11.0"E
(DMS)
o Telefonszám: (23) 342-318, (23) 565-318
o Bővebb információ: Tourinform – 2072 Zsámbék, Etyeki u. 2.,
info@zsambekinfo.hu, http://www.legvedelmimuzeum.hu/
o Nyitva tartás: április 12-től május 31-ig szombat, vasárnap
rendkívüli nyitva tartás: május 1. (május 2-án zárva), június 9.
június 1-től szeptember 30-ig hétfő kivételével naponta, október 1-től október
19-ig 10-17 óráig. A múzeum Nyitva tartási napokon 10-18 óráig tart nyitva,
az ettől eltérő időpontokat külön közöljük.
o Belépőjegy: gyermekeknek, diákoknak, nyugíjasoknak 500,- Ft, felnőtteknek
900,- Ft, nagycsaládosoknak (3 gyermek + 2 felnőtt) 2.500,- Ft
A Magyarországon elsőként megvalósuló speciálisan Fegyvernemi Múzeum a magyar
légvédelem történetét szeretné megjeleníteni a területen kiállított eszközök és más módszerek
segítségével. A hajdani, Zsámbéktól nem messze létrehozott, Légvédelmi Rakétaosztály
hatalmas, több hektáros területe teszi lehetővé a cseppet sem kisméretű légvédelmi
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berendezések bemutatását. A NATURA-2000 természeti védettségű terület és az azon
található 24 épület és építmény a "hadi bázisból kulturális bázist" című fejlesztési terv alapján
színházi, művészeti, hadtörténeti, turisztikai és természetvédelmi bázisként is szolgál.26

VASKAPU PANORÁMA KILÁTÓ, ESZTERGOM (21 KM)

o Cím: 2500 Esztergom
o GPS koordináták: 47.787087, 18.771953 (DD) / 47°47'13.5"N 18°46'19.0"E
(DMS)
o Nyitva tartás: egész évben
o Belépőjegy: nincs
A Vaskapu egy Esztergom óvárosától keletre található, 404 méter magas hegycsúcs, a
Maróti-hegyek legalacsonyabb tagja. A hegy nagyban befolyásolja a város arculatát, mert a
Vaskapu és a Duna által közrefogott kis területen így alakult ki a kisvárosias városkép szűk
utcáival.
A Vaskapu keleti oldalán több kisebb csúcs is található. Ezek északról délre a következők: Előhegy, Arany-hegy, Sípoló-hegy I. (316,1 m) és II (317,6 m), Kálvária-hegy, Nagy-Szémon
(295,4 m), Kincses-hegy (312 m), Világos-hegy, Sas-hegy.
A hegy nyugati oldalára felfutó utcákban hagyományosan pincesorok állnak, de manapság
egyre több hatalmas villa épült a hegyoldalra. A hegycsúcs népszerű kirándulóhely. Ez annak
is köszönhető, hogy autóval is jól megközelíthető, a belvárosból aszfaltút is vezet a
Vaskapura, ahonnan belátni az egész várost, a Garam torkolatát, a Dunakanyart; tiszta
időben pedig ellátni egészen a mohi atomerőműig.
A Vaskapu csúcsán áll egy helyi építészeti örökségi védelem alatt álló, kétszintes menedékház.
A rendszerváltás óta a Pilisi Parkerdő Zrt. tulajdona. Ez közadakozásból és társadalmi
munkával 1914. áprilisa és júniusa között épült fel. A menedékházat Brilli Gyuláról, az
Esztergomi Turista Egyesület vezetőjéről nevezték el, majd 1948-ban nevét Király Albert
Turistaházra módosították, a Természetbarátok Turista Egyesületének egyik alapítója után.
Mindkettőjükről emléktábla emlékezik a ház falán. A közelmúltig a menedékház bérlői,
üzemeltetői éjszakai szórakozóhelyként működtették.

26

Forrás: http://www.legvedelmimuzeum.hu/
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A turistaháztól körülbelül 50 méterre áll Szűz Mária életnagyságú szobra, alkotója ismeretlen.
1921. április 8-án állították a román megszállás elmúlásának emlékére.
A környező hegyek nem haladják meg az 500 méteres magasságot, ezért vegyes lombos
(gyertyán, szil, juhar, hárs, több berkenyefaj), valamint tölgyerdők borítják területüket. A
Vaskapu hegy északi oldalán telepített fenyves található. Az erdőkben sok az ehető
gombafaj: máj-, csiperke-, őzláb-, galamb-, tinórugomba terem. Az erdők jellegzetes
növényei a páfrányok, mohák mellett, a réteken árvalányhaj. Az erdőkben, mezőkön a
leggyakrabban előforduló állatok a nyúl, vaddisznó, őz, szarvas, róka, borz. Gyakran láthat
a szemlélődő ragadozó madarakat.27

VADAS THERMAL RESORT, PÁRKÁNY, SZLOVÁKIA (21 KM)

o Cím: Pri Vadaši 2, 943 01 Štúrovo, Szlovákia
o GPS koordináták: 47.800150, 18.719880 (DD) / 47°48'00.5"N 18°43'11.6"E
(DMS)
o Telefonszám: +421 36 7 560 111
o Nyitva tartás: április 26. és május 31. között, illetve szeptember 1. és 21.
között hétfőtől vasárnapig 10 órától 18 óráig; június 1. és augusztus 31. között
hétfőtől vasárnapig 9 órától 20 óráig

27

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Vaskapu_%28Esztergom%29
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o Belépőjegy: a nyári szezonban felnőtt jegy 7,5 EUR, gyermekjegy (4-15 éves
korig) 4 EUR28
A Párkányi Vadas Thermal üdülőkomplexum méltán népszerű a külföldi turisták körében is.
Több, mint 12500 fős napi befogadóképességével, felújított medencéivel, fedett uszodájával,
sportolási és kikapcsolódási lehetőségeivel ideális lehetőségeket nyújt a víz és a nap
szerelmeseinek. A termálfürdőben 7 kültéri és 2 fedett medence található, köztük
masszázsmedence, kültéri ülőmedence valamint Szlovákia egyetlen hullámmedencéje, a 3800
m²-en elterülő Lagúna.
A 39 fokos termálvíz, mellyel medencéinket töltjük 130 m mélyről tör fel. A termálfürdő
története 1973-ban, az első furatok elvégzésével kezdődött. Az üdülőkomplexum építése
1976-ban kezdődött és 1978-ban már át is adták az első medencéket. A fürdő fokozatosan
bővült büfékkel, bungalókkal, 1983-tól szállodával is. Ezt követik a parkolók, valamint
pénzváltással is foglalkozó idegenforgalmi hivatal megépülése.29

TARDOSI MALÖMVÖLGY ÉS PIHENŐ TÓ, TARDOS (26 KM)

o Cím: 2834 Tardos, Malomvölgy

28

Forrás: http://vadas.sk/index.php?lang=hungarian

29

Forrás: http://www.travelguide.sk/hun/turisztikai-erdekessegek/vadas-thermal-sturovo_63_1.html
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o GPS koordináták: 47.671392, 18.441243 (DD) / 47°40'17.0''N 18°26'28.5''E
(DMS)
o Nyitva tartás: szabadtéri
o Belépőjegy: nincs
o Vízterület: 1,2 ha
o Átlagos vízmélység: 1,6 m
o Típus: mesterséges víz
o Jellemző halfajták: ponty, süllő, amur, kárász, keszegfélék
o Horgászati módok: kiépített part , csónak használata nem engedélyezett
o Napi díj: 3.000,- Ft - az árak tájékoztató jellegűek
o Horgászrendi előírások: Hirdető táblákon kifüggesztve!
o Horgászati időszak és nyitva tartás: 01/01-12/31
o Horgászati feltételek: horgászat előtti és utáni bejelentkezéssel látogatható
o Szolgáltatások: vízpart közelében lévő településen
o Akadálymentesített: igen
o Vízterület és környezet jellemzői: Völgyzáró gátas víztározó erdővel,
dombokkal övezve. Kb 100 méter távolságra büfé, játszótér, sportpálya
(sátorozási lehetőséggel).30
A tardosi Malomvölgy kedvelt pihenőhely, ahol a természet szinte megérint, a csend
megnyugtat. Lehetőség van hosszabb-rövidebb sétákra, labdajátékokra, sátorozásra,
bográcsozásra, kerékpározásra vagy akár horgászhatunk is a halakban gazdag tavon.
A megkapó szépségű és közkedvelt kirándulóhelyként ismert Malomvölgy légterében
fokozottan védett kerecsensólyom és parlagi sas is látható.

30

Forrás: http://www.tavak.hu/komarom-esztergom-megyei-horgasztavak/tardos-malomvolgyi-to.html
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TURUL EMLÉKMŰ ÉS SZELIM-BARLANG, TATABÁNYA (32 KM)

o Cím: 2800 Tatabánya, Kő-hegy
o GPS koordináták: 47.588290, 18.408914 (DD) / 47°35'17.8"N 18°24'32.1"E
(DMS)
o Belépőjegy: nincs (köztéri szobor)
Európa legnagyobb ércmadara a tatabányai Turul-emlékmű. A szobormadár szárnyainak
fesztávolsága 15 méter.
A milleneumi ünnepségek keretében Donáth Gyula szobrászt bízták meg 1896-ban az alkotás
elkészítésére. Anyagi gondok miatt a turul-madár avatására csak 1907-ben került sor. A
Tatabányát jelképező szobrot 1992-ben állították fel jelenlegi helyén.
Az emlékmű felállításának alapja az a legenda, mely szerint Árpád honfoglaló hadai a
bánhidai síkon arattak győzelmet Szvatopluk morva fejedelem fölött.
Néhány további látnivaló Tatabányán: a Tatabányai múzeum, az ipari skanzen, Vitány vára,
Jászai Mari Színház, Népház liget, Csónakázó tó.31
A Turul-emlékműtől egy tanösvényen át juthatunk a Szelim-barlanghoz. A képződmény 45
méter hosszú és 14 méter magas, melyet egy vízfolyás vájt ki a triász időszaki dachsteini

31

Forrás: http://www.tatabanya.kornyeke.hu/latnivalo/5655_Tatabanya_Turulemlekmu
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mészkősziklából. A barlang jelentős őskori lelőhely, ősemberek tűzhelyének maradványait,
elszenesedett fatöredékeket és állati csontokat tártak fel. A tatárjárás korából származó
emberi csontokat is találtak itt. A legújabb kutatások eredménye szerint e barlangból
származik hazánk legrégebbi, mintegy 200 ezer éves, az ember jelenlétére utaló lelet.32

ÖREG-TÓ ÉS ESTERHÁZY-KASTÉLY, TATA (34 KM)

o Cím: 2890 Tata, Kastély tér 1.
o GPS koordináták: 47.646272,
18.317675 (DD) / 47°38'46.6"N
18°19'03.6"E (DMS)
o Telefonszám: (34) 708-106
o Nyitva tartás: április-október: P-V 10-18h. Pénztárzárás és utolsó csoport
tárlatvezetése indul: 17.30-kor. Ünnepnapokon nyitva tartanak.
o Belépőjegy: 400,- Ft/fő (csoport, diák, nyugdíjas és családi kedvezmények)
A tatai Öreg-tó partján, a tatai vár szomszédságában áll a neves hazai építész, Fellenthali
Fellner Jakab tervezte Esterházy-kastély elegáns műemlék-együttese. 1765 és 1780 között
épült ki késő barokk stílusban. A tatai Esterházy rezidencia megtervezése által vált az
Esterházy grófok elismert uradalmi főépítészévé a fiatal, Tatán letelepedett építőmester, aki
idővel szolgálatai elismeréseként nemesi rangra emelkedett.33

32

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Szelim-barlang

33

Forrás: http://www.tata.kornyeke.hu/latnivalo/5096_Esterhazykastely
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További információk a kastélyról a következő oldalon találhatók:
http://www.nemzetimuemlek.hu/index.php/epulet/esterhazy_kastely/
További látnivalók Tatán: Öreg-tó, Angolpark, Kiskastély, Vízí vágóhíd, Öregvár,
Természetvédelmi Terület és Geológiai Múzeum.

RÁM-SZAKADÉK, DOBOGÓKŐ-DÖMÖS (35 KM)

o Cím: A Rám-szakadék Dobogókő és Dömös között, mintegy 1 km hosszan
húzódik.
o GPS koordináták: 47.747501, 18.902250 (DD) / 47°44'51.0"N 18°54'08.1"E
(DMS)
o Nyitva tartás: bármikor szabadon látogatható, de a Rám-szakadékban folyó
pataknak köszönhetően az útvonal esős időben nehezen járható!
o Belépőjegy: nincs
A Rám-szakadék lenyűgöző természeti szépsége miatt méltán tartozik a térség legismertebb
kirándulóhelyei közé, amit nem csak a környékről, hanem az egész országból sokan
felkeresnek. A látogatók éves száma meghaladja a 60.000 főt. A szakadék maga egy vulkáni
eredetű, nagyjából észak-déli irányban futó szurdokvölgy. Összeszűkülő sziklafalai olykor
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merőlegesek, de vannak befelé dőlő falak is. Mélysége több helyen meghaladja a 35 m-t,
míg szélessége helyenként a 3 m-t sem éri el. A sziklamederben állandóan csörgedezik a víz,
amely hóolvadáskor és nagyobb esők idején patakká duzzad. A szurdokban összességében
112 m-es szintkülönbséget kell leküzdeniük a túrázóknak. A völgy alsó és felső bejáratánál
erdei pihenőhely fogadja az érkezőket. A Rám-szakadék természeti adottságai miatt egyike
a legnehezebben járható magyarországi jelzett turistautaknak. A kirándulók hosszú ideig a
kihelyezett láncokba kapaszkodva tudták végigjárni a völgyet. Az évek során azonban ezek
a láncok elhasználódtak, több helyen eltűntek, a szakadékban való túrázás veszélyessé vált.
A Pilisi Parkerdő Zrt. Pilismaróti Erdészete 2005-ben a szakhatóságokkal egyeztetett
fejlesztést hajtott végre, amely során a nehezen járható szakaszokon rozsdamentes anyagból
készült létrák és kapaszkodó korlátok, a pihenőhelyeken új asztalok és padok, valamint
tájékoztató táblák lettek kihelyezve.
A szakadékban a zöld sáv jelzést követve elérjük a Rám-szakadék felső pihenőhelyét. Ide
csatlakozik a sárga jelzés, amelyen balra fordulva Dobogókőre, míg jobbra fordulva - az
Árpádvárat megkerülve - a Lukács-árokba érkezünk. Ez a jelzés régebben a másik oldalról
kerülte az Árpádvárat, azonban kedvezőtlen időjárás esetén csúszásveszélyes volt, ezért
2007-ben át lett helyezve a mostani nyomvonalra. A Lukács-árok szintén nagyon hangulatos,
de a Rám-szakadékhoz képest itt már könnyebben haladhatunk. A Lukács-árokból kiérve az
erdészeti műútra érkezünk, amelyen visszajuthatunk Dömösre.
Megközelítés:
A túra kezdőállomása Dömös, amelyet Esztergom, illetve Budapest irányából autóbusszal,
egyénileg gépkocsival közelíthetünk meg. Az autóbusszal érkezőknek a katolikus templomnál
érdemes leszállniuk, míg a gépkocsival érkezők a Polgármesteri Hivatal mellett lévő
parkolóban rakhatják le járművüket. A templomtól a piros sáv, a parkolótól zöld sáv jelzést
követve érhetjük el a Király-kúti utcát, amely túránk kiinduló pontja. Itt együtt fut a piros, a
zöld és a sárga jelzés. A jelzett turistaút kezdetben az aszfaltúton halad, majd a faluból
kiérve átmegy a Malom-patakon és a patak mentén vezet tovább. A Rám-szakadék mind a
műúton továbbhaladva, mind a patak mellett futó zöld sáv turistajelzésen megközelíthető. A
patak mellett haladva turistajelzésünk több ponton elágazik. A Szentfa kápolnát követően
balra leágazik a piros háromszög jelzés, amely a Vadálló-kövekhez, majd a Prédikálószékre
vezet. Ezt követően jobbra leágazik a sárga sáv jelzés, amely a Lukács-árokba megy. Ezután
még együtt halad a piros és a zöld jelzés. Ezen haladunk egészen addig, míg elérjük a Rámszakadék alsó pihenőjét. Itt válik el egymástól a két jelzés. A piros sáv jelzés a Szőke-forrásvölgyben fut tovább. Mi a zöld sáv jelzést követjük, amely a Rám-szakadékba vezet.
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Dobogókőről indulva a sárga jelzésen érhetjük el a Rám-szakadék felső pihenőjét. Ide
csatlakozik a zöld sáv jelzés, amely végig vezet a Rám-szakadékon.34
A Rám-szakadék a torlódások elkerülése végett csak fölfelé járható, ezért Dömösről kiindulva
ajánljuk azt bejárni. Amennyiben a kiindulási helyünk Dobogókő, úgy a Lukács-árkon át (sárga
jelzés) juthatunk a Rám-szakadék alsó bejáratához.

FELLEGVÁR, VISEGRÁD (41 KM)

o Cím: 2025 Visegrád, Várhegy
o GPS koordináták: 47.793264, 18.982884 (DD) / 47°47'35.8"N 18°58'58.4"E
(DMS)
o Telefonszám: (26) 598-080, (26) 598-082
o Nyitva tartás: március 15. - április 30.: H-V 9.30-17h, május 1. - szeptember
30.: H-V 9.30-18h, október 1. - október 31.: H-V 9.30-17h, november 1. március 15.: P-V 9.30-16h
A visegrádi vár a Dunakanyar csodálatosan ívelt, hatalmas zöldellő hegyekkel körülvett
természeti környezetében, a Visegrádi-hegység magas sziklacsúcsától le, egészen a
folyamóriás partjáig húzódik.
A kettős várrendszert 1250-1260 körül építtette IV. Béla és felesége, Lascaris Mária
Bizáncból magával hozott ékszereinek árából. A vár a hegycsúcsot övező erődítésfalakból,
két toronyból és egy lakópalotából állt.
A várat az évszázadok alatt az Anjou-királyoktól Hunyadi Mátyásig számos magyar uralkodó
bővítette, korszerűsítette.

34

Forrás: http://www.parkerdo.hu/ram_szakadek
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Az 1251-re elkészült várban az öregtorony a támadásnak legjobban kitett északkeleti
oldalra épült. Az ötszög alaprajzú, kelet felé ék alakú, tömör épületnek fontos szerepe volt a
vár védelmében. A kutatások szerint a torony második emeletén lehetett az Árpád-házi Szent
Erzsébetnek szentelt várkápolna. A fellegvár a Nyulak-szigeti domonkos apácáknak, köztük
Margit királyleánynak készült menedékvárként, ezért a tornyokon kívül egy lakópalotát is
építettek, ennek a falmaradványait is feltárták a régészek. 35
További nevezetességek Visegrádon: Diósi római temető, Gizellamajori római erőd, Királyi
Palota Mátyás Király Múzeum, Salamon-torony.

TÉLI-NYÁRI BOBPÁLYA, VISEGRÁD (41 KM)

o Cím: 2025 Visegrád, Nagyvillám 1.
o GPS koordináták: 47.793716, 18.990101 (DD) / 47°47'37.4''N 18°59'24.4''E
(DMS)
o Telefonszám: (26) 397-397
o Nyitva tartás:
március: munkanapokon 11-16h, munkaszüneti és ünnepnapokon 10-17h,
április: munkanapokon 10-17h, munkaszüneti és ünnepnapokon 10-18h,
május-augusztus: munkanapokon 9-18h, munkaszüneti és ünnepnapokon 919h,
szeptember-október:
munkanapokon
10-17h,
munkaszüneti
és
ünnepnapokon 10-18h,

35

Forrás: http://vendegvaro.utazom.com/fellegvar-visegrad
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november-február: munkanapokon 11-16h, munkaszüneti és ünnepnapokon
11-16h.
o Belépőjegy: 450,- Ft/fő, gyermek és csoportos kedvezmény van
Visegrádon a Nagyvillám-Kilátó mellett 2 bobpálya kanyarog a hegyoldalban. A létesítmény
1991 óta üzemel, 2002 óta két pályával várja a sportos, lazító élményt kedvelő kirándulókat.
A hagyományos medres pályában nyári bobbal, és a minden időjárási körülmények közt
használható alpesi bobbal. Eső vagy hó esetén plexi tetővel szerelték fel a bobokat. A lesikló
pálya középső kanyarjaiból kitűnő rálátás nyílik a közeli Fellegvárra. A bobpálya kiinduló
állomása az erdei Panoráma út mentén található. Itt ülnek bobkocsiba a vendégek és ide
érkeznek vissza a lesiklás befejeztével. A 240 m hosszú felvonón feljutnak a bobozók a
hegytetőre, ahol az oldalra kanyarodó pályában megkezdődik a lesiklás, melyet 11
szerpentinkanyar tesz élvezetessé. A 700 m hosszú lesikló szakaszon kormányzásra nincs gond,
csupán egy fékkar segítségével szabályozzuk a sebességünket. Családoknak, csoportoknak,
fiataloknak, idősebbeknek egyaránt élvezetes szórakozás.
A gyerekeket homokozó és csúszda is várja. 36

TEREMGOKART PÁLYA, KOMÁROM (46 KM)

o Cím: 2900 Komárom, Puskaporosi út 10.
o GPS koordináták: 47.724287, 18.151403 (DD) / 47°43'27.4''N 18°09'05.0''E
(DMS)

36

Forrás: http://www.bobozas.hu
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o Telefonszám: (30) 989-0067
o Nyitva tartás: hétfő - csütörtök 14:00 - 22:00, péntek - szombat 10:00 - 24:00,
vasárnap 10:00 - 22:00
o Belépőjegy: 1 gokart 1.600,- Ft /10perc (további árak a honlapon)
Biztonságos, de élvezetes, egyenesekkel és különböző nehézségű kanyarokkal vegyesen
nehezített technikás pálya található itt. A ringet ütközésvédő gumifal határolja. Az aljzat
csúszásmentes bevonatot kapott, így alkalmas az ideális ívek magtalálására. Kezdőknek és
profiknak egyaránt alkalmas. Az előzés a szélesebb részeken és az igazi versenyeknek
megfelelően kifékezéssel történhet.
Extra lehetőségként digitális kijelző ad információt a vendégeknek a menet közbeni
köridőkről. Minden vendég időmérő kártyát kap, melyen nyomon követheti köridejének
javulását.
Gokart mellett hangulatos kávézó, koktélbár és mediterrán terasz áll a kikapcsolódásra
vágyók rendelkezésére. Hétvégenként élőzenei estekkel, karaokéval és Retro-partyval várják
a vendégeket.37

37

Forrás: http://www.teremgokart.hu/v
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Turisztikai programajánló (éves kalendárium)
MEGNEVEZÉS

HOL
(TÁVOLSÁG
NAGYSÁPTÓL)

MIKOR

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

KEDVCSINÁLÓ

Geoda, Interaktív
Időpont
Esztergom
Ásvány- és
egyeztetés
http://www.geoda.hu
(18 km)
Őslénykiállítás
alapján
Ez egy olyan kiállítás, ami újszerű módon közelíti meg az ásványok és ősmaradványok megismerését. A résztvevők aktív
közreműködésével bebarangolhatják az 500 m2-es „bányát”. Egy vetítőterem, három ásványokkal és három
ősmaradványokkal berendezett terem várja a látogatókat. A foglalkoztatóban ékszerkészítés színesíti a programot. A kiállító
termek a kiállított dolgokon kívül meglepetésekkel is szolgálnak a látogatók számára. Ilyen például az „aranymosás” és az
ősmaradványok kutatása. A hőmérséklet 16-18 °C. Pulóver, meleg ruha viselése ajánlott.

Vidám téltemető
ünnepség

Tokodi
pincesor
(8 km)

február vége,
március eleje

http://www.tokod.hu

Pilisi Kavalkád
Fánkfesztivál

Pilisszentker
eszt
(34 km)

március

http://www.pilisszentker
eszt.hu

Búcsú

Bajna (5
km)

április

http://www.bajna.hu

Gerecse 50
Teljesítménytúra

Tatabánya
(35 km)

április

http://www.gerecse50.
hu

1982 óta minden év áprilisának 3. szombatján kirándulók ezrei lepik el a Gerecse hegységet, hogy végig gyalogolják a
Gerecse 50, 20 és 10 teljesítménytúra valamelyikét. Vannak, akik kihívásként fogják fel a rendezvényt, és vannak, akik egy
jó túrára vágynak, és nem törnek a szintidő megdöntésére. Egy azonban bizonyosra vehető, hogy aki részt vesz, biztosan jól
fogja magát érezni. Túra útvonala: Tatabánya – János-forrás – Baji vh. – Tardos – Pusztamarót – Héreg – Bánya-hegy –
Koldusszállás – Kisréti vh. – Panoráma út – Turul – Tatabánya
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Fesztiválsziget
(hagyományos
lampionos
felvonulás, majális
és utcabál,
gyermeknapi
kavalkád,
nyárnyitó
fesztivál, Szt.
István napi
borfesztivál, Lecsó
gasztronómiai
fesztivál)

Esztergom
(18 km)

április végétől
szeptember
végéig

http://www.fesztivalszi
get.hu

Méltán népszerű zenekarok, énekesek, előadók széles palettája biztosítja a szórakozási lehetőséget a kulturális programok
mellett a fesztiválsorozat ideje alatt. Fesztiválok alkalmával hazánk legjobb zenekarai, énekesi jönnek el Esztergomba.
Zenekarok népes tábora mellett különleges és szórakoztató programokkal is vár mindenkit, aki kilátogat a Fesztivál
sorozatra.
Nyiss ránk
BajótHagyományőrző Péliföldszen
http://www.nyissrank.hu
május
és kulturális
tkereszt (9
/
fesztivál
km)
A Nyiss Ránk! Programhétvége először 2008-ban került megrendezésre. Időpontja a helybéli hagyományos Mária-búcsú
időpontja is egyben, május 3-át követő első vasárnap. Állandó programok: búcsúi nagymise szabadtéren, szekér, hintó és ló
vontatta mezőgazdasági gépek kiállítása, kulturális programok a nagyszínpadon, Mesterségek utcája, istálló galéria,
állatsimogató, népi játékok játszótere.
Búcsú

Nagysáp

június

http://www.nagysap.hu
/

Zsámbéki
Színházi Bázis

Zsámbék
(21 km)

május végétől
szeptember
közepéig

http://www.zsambekiny
ariszinhaz.hu

Tokodi Borút

Tokodi
pincesor
(8 km)

június

http://www.tokodipince
k.hu

http://www.programturi
zmus.hu/tdestinationjúnius
vertesi-templomfesztival.html
Koncertek, bemutatók, kiállítások, bábszínház, gyermekfoglalkoztató, főzőverseny és hatalmas vásári forgatag.
Vértesi Templom
Fesztivál

Vértessomló
(53 km)
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Esztergom
http://www.fesztergom.
június
(18 km)
hu
A Fesztergom egy 1999 óta évente, Esztergomban megrendezésre kerülő könnyűzenei fesztivál. A rendezvény Esztergom
belvárosában, a Prímás-szigeti sportcsarnok mellett kapott helyet, ahol az ingyenes sátorozási lehetőség is adott. Általában –
a nulladik napon – a régióbeli zenekarok koncertjeivel indul. A fesztivál több helyszínen is zajlik egyszerre. Több színpadon,
illetve hangszigetelt sátrakban, valamint karaoke és a házibuli-sátorban.
A Fesztergom olyan, mint a Sziget, csak kisebb, éppen ezért sokak szerint szerethetőbb. A családias légkör ellenére fellép
mindenki, aki számít, ráadásul átsétálhatunk Párkányba egy jó kis sörözésre is.
Fesztergom

Víz, Zene, Virág
Fesztivál

Tata (34
km)

június

http://www.vizzenevira
g.hu/,
http://www.tataifesztiv
al.hu

Koncertek, kiállítások, különböző vásárok, gyermekprogramok és természetesen versenyek is megrendezésre kerülnek a
fesztiválon. Minden évben este műrepülő show, majd vízi karnevál várja a látogatókat. A vízi karneválon több tucat kis csónak
vesz részt, amelyek mindegyike lámpással kerül megvilágításra. Ez az egyik leglátványosabb program a teljes kínálatból. Az
elmúlt években többszázezer látogatóval büszkélkedett Tata ezen a pár napos rendezvényen. A kimondottan család és
gyermek centrikus fesztivál évről évre több látogatót vonz. Érdemes csatlakozni a táborukhoz, hiszen minden család számára
fontos, hogy a mai rohanó világban minél több időt töltsünk el családunkkal.
Visegrádi
Visegrád
http://www.palotajatek
Nemzetközi
július
(41 km)
ok.hu
Palotajátékok
E három napon látványos lovagi tornák, pompás királyi menet és esti fáklyás felvonulás, vásár, koncertek és királyi borudvar
várja az idelátogatókat, megidézve azt az utánozhatatlan középkori hangulatot, melynek egyik hiteles helyszíne Visegrád.
Jegyárak: felnőtt: 2.000,- Ft, gyerek: 990,- Ft, családi jegy fedett lelátóra: 6.000,- Ft, felnőtt napi bérlet 5.000,- Ft.38

Gardellaca
Római Fesztivál

Tokod –
Várberek
római erőd
romjainál (8
km)

július

http://www.tokod.hu,
http://www.tokodigazd
akor.hu

A programban: Felvonulás a faluban, korhű jelmezekben, Katonai alaki bemutató, Római játszóház kézműves
foglalkozásokkal és ügyességi versenyekkel, Történelmi séta a visegrádi Mátyás Király Múzeum szakembereinek vezetésével,
Római csata, Ételek bemutatása, Bábos előadás, Római gyermek játszóház, kézműves vásár, íjásztatás, póni lovagoltatás,
kiállítás, Nosztalgia buli

38

A jegyárak a 2014-es adatokat tartalmazzák.
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Síkvölgyi
Lovasnapok

Tatabánya,
Síkvölgyi
Lovarda
(35 km)

július

http://www.sikvolgyilov
arda.hu

A belépés a programokra ingyenes. Mindkét nap lovaglási és sétakocsikázási lehetőség, kovácsbemutató, ólomöntés,
ugrálóvár, dodzsem, bazár és büfé várja a vendégeket.

Tarjáni Zenei
Fesztivál

Tarján (17
km)

augusztus

http://www.tarjan.hu

A Zenei Fesztivál Tarján legfontosabb és legnagyobb volumenű kultúrális, zenei rendezvénye. A nemzetiségi fesztivál
mostanra komoly hagyomány a faluban és egyben lehetőség különböző, Magyarországon élő nemzetiségek, külföldi
zenekarok és vendégek, valamint a környező települések lakosságának találkozására. A fesztivál évente augusztus egyik
hétvégéjén kerül megrendezésre. A részletes program nyár elejétől olvasható a honlapon.
Komárom,
Monostori
augusztus
http://www.usacar.hu
Erőd (12
km)
Amerikai Autók a 30-as évektől napjainkig. 1300 autó, rengeteg program, több mint 20.000 látogató. Autók hazánkból,
Ausztriából, Németországból, Szlovákiából, Svájcból, Belgiumból, Csehországból, Lengyelországból, Hollandiából...
Nemzetközi
Amerikai Autó
Fesztivál

Mogyorósbányai Mogyorósb
Nyárzáró
ánya (12
augusztus
http://www.mfz.hu
Fesztivál
km)
A Mogyorósbányai Fúvószenekar minden év augusztusában megrendezi a Mogyorósbányai alkalommal. A Madárfőző
Verseny és a Fúvószenekari Találkozó sem maradhat el, hisz évek óta hozzájárul a Nyárzáró Fesztivál sikeréhez. A fesztivál
célja a térség színvonalas kulturális szórakoztatása, a zenekari hagyományok őrzése, a zenei kultúra fejlődésének segítése
mellett a zenekar működéséhez szükséges anyagi javak előteremtése. A Nyárzáró Fesztiválból származó bevételt az
utánpótlást jelentő fiatalok képzésére, hangszerek, kották, zenei kiegészítők vásárlására, hangszerek karbantartására költi a
zenekar. Ez a bevétel a költségvetésünk jelentős részét teszi ki, ezért a zenekar életben tartásához nélkülözhetetlen.
Dorogi
Bányásznap

Dorog (15
km)

augusztus vége

http://www.dorog.hu
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3 napos program, ahol mindenki találhat magának programot: zenés felvonulás, gyermek programok, tűzijáték, utcabál,
mazsorett felvonulás, sörivó verseny, játékos vetélkedők, kézműves foglalkozások, játszóház, mutatványosok, vidámpark,
búcsúsok, árusok, sörsátor, meleg ételek, hideg italok, forró hangulat.
július elejétől
http://www.esztergomiv
szeptember
arszinhaz.hu
elejéig
Az Esztergomi Várszínház 1990 óta működik rendszeresen, folyamatosan, megszakítás nélkül; évadja júniustól augusztus
végéig tart, nagy részben hétvégi előadásokkal. Színházépítő, kultúrateremtő törekvés lényeges motivációja, hogy évről-évre
rendszeresen fellépési lehetőséget biztosítsanak a határon túli színházak művészeinek, megismertetve a hazai és külföldi
közönséggel ezeket a színházakat, hírt adva létezésükről, láttatni művészi törekvéseiket, eredményeiket. Az Esztergomi
Várszínház több mint két évtizede vallja: a határokon átnyúló kulturális kapcsolatok erősítik és megteremtik a szellemi és
kulturális értelemben is egységes Magyar Nemzet kialakulásának feltételeit. Történelmi dráma, abszurdjáték, vígjáték,
musical, opera és idegen nyelvű előadások várják évről-évre minden nyáron Esztergom közönségét, a városba látogató hazai
és külföldi turistákat.
Esztergomi
Várszínház

Esztergom
(18 km)

Ízek, Korok,
Esztergom
http://www.izekkorokha
szeptember
Hangulatok
(18 km)
ngulatok.hu
Esztergom Vízivárosa, patinás utcái, a hangulatos Kis-Duna sétány szeptember elején, néhány napra átalakul és visszarepít
minket a múltba.
Mária Valéria
Hídfutás

Esztergom
(18 km)

szeptember

http://www.hidfutas.hu

Szüreti
felvonulás

Nagysáp

szeptember

http://www.nagysap.hu
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Párkány,
Szlovákia
október
http://hu.sturovo.sk/
(21 km)
A legnagyobb és több mint négyszáz éves tradíciójával a legrégebbi kirakodóvásár Párkányban és környékén. A vásár ideje
alatt hihetetlen mennyiségű látogató érkezik Párkányba. Párkány főutcája – ameddig a szem ellát és még azon is túl –
megtelik standokkal, ahol kézművesek, ruhaárusok, édességárusok, méz, mézbor, házi lekvár árusok, könyvárusok kínálják
portékáikat. A vásárban szinte minden megtalálható. Szól a zene, szállnak a lufik, vidám a hangulat és hát persze finom
vásári ételekből sincs hiány! Sütnek-főznek, mindenféle finomságot ehetünk. A rendezvény 3-4 napos és október első felében
tartják.
Simon-Júda
vásár

Búcsú

Tát (9 km)

november
(évközi 32.
vasárnap)

http://www.tat.hu/

Búcsú

Tokod (8
km)

november
(Márton-napi,
évközi 33.
vasárnap)

http://www.tokod.hu/

Tokod Nagyközség védőszentjének, Szent Mártonnak ünnepére visszanyúló hagyomány a községben minden évben,
novemberben megrendezésre kerülő Búcsú. Cél, hogy meghívjon a terület egy kis hintázásra, nosztalgiázásra,
forraltborozásra és beszélgetésre a Tokodi Hegyeskő Iskola körüli utcákra, és ismét fellendítsék ezt a közel 100 éves
hagyományt, amely ma is Tokod egyik legnépszerűbb rendezvénye
Esztergom
http://www.esztergom.h
december
(18 km)
u
A karácsonyi készülődést még kellemesebbé tévő Adventi vásár várja minden évben az Esztergom és környékén élőket.
Decemberben újra vásárok és változatos programok színesítik a város központját.
A Széchenyi téren a karácsonyi vásár kézműves portékái között sokan rátalálnak a megfelelő karácsonyi ajándékra. Az
Adventi vásár karácsonyi hangulatához természetesen hozzátartozik a forralt bor, a sült gesztenye illata, délutánonként
pedig szórakoztató programok színesítik az Esztergomi Advent programját.
Adventi Vásár
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Kiürítési és mentési terv
(Tennivalók tűz esetén)
Hibás elektromos vezetéket, csatlakozót, készüléket használni tilos.
A helyiségekben lévő televíziót, rádiót, valamint hajszárítót a használata után ki kell kapcsolni.
Elektromos berendezések meghibásodását jelenteni kell a személyzet felé.
A lakószobákban tilos:
 tűz- és robbanásveszélyes anyag és folyadék tárolása,
 tűzveszélyes folyadékban ruhaneműk tisztítása, mosása,
 dohányzás és nyílt láng használata,
 elektromos berendezésekre (pl. lámpatestekre) éghető anyagot elhelyezni,
 vasaló, hősugárzó, elektromos sütő- és főzőberendezés, gyorsforraló, rezsó vagy bármilyen egyéb fűtő-, főző- és melegítőeszköz használata.
A helységet utolsóként elhagyó személy köteles a szobát áramtalanítani, vízcsapokat elzárni és meggyőződni arról, hogy nem maradt-e vissza a távozása után olyan
veszélyforrás, amely esetleg tüzet okozhat.
Tűz esetén az alábbiak szerint kell eljárni.
1.

Kezdődő, kis terjedelmű tűz észlelésekor minden vendég kötelessége, hogy az épületben készenlétben lévő tűzoltó készülékekkel a tüzet eloltsa!

2.

Ha az észlelt tűz eloltása segítséget igényel, a tüzet jelezni kell!
Minden szinten található kézi tűzjelző berendezés, ezek beindításával a jelzőcsengő megszólal és riasztja a bent tartózkodókat, a recepciót, valamint automatikus
átjelzés történik a tűzoltóságra.
Amennyiben a tűzoltóságot telefonon értesítette, úgy a jelzést követően azonnal tájékoztassa a recepciót a 14-es telefonszámon. Pontosan adja meg tartózkodási
helyét, körültekintően írja le az eset helyszínét és természetét.

3.

A menekülés, mentés fő szempontjai:






Sikertelen oltás esetén, vagy a tűz által érintett helyiséget elhagyva gondoskodni kell a nyílászárók (ajtók, ablakok) lehetőség szerinti becsukásáról.
A szoba elhagyása esetén az elektromos berendezést - szükség esetén a helyiséget- áramtalanítani kell.
Az emeleti szintekről minden esetben a lépcsőházon keresztül hagyjuk el az épületet. A liftet igénybe venni tilos és életveszélyes!
Riadalom, pánik elkerülése érdekében higgadtságra, nyugalomra és határozottságra kell törekedni.
A veszélyeztetett személyeket figyelmeztetni, bármely okból az épületet önállóan elhagyni nem tudókat pedig segíteni kell a menekülésben.

 A menekülési irányt az ikonok és a nyilak mutatják.
 A lépcsőházba beszűrődő füstöt, hőt a meglévő lépcsőházi ablakok megnyitásával lehet elvezetni.
 A füstgázok ellen a légzőnyílások elé szorított, átnedvesített textilneművel a kimenekülés időtartamára hatásosan lehet védekezni.
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Fire Safety and Evacuation Plan
(To do in case of fire)
Faulty electrical wiring, connectors, devices to be used is prohibited.
Switch off TV, radio and hair dryer in rooms after use.
Electrical malfunction should be reported to the staff.
In the guestrooms it is not permitted:
 storing any fire and explosive materials and liquid,
 cleaning and washing laundry using flammable liquid,
 smoking and making open flames,
 placing combustible material on electrical appliances (e.g. luminaries),
 using irons, electric heaters, electric oven, chafing-pan, hot plates or any other heater-, cooking- and warming device.
Last person leaving the premises is required to disconnect power to the room, shut off the water taps and make sure that no residual to after the departure of a hazard that
may cause fire.
In case of fire, proceed as follows.
1.

Beginning of a small-scale fire detection, each guest is obliged to use fire extinguishers in the house ready to put out a fire!

2.

If the fire is out perceived need for help, the fire must be noted!
Each floor manual fire alarm system, with their launch the buzzer will sound and alert the occupants inside, the front office, as well as automatic transmission may
happen to the fire station.
Once the fire station has been notified by phone, the reception must be immediately informed on the following number 14. One must provide the exact location,
describing the place and the nature of the incident.

3.

The main aspects of evacuation and save:







Premises involved on the failed injection or by leaving the place of fire one must take care of possibly closing all doors, windows.
If one leaves the room all electronic equipment needs to be disconnected, if necessary disconnect the power to the room.
Anyone must exit by way of stairwells only. Elevators should never be used by guests or staff during a fire emergency.
To avoid panic, calm and firm should be pursued.
All threatened person must be alerted, anyone who can not leave the building alone must be helped to escape.

 The escape directions are shown by icons and arrows.
 The stairwell infiltrating smoke, heat can be piped by opening the windows in the staircase.
 Pressed against the flue gas to the breathing holes, dripping with linen and escape duration can be controlled effectively.
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Evakuierungs- und Rettungsplan
(Was ist im Falle eines Brandes zu tun)
Fehlerhafte elektrische Leitungen, Anschlüsse und Geräte dürfen nicht verwendet werden.
TV, Radio und Haartrockner im Zimmer müssen nach Gebrauch ausgeschaltet werden.
Defekte Elektrogeräte sollten dem Personal gemeldet werden.
Es ist verboten in den Gästezimmer:
 feuergefährliche und explosive Stoffe und Flüssigkeiten zu lagern,
 Kleidung mit brennbaren Flüssigkeit en zu reinigen oder zu waschen,
 zu rauchen und offene Flammen zu benutzen,
 auf den Elektrogeräten (und Lampen) brennbare Materialien ab zu legen,
 Bügeleisen, Sonne, Ofen, Spirituskocher, Heizplatte oder anderes Heiz-, Koch- und Wärmgerät zu benutzen.
Wenn Sie das Zimmer verlassen, müssen Sie sicherstellen, dass die Stromverbraucher im Zimmer ausgeschaltet und die Wasserhähne zugedreht sind. Sie müssen sich
vergewissern, dass Sie nach der Abfahrt keine Gefahrenquelle hinterlassen, die einen Brand verursachen kann.
Im Brandfall, gehen Sie wie folgt vor.
1.

Sollten Sie den Ausbruch eines Feuers bemerken, sind Sie verpflichtet, mit den im Gebäude bereitgestellten Feuerlöschgeräten zu versuchen, den Brand zu löschen.

2.

Wenn Sie das Feuer nicht löschen können, muss sofort die Feuerwehr verständigt werden!
Die manuellen Brandmeldeanlagen sind auf jeder Etage leicht auffindbar. Diese Geräte aktivieren die Feuermeldeeinrichtungen im Gebäude wonach Menschen im
Gebäude, die Rezeption und die Feuerwehr werden automatisch alarmiert.
Wenn die Feuerwehr wurde telefonisch benachrichtigt, sofort nach dem Signal informieren Sie bitte die Rezeption auf die folgende Telefonnummer: 14. Beschreiben
Sie genau und sorgfältig Ihren Standort, die Lage und Art des Vorfalls.

3.

Die wichtigsten Aspekte der Rettung:






Im Falle einer erfolglosen Löscharbeit oder vor dem Nachlaß der Gebieten, die von Feuer betroffen, die Türen und Fenster müssen tunlich eingeschlossen werden.
Wenn Sie das Zimmer verlassen, müssen die Elektrogeräte (notfalls alle Stromversorgung im Raum) abgeschaltet werden.
Verlassen Sie alle Etage des Gebäudes (außer Erdgeschoß) immer durch das Treppenhaus. Es ist verboten und lebensgefährlich den Aufzug bei Brand zu benutzen!
Besonnenheit und Ruhe bewahren, um Panik zu vermeiden. Sie sollten selbstsicher sein.
Unsichere Menschen müssen gewarnt werden. Den Leute, die das Gebäude allein nicht verlassen können, müssen bei der Flucht geholfen werden.

 Die Fluchtrichtung wird durch Symbole und Pfeile gezeigt.
 Rauch und Hitze im Treppenhaus können durch die Fensteröffnung abgeführt werden.
 Es ist ein effektiver Schutz gegen Rauchgas, wenn man eine feuchte Textilware während der Flucht vor den Atemlöcher stellen kann.
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Tűzriadó terv - Emelet
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I. melléklet: Információs tábla
http://www.granarium.eu/kepek/informacios_tabla.jpg
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II. melléklet: Információs tábla – Látnivalók
http://www.granarium.eu/kepek/informacios_tabla_latnivalok.jpg
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III. melléklet: Nyitva tartás
http://www.granarium.eu/doksik/hu/nyitvatartas.pdf
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IV. melléklet: Árjegyzék
http://www.granarium.eu/doksik/hu/arjegyzek.pdf
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V. melléklet: Bowling játékszabály
http://www.granarium.eu/doksik/hu/bowling.pdf
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VI. melléklet: Bowling pályacsúcsok
http://www.granarium.eu/doksik/hu/bowling.pdf
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VII. melléklet: Steel vs. szoft darts
http://www.granarium.eu/doksik/hu/darts.pdf
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VIII. melléklet: Játszósarok használatának rendje
http://www.granarium.eu/doksik/hu/jatszosarok.pdf
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IX. melléklet: Trambulin használatának rendje
http://www.granarium.eu/doksik/hu/trambulin.pdf
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X. melléklet: Elégedettségi kérdőív
http://www.granarium.eu/doksik/hu/kerdoiv.pdf
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