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Előszó 

 
 

 

 Mi tataiak és a környéken élők nagyon szerencsések vagyunk, 
különleges vidéken, természeti értékekben és szépségekben gazdag 
tájon élhetjük a hétköznapjainkat is… 
A gyönyörű környezet – és számos értékes emberi alkotás – arra 
kötelez bennünket, hogy vigyázzunk és óvjuk értékeinket, és erre 
másokat is biztassunk és segítsünk ebben a törekvésben. A 
népfőiskola ezért is fogalmazta meg már alakulásakor, hogy 
feladatának tekinti a természet- és környezetvédelmet. Húsz éves 
működése során több olyan programot szerveztünk, amelyek 
közvetve vagy közvetlenül ezt a célt szolgálták. A direkt 
természetvédelmi programok mellett volt tanfolyamunk a 
biogazdálkodásról a gyógynövények ismeretéről is. 
Az előző tanévben Tata és környéke természeti értékeivel 
ismerkedhettek meg alaposabban és a helyszínen is azok a 
hallgatók, akik csatlakoztak a programhoz. Nagy örömünkre 
szolgált, amikor értesültünk arról, hogy a Zöld Forrás támogatja a 
2015/16-os tanévre tervezett programunkat, amely már a Gerecse 
Natúrpark megismerését-megismertetését fogalmazta meg 
feladatként. Ebben az elképzelésben támaszkodhattunk azokra a 
szervezetekre és az ott dolgozó kollégákra – gondolok itt az Által-
ér Szövetségre, a Zöld Sziget Körre és a Természetes Életmód 
Alapítványra, akikkel már más alkalommal is volt módunk közös 
programot tervezni és megvalósítani. 
Köszönjük az együttműködést, a szakmai támogatást a 
szervezeteknek, az előadóknak, akik nagyon erős, kiemelkedő 
elkötelezettséggel és lelkesedéssel vállalták az adott témakör vagy 
terület ismertetését, a terepen történő kalauzolást, hogy a 
résztvevők ne csak „nézelődjenek”, hanem LÁSSANAK is minél 
többet abból a gazdagságból, amivel bennünket a természet 
megajándékozott! 

 
 
 
 

     Borsó Tibor elnök 

Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság 
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Az első lépések a Gerecse Natúrparkban 
 
Az Európa számos vidékén már több évtizedes hagyományokkal rendelkező natúrparki forma 
olyan térségek és közösségek számára nyújt kiváló lehetőséget, ahol a fenntartható 
gazdálkodást, a környezetközpontú nevelést, az épített és természeti örökség megőrzését, 
valamint a turizmus szelídebb válfajainak elsőbbséget nyújtó fejlesztéseket fontosabbnak 
tartják, mint a mindenáron való haszonszerzést és a táji örökséget figyelmen kívül hagyó 
modernizációt. 
 
Magyarországon a natúrpark mozgalom az Írottkő Natúrpark létesítésével kezdődött 1997-
ben, majd az elmúlt évtizedben sorra alakult meg a natúrpark is Somogytól a Beregig, 
Soprontól a Körösök völgyéig. Hazánk mintegy 20 táján történtek meg az első lépések. 
 
A Gerecse a hazai középhegységeink sorában kissé tán méltatlanul mellőzött kirándulóhely, 
pedig minden oldalról városok veszik körül: Tatabánya, Tata, Lábatlan, Nyergesújfalu, 
Dorog, Zsámbék, Bicske és a fővárostól is alig 40 km-re fekszik. A nagyközönségtől egykor 
elzárt „kormányzati vadászterület” nagykiterjedésű, zavartalan erdőségei megannyi természeti 
értéket, kulturális látnivalót rejtenek, kőbányái, régészeti lelőhelyei pedig évezredek emberi 
kultúrájáról regélnek… És ki ne ismerné Vértesszőlős világhírű előember leletét, a 350 ezer 
évvel ezelőtt itt élt „Samut”? 
 
A Gerecse viszonylag alacsony mészkő- és dolomithegység, legmagasabb pontja a 633 méter 
magas Gerecse. Kevesen tudják, hogy a Bükk és Bakony után barlangokban a leggazdagabb 
hegységünk, a barlangászok napjainkig mintegy 455-öt tártak fel. 
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A hegység középső és nyugati fele 1977 óta a Gerecsei Tájvédelmi Körzet részét képezi, de 
az Európai Unió ökológiai hálózatába, a Natura 2000 Madárvédelmi illetve 
Természetmegőrzési Területek sorába csaknem a teljes hegység és peremvidéke beletartozik. 
Számos növény- és állatritkaság maradt fenn napjainkig, a magyarsággal évszázadok óta 
együtt élő szlovák és német nemzetiségek pedig megannyi építészeti örökséget, máig élő 
hagyományokat hagytak ránk. A gyönyörű fekvésű falvak pezsgő kulturális élettel telnek 
meg szinte az év egészében.  
 
A Gerecse Natúrpark kialakítására vonatkozó első lépéseket az Által-ér Szövetség 
kezdeményezte. Az első ezzel kapcsolatos kiadványát 2004-ben jelentette meg többezer 
példányban. Ezt hamarosan újabbak követték, egyre több közösségben keltve fel a figyelmet, 
várakozást és segítő szándékot Magyarország legújabb natúrparkjának közös létrehozására.  A 
Gerecse Natúrpark megvalósíthatósági tanulmánya LEADER+ forrás felhasználásával készült 
el a MTESZ Komárom-Esztergom Megyei Szervezetével és a „Duna-Pilis-Gerecse” 
Vidékfejlesztési Egyesülettel karöltve. Kevés kivételtől eltekintve valamennyi gerecsei 
település (összesen 29) felvállalta a közös utat a Gerecse Natúrpark égisze alatt és 18 további 
gazdasági és civil szervezet is csatlakozott az alapítókhoz. Összesen tehát 47 szervezet 
képviselői vehették át a natúrpark névhasználati címmel járó oklevelet 2013. február 1-én 
Fazekas Sándor vidékfejlesztési minisztertől.  
 
Az alapító önkormányzatok, közösségek, gazdálkodók hitet tettek a Gerecse valóban 
értékőrző fejlesztése mellett, így a Gerecse Natúrpark nem csupán egy Magyarország jelenleg 
meglévő 9 natúrparkja sorában, hanem a Kárpát-medence egyik legsokszínűbb natúrparkja is. 
A fejlesztési irányok meghatározásához természetesen figyelembe vettük a „szomszédvár” 
Vértesi Natúrpark több tekintetben mintaszerű kezdeményezéseit, valamint a Magyar 
Natúrpark Szövetség nemrég 15 évre szólóan elfogadott fejlesztési koncepciójában 
foglaltakat. Persze a Gerecse esetében számos vonatkozásban új utakat kell keresni annak 
érdekében, hogy a Gerecse Natúrpark valóban hosszú távon őrizhesse meg fő vonzerejét, a 
jellegzetes táji-természeti-építészeti értékeit és egyúttal minden tekintetben fenntartható 
módon szolgálja az itt élők megélhetését, hagyományainak fennmaradását és a turistaként 
ideérkezők igényeit is.  
 
Lehet-e jellegzetesen GERECSEI turizmusról beszélni? Vannak-e olyan értékek, 
kezdeményezések, amelyek egyfajta védjegyként képesek jellegzetesen „gerecseivé” tenni a 
turisztikai kínálatot?  
 
A Gerecse óriási távlatokat rejt még, hiszen turisztikai értelemben ma még szinte teljesen 
kihasználatlan. A natúrpark valamennyi településén vannak olyan vonzerők, amelyek az itt 
élők számára talán cseppet sem tűnnek rendkívülieknek, de a messziről jött látogatók 
szemében annál értékesebbnek számítanak. Ha ezek a Gerecse Natúrpark égisze alatt kellő 
marketing támogatást kapnának, máris megalapozhatóvá válna a natúrpark, mint védjegy. Az 
ilyen vidéki termékek, szolgáltatások iránt világszerte egyre inkább növekszik a kereslet. 
 
Pannonhalma, Pilis, Duna-kanyar, Vértes… Mind-mind jóval ismertebb és kedveltebb 
turisztikai célpont, mint az „árnyékukban”, közöttük szerényen meghúzódó Gerecse. E kisebb 
népszerűség valamelyest érthető is, hiszen a gerecsei erdőkben egykor kormányzati 
vadászterületeket, rezidenciákat jelöltek ki. 
 
A történelem fényes eseményei és komor évszázadai e vidéket is érintették. A Gerecse hegyei 
között megbújó falvak magyar-szlovák-német nemzetiségi kultúrája több tekintetben 
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egyedülálló, a gerecsei kőbányák a hazai sziklamászó iskolák talán legkedveltebb helyszínei, 
a tekintélyes méretű és járathosszúságú barlangokban pedig a letűnt évmilliók rejtélyes világa 
tárul elénk. A Gerecse több évtizedes elzártsága egyre inkább a múlté, kirándulók sokasága 
jegyezte el magát e hegyvidék szépségével, itt szervezik az ország egyik legnépszerűbb 
teljesítménytúráját, a Gerecse 50-et és az embert próbáló Kinizsi 100-at, de a siklóernyősök és 
hegymászók is igazi iskolát teremtettek. Az Országos Kéktúra útvonala szinte az egész 
natúrparkot átszeli kelet-nyugati irányban, Dorogtól Bajóton át Tatabányáig. 
 

  
 
A Gerecse Natúrpark logójában ábrázolt hegy nem más, mint a bajóti Öreg-kő, amely 
jellegzetesen megbillent „gerecsei” sasbérc. A 374 m magas hegy Komárom-Esztergom 
megye legrégebb (1941) óta védett természeti területe, amely a rendkívül impozáns és 
kiemelkedő ősrégészeti lelőhelyként számon tartott Jankovich-barlangot is rejti. 
 
A Gerecse Natúrpark jelképes helyen jött létre a bajóti Öreg-kő lábainál, 
Péliföldszentkereszten, a Don Bosco Szalézi rend barokk rendházában. A Gerecse szívében 
megalakult natúrpark jövőbeni látogatóközpontja is tán itt, a szomszédságban jöhet létre 
hamarosan.  
 

 

A natúrpark szervezőközpontja és 
egyúttal fő turisztikai kapuja pedig 
Tata, a Vizek Városa, mely egyúttal 
méltán érdemelte ki a „Vadludak 
Városa” jelzőt is, hiszen nincs még 
egy város Európában, melynek 
közepén egy nemzetközi jelentőségű 
vizes élőhely lenne, amelyen az 
óvatosságukról híres vadludak tízezrei 
pihennének hónapokon keresztül. 

 
És nincs még egy városa hazánknak, amely ennyi (19) malomnak adott volna helyet. A ma 
már az újrafakadó és ismét bővizű karsztforrásairól nevezetes Tata a térség legfőbb turisztikai 
attrakciója, de jövőjét mindenképpen a Gerecse Natúrpark részeként is alakítja.  
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A Gerecse Natúrpark települései 
 
 
Annavölgy  
 
Annavölgy a Gerecse Natúrpark legkisebb közigazgatási területű települése, lélekszáma is a 
legkisebbek közé tartozik. A több évszázados bányászatból visszamaradt tájsebek és a 
településképben mutatkozó súlyos örökség sajnos egyelőre korlátozott natúrparki 
lehetőségeket kínál, de a csolnoki Magos-hegy illetve a Gete felé megnyíló turisztikai 
lehetőségekre, valamint az egykori homokvasútra érdemes alapozni. A bányász múltat 
érdemes volna a községnek XXI. századi módon, interaktív formában kihasználnia. 
 
 
Baj  
 
A Gerecse nyugati lábainál elhelyezkedő, csaknem 800 esztendős település. A Gerecse 
Natúrpark egyik „kapuja”, ahonnan már megnyílik a hegyvidék. Határában 400-500 méter 
magas hegyek emelkednek, az 554 m magas Öreg-Kovács a hegység egyik legmagasabb 
pontja. A hegylábi területek az Ászár-Neszmélyi történelmi borvidék egyik legismertebb 
szőlőtermő helyének számítanak, ahol az egykori Eszterházy uradalomnak is jeles pincészete 
működött. 
 
 
Bajna  
 
Bajna a Gerecse Natúrpark egyik legnagyobb közigazgatási területtel rendelkező és központi 
elhelyezkedésű települése. Itt található a Gerecse talán legfontosabb közlekedési csomópontja, 
hiszen itt fut össze a Gerecsét átszelő Tatabánya-Tát közút és a Nyergesújfalu-Bajót-
Gyermely-Szomor közút. Komárom-Esztergom megye 2005-ben elfogadott Területrendezési 
Terve Bajnát natúrpark-központnak javasolja. A kiemelt műemlékként nyilvántartott Sándor-
Metternich kastély és a többi történelmi emlék, valamint a lovashagyományok révén 
mindenképpen kiemelkedő szerepet kínálnak a településnek.  
 
 
Bajót  
 
Bajót a Gerecse Natúrpark látogatóközpontjának várományosa. A gyönyörű fekvésű 
Péliföldszentkereszt nemcsak mint XIII. század óta lakott hely, ősi búcsújáróhely bír nagy 
jelentőséggel, hanem itt, a Szalézi Rend magyarországi bölcsőjében a mai kor igényeinek is 
megfelelő ifjúsági centrum (Don Bosco) és Idősek Otthona is komoly háttérinfrastruktúrát 
jelent a látogatóközpont kialakításához. Közlekedési adottságai is kiválóak, hiszen 
Nyergesújfalutól Bajótig kerékpárút is vezet, a Gerecsét átszelő Tatabánya-Bajna-Tát közúttal 
pedig egy alig 2 km hosszú, varázslatos műút köti össze. Itt halad el az Országos Kéktúra 
útvonala is és érinti az Élet Gyöngyei („magyar Camino”) Zarándokút is. Mindössze 2 km-re 
emelkedik a híres bajóti Öreg-kő (Komárom-Esztergom megye legrégebbi – 1941 óta 
védelem alatt álló – védett területe), amely tekintélyes barlangjaival, sziklamászó iskolájával, 
kiváló panorámájával és parkerdejével a környék egyik fontos kirándulóközpontja. 
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Csolnok  
 
Csolnok a Gerecse Natúrpark egyik legkeletibb települése, amely a 10-es főút (Dorog) 
irányából egyfajta keleti kapu-szerepet tölthet be. Csolnok gerecsei viszonylatban népes 
településnek számít (a városokat nem számítva csupán Tát és Tokod nagyobb). Bányászati 
hagyományai, múzeuma, építészeti emlékei, pincesora, a Magos-hegyi Kálvária, siklóernyős 
bázisa, Országos Kéktúra melletti fekvése és az itt működő vidékfejlesztési iroda mind azt 
jelzik, hogy Csolnok a natúrparknak egyik kulcstelepülése lehet.  
 
 
Dág  
 
Dág a Gerecse Natúrpark keleti szegletében elterülő kicsiny, dombok között megbúvó 
települése, amely bár nem rendelkezik sok látnivalóval, csendjével és szép fekvésével több 
látogatót is vonzhat. A Gerecse ezen szeglete jó eséllyel pályázhat a Csillagos Égbolt Park 
cím elnyerésére (Magyarországon a Hortobágy és a Zselic büszkélkedhet ilyen címmel). 
 
 
Dunaalmás  
 
A Gerecse Natúrparkot északról határoló Duna-völgyben helyezkedik el. A 10-es 
főközlekedési út révén fontos megállító szerepe lehet az üdülőfalu szerepkörre törekvő 
településnek. Dunai kikötője révén a víziturizmus terén vannak kiváló lehetőségei, az 
ezredforduló előtt újrafakadt kénes karsztforrásai révén pedig a több évszázados fürdőkultúra 
feltámasztásában játszanak fontos szerepet. Jeles bortermelő hely, a falu fölött emelkedő 
gerecsei hegyek pedig a turizmus több ága számára jó lehetőséget kínálnak. 
 
 
Epöl  
 
Epöl a Gerecse Natúrpark harmadik legkisebb lélekszámú települése (csupán 
Dunaszentmiklós és Vértestolna kisebb). Bár viszonylag kevés látnivaló akad, a település 
élénk közösségi élete, hagyományőrzése és értékmentő tevékenysége meghatározó lehet a 
natúrpark egészére nézve is.  
 
 
Gyermely 
 
Gyermely nem csupán a „Tészta fővárosa”, hanem olyan kistelepülés, amely a Gerecse egyik 
keleti kapujaként megannyi természeti értéknek nyújt otthont. Gyarmatpuszta híres 
vadasparkja, Közép-Európa egyik legnagyobb vadgesztenyés erdeje, a pacalosi kocsányos 
tölgy hagyásfák, a Csenkei-rét, a védett növények sokasága seregnyi látnivalót nyújt. A 
gyarmatpusztai Metternich-kápolna az életében „Ördöglovasként” ismertté vált Sándor Móric 
gróf nyughelye. 
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Héreg 
 
Héreg a Gerecse egyik legkisebb, mindössze 1070 lakosú települése. Árpádkori település és 
fennállása óta magyarok lakják. A Gerecse legmagasabb hegyeinek ölelésében meghúzódó 
falu a maga csendjével, tiszta levegőjével, gyönyörűen felújított főutcájával, templomával és 
népszerű rendezvényeivel egyre több látogatót vonz és népessége is stabil. Héreg sajátossága, 
hogy a falu közepén egy 7,5 hektáros Ősnádas található, ami a kevés gerecsei vizes élőhely 
egyik legjelentősebbjének számít. A környező hegyeket számos turistaút hálózza be, közülük 
az Országos Kéktúra a török kori történelmi emlékhelyet is rejtő Pusztamarót mellett halad 
el. 
 
 
Kocs 
 
Jellegzetes kisalföldi település, a középkorban kifejlesztett lóvontatta jármű névadó települése. A 
szelíd lankák között elhelyezkedő falu kiváló földjeiről, néphagyományairól, kultúrájáról is híres. 
Kevesen tudják, hogy református temploma dunántúli viszonylatban a legnagyobb (1500 
ülőhelyes) befogadóképességű. A falu határában emelkedő geodéziai mérőtoronyból pedig a 
régió egyik „legmesszelátóbb” körpanorámája tárul fel, hiszen a Felvidék dombjaitól a Gerecsén, 
Vértesen és Bakonyon át a Pannonhalmi-dombságig és a komáromi folyami kikötő daruerdejéig 
mintegy 40 km sugarú táj látható be. A Kocs határában húzódó Hosszú-völgy rendkívül értékes 
löszgyep maradvány, az itt élő számos értékes, ritka növény- és állatfajt tanösvény formájában 
mutatja be. 
 
 
Lábatlan  
 
A Gerecse Natúrpark legfiatalabb városa, amely a Duna-menti 10-es főközlekedési út felől az 
egyik kapu-szerepet betöltő település. Bár ipari arculata mindmáig meghatározó, egyre 
aktívabban törekszik a város új arculatának megformálására. Az itt kialakított dunai rév a 
kapu-szerepét tovább fogja erősíteni. A Gerenday Közösségi Ház már jelenleg is fontos 
kulturális szerepkörrel bír és a leendő natúrparknak is meghatározó intézményi háttere lehet. 
 
 
Naszály 
 
Ugyan nem közvetlenül a Gerecsében helyezkedik el, de a hegység előterében, az Által-ér és 
a Fényes-patak völgyében olyan kulcsfontosságú vizes élőhelyek húzódnak, amelyek a 
Gerecse Natúrpark szolgáltatásait szempontjából nagy jelentőséggel bírnak. A Ferencmajori-
halastavak madárvilága országos, sőt nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő. Mindezek 
mellett a faluban az egykori Eszterházy-uradalom több jeles épülete, emléke látható és egyre 
pezsgőbb kulturális élet fogadja a látogatót. 
 
 
Neszmély 
 
Az Ászár-Neszmélyi történelmi borvidék névadó települése. A falu a Duna völgyében 
települt, de híres szőlői, gyümölcsösei felkúsznak a meredek hegylábakra és hegytetőkre is. 
Innen kiváló panoráma nyílik az egész Duna-völgyre és szigetvilágra. Kikötője és Duna-parti 
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szabadidő centruma egyre híresebb, fesztiváljai mozgalmas élettel töltik meg. A 10-es főútról 
itt nyílhat a Gerecse Natúrpark egyik északi kapuja. 
 
 
Nyergesújfalu  
 
Nyergesújfalu a Keleti-Gerecse legnagyobb közigazgatási területtel rendelkező települése, 
amely számos természeti értéknek nyújt otthont. Mint a natúrpark legnagyobb Duna-parti 
városa fontos kapu-szerepet tölthet be, amit tovább erősíthet, hogy innen nyílik a Gerecse 
belseje felé a Bajót-Bajna közút is. Kerékpárutakkal kiválóan feltárt (Tát, Bajót irányában). 
 
 
Sárisáp  
 
 
Sárisápra sajnos jelentősen rányomja a bélyegét az egykori bányászat (szén, kaolin), ezt 
célszerű lehetőségként megragadni. A kaolinbánya felé egykor vezető kisvasút nyomvonalát 
is turisztikai attrakcióként lehetne hasznosítani. A Sárisáp-Nagysáp közötti földút menti táj 
csendes, vidéki hangulata, szépsége sok potenciált rejt (lovastúra, terepkerékpár). A Gete 
irányából alternatív túristaút is kijelölhető lenne a falu felé. 
 
 
Süttő  
 
A Duna-parti 10-es főút felől Süttő is fontos kapu-szerepet tölthet be a Gerecse belseje felé. 
Nyergesújfalu, Lábatlan nyüzsgő városi és ipari környezete mellett Süttőn már hamisítatlan 
vidéki környezet várja az idelátogatókat. A lenyűgöző méretű, híres Rákóczi-hárs kiváló 
megállító szerepet tölthet be, ahol az információs állomás létesítése javasolható. 
 
 
Szomód 
 
Nyugati határában húzódik a madárvilágáról híres Ferencmajorihalastórendszer, míg északi és 
keleti határában a Gerecse legnyugatibb peremhegyei emelkednek. A Les-hegy és Kőpite 
magaslatai kiváló kilátást biztosítanak a Kisalföldre és a Duna-völgyre, az itt húzódó egykori 
Római kori kőbánya és kőhordó út pedig gazdag történelemről regélnek. Bár csendjét 
időnként a katonai gyakorlótéren rendezett lövészetek elnyomják, sokkal meghatározóbb a 
horgásztavak, erdők és hangulatos szőlők nyújtotta nyugalom, mely a Gerecse Natúrpark 
fontos helyszínévé teszi. 
 
 
Szomor 
 
A Pest megyével határos település a Kézdi-Vásárhelyi család kastélyával, tájházával, 
Nepomuki Szent János-szobrával, temlomával és a közeli Somodorpusztán feltárt kelta kocsis 
temetőjével hangulatos helyszíne a Keleti-Gerecsének. A falu határában emelkedő 338 
méteres Kakukk-hegyről kiváló körpanoráma tárul fel a Gerecse, a Pilis és Budai-hegység 
látványával. 
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Tardos 
 
Tardos a Gerecse egyik legmagasabban (300 méteres tengerszint feletti magasságban) 
elhelyezkedő, szlovák ajkú települése. Neve elsősorban kőbányászatáról vált híressé, itt 
fejtették az egykori „vörös márványt”. A kőbányászkodás ma is él a faluban, de a bányák 
többsége ma már bezárt és falaikon védett növények és állatok telepedtek meg, de a hazai 
sziklamászó iskoláknak is kedvelt helyszínei. A Malom-völgy a Központi-Gerecse 
legnépszerűbb kirándulóhelye, amely a Gerecse Natúrpark egyik centrumává is válhat. 
 
 
Tarján 
 
A Központi-Gerecse legnagyobb települése, mely igen élénk német nemzetiségi 
hagyományairól is ismert. Kereskedelmi és szolgáltatási központként kiváló éttermekkel és 
panziókkal, borászati és zenei hagyományokkal rendelkezik. Pincesora, Kálváriája és 
katolikus temploma mellett már messzeföldön híressé vált a Sziget Panzió és az Öreg favágó 
kocsmája. A Gerecse Natúrpark szempontjából fontos szerepe lehet a Somlyóhegyi 
kulcsosháznak és az erdei iskolaként is működő Német Nemzetiségi Ifjúsági Tábornak, 
amely rendszeresen ad helyet megyei vadásznapi és több egyéb rendezvénynek is. Az erdős 
területek és a mezőgazdasági környezet jó lehetőséget kínálnak a természeti értékek 
megőrzéséhez. A Somlyó-hegy és tágabb környezete és az attól keletre az Őr-hegy (Fakó-
hegy) vonulata természetközeli állapotot mutat. 
 
Tata 
 
Az „Élő Vizek Városa”, a „Vadludak Városa”, Vízimalmok Városa” tölti be a Bécs-Budapest 
közlekedési tengelyen a Gerecse Natúrpark „megállító kapu” szerepét. A Gerecse Natúrpark 
nyugati előterében elterülő, közel 25 ezer fős város régiós viszonylatban is jelentős turisztikai 
vonzerejével, természeti és építészeti látnivalóival, idegenforgalmi szerepkörével, többezer 
fős vendéglátó és szállásférőhely kapacitásával, Tourinform Irodájával, kulturális pezsgésével 
méltán tekinthető a Natúrpark legfőbb szervezőközpontjának. 
 
Tata joggal tekinthető a Közép-Dunántúli Régió egyik természetvédelmi fellegvárának, 
hiszen területén egyaránt található nemzetközi jelentőségű és országos védettségű terület, de 
a városban nyilvánították helyi védetté Magyarországon a legtöbb természeti értéket is. A 220 
hektáros Öreg-tó 1989 óta a Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozó, Európa-hírű téli 
vízimadár-gyülekezőhely. E Ramsari-terület 2006-ban jelentősen bővült északi irányban és 
azóta már a Réti-halastavak, Fényes-fürdő és Ferencmajori-halastavak környéke is részét 
képezi. Az Öreg-tó az Által-ér vízgyűjtő egészére kiterjedő, széleskörű összefogás jelképévé 
vált. A városban található a szintén országhatárokon túl is ismert Kálvária-dombi Geológiai 
Múzeum, amely mintegy 200 millió évnyi földtörténet egyedülálló szépségű bemutató 
területe. Tatán hozták létre az ország első angolparkját a Cseke-tó körül, és itt tört fel 
Magyarország egyik legbővizűbb karsztforrás csoportja. A naponta mintegy 250 ezer m3 
kristálytiszta vizet adó források legjelentősebbje a Fényes-fürdőn fakadt. Az strandfürdő arról 
is nevezetes, hogy az itt fakadt források 30 esztendei szünet után 2001-ben ismét a felszínre 
törtek. A városban megannyi fa, fasor, park áll helyi védelem alatt. 
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Tatabánya 
 
Az egykori bányásztelepülés a gazdasági szerkezetváltás egyik sikeres hazai példájaként – és 
Komárom-Esztergom megye székhelyeként – ma is nyüzsgő, forgalmas városi élet színtere, 
amely Tata városával együtt a Gerecse Natúrpark megállító kapu szerepét tölti be. Bár 
elsősorban mint Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő iparközpontja vált ismertté, 
határában jelentős természeti értékek és turisztikai vonzerők találhatók, melyek révén méltán 
van helye a Natúrparkban. 
 
 
Tát  
 
A csaknem 5 és fél ezer lakosú Tát Komárom-Esztergom megye legújabb – 2013-ban avatott 
– városa. Tát a Gerecse Natúrpark legfontosabb dunai kapcsolata, hiszen itt húzódik a hazai 
Duna-szakasz egyik legjelentősebb szigetvilága, amelynek országos védettsége előkészítés 
alatt van. Tátról nyílik a 10-es út felől a Gerecsét átszelő fontos közút Tatabánya felé, így 
kapu-szerepe is fontos. 
 
 
Tokod  
 
Tokod a Gerecse Natúrpark legnagyobb lélekszámú településeihez tartozik, amely ipari 
hagyományai mellett is egyre inkább zöldül és turisztikai szerepköre, közösségi-kulturális 
élete is egyre meghatározóbb. Az Országos Kéktúra útvonala hosszan érinti a települést, a 
Gete, a Hegyes-kő és a Pince-völgy számottevő vonzerővel rendelkező turisztikai célpontok. 
A Duna-parti EuroVelo nemzetközi kerékpáros útvonalon közlekedőknek a 10-es út és a 
Gerecse felé „csábításában” Táttal és Tokodaltáróval együtt fontos kapuszerepe van. 
 
 
Tokodaltáró  
 
Tokodaltáró a natúrpark jelentősebb lélekszámú községeihez tartozik és bár ipari 
hagyományai szintén meghatározóak, miként a Dorog környéki agglomerálódó táj sem a 
vidéki környezet klasszikus mintaterülete, de határában igen jelentős növénytani értékek 
találhatók és római kor emlékei is fontos vonzerőt jelenthetnek. A Gete és az Országos 
Kéktúra útvonal közelségére szintén építhet a natúrpark, de a bányászmúltat is érdemes 
attrakcióvá fejleszteni. 
 
 
Úny  
 
Úny a Pest megye (Tinnye) felől érkezők számára az első natúrparki településnek számít, 
ezért a kapu-szerepet itt kiemelten kell kezelni, még ha a Gerecse Natúrpark legkisebb 
települései közé is tartozik. A csendes, vidéki környezete és a fővároshoz való közelsége 
révén igen jelentős betelepülés színtere. A falunak a vallási turizmus terén is fontos szerepe 
lehet, meglévő infrastruktúráját tekintve. 
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Vértestolna 
 
Vértestolna a Gerecse egyik legcsendesebb, legkisebb átmenő forgalommal terhelt települése, 
amelynek üdülőfalu-szerepe minden bizonnyal felértékelődik. A Gerecse 400-500 méter 
magas hegyei által körülvett kicsiny község a hegység egyik legkisebb településének számít, 
de természeti vonzereje a Gerecse Natúrpark egyik fontos célterületévé teheti. A német 
nemzetiségi hagyományok, a tájház és egyéb fesztiválok révén kulturális értelemben is 
erősödik a szerepe. 
 
Az Országos Kéktúra útvonala mellett fekvő Vértestolna – a Gerecsei Tájvédelmi Körzettel 
körülvett településként – kedvelt, nyugalmat adó kirándulóhely. Nyugati határában magasodik 
a hegység második legmagasabb hegycsúcsa (Öreg-Kovács, 554 m), míg a keleti határában 
emelkedő Pes-kő elsősorban barlangjáról, sólyom fészkelőhelyéről és gyönyörű kilátásáról 
ismert. 
 
 
Vértesszőlős 
 
Vértesszőlős neve elsősorban „Samuról”, az 1960-as években itt talált előember 
csonttöredékeiről vált országosan és nemzetközi téren is ismertté. A Tata és Tatabánya között 
dinamikusan fejlődő község a maga kulturális eseményeivel, szlovák nemzetiségi 
hagyományaival és persze Előember-telepével a Gerecse Natúrpark nyugati kapujában fontos 
turisztikai kiindulópont lehet. A Nyugati-Gerecse sziklás hegyei meredeken emelkednek az 
Által-ér síkja fölé, ami a siklóernyősök körében is évek óta kedveltté teszi. 
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Előadások, „látóutak” 
 
A népfőiskola elnöksége fontos feladatának tekinti a természeti értékeink 
megismertetését és védelmét alakulásától kezdve. Már az előző tanévben is 
szervezetünk hasonló programot szerényebb hatókörrel, amely a város és környéke 
természeti értékeit igyekezett megismertetni a népfőiskola tagságával és a csatlakozó 
érdeklődőkkel. 
 
Már akkor is tapasztaltuk, hogy van érdeklődés a téma iránt, s ezért is törekedtünk az 
új pályázatunkkal a nemrég megalakult Gerecse Natúrpark értékeit hasonló módon 
közelebbről is megismertetni az érdeklődőkkel. A program keretében 10 alkalom 
került ütemezésre 2015. októbertől 2016. év áprilisáig. Az ütemezésnél figyelembe 
vettük, hogy a betervezett négy „Látóút” időszakában az időjárási viszonyok is 
alkalmasak legyenek. 
 
A tervezett és felkért előadók mind olyan felkészültséggel, tapasztalattal rendelkeztek, 
amely önmagában is garanciát jelentett a megfelelő minőségre, színvonalra. Példaként 
említjük a nyitó előadást tartó Vincze Péter földtani referenst a Földművelésügyi 
Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Osztályáról, de többnyire gyakorló 
természetvédők (természetben élők) voltak a további előadók is, illetve a helyszíni 
vezetők: Mocsi Ádám (Zöld Sziget Kör) Musicz László (Által-ér Szövetség-Madártani 
Egyesület), Csonka Péter tájegység vezető (Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság) – 
mind magas színvonalon és elkötelezetten mutatták be az adott témakört vagy a 
látogatott települések természeti értékeit, környezetét. 
 
Az első „Látóút” keretében a Duna vonalán jártunk, ahol számos érdekességgel 
találkoztak az utazás résztvevői, pl. a Gerenday-ház parkját is megismerhették, és sok 
fontos információval gazdagodtak ismereteik a Dunáról, a süttői öreg hársfa és a 
Neszmélyi-szigetek természeti értékeiről. 
A második utazó program keretében már a „belső” tájakat jártuk be, ahol alkalmuk 
nyílt a résztvevőknek hosszabb gyalogtúrára is, így a tájélmény még hatásosabb volt (a 
„Kis-Békás” hasadék, a pusztamaróti emlékhely és környéke, valamint Héreg település 
is. 
A harmadik utazós program a Natúrpark Észak-keleti részére vezetett, ahol más jellegű 
tájjal találkozott a nagyszámú érdeklődő. A távolság miatt maga az utazás is több 
látnivalót kínált, de a „megállók” során közvetlenül is megismerkedhettek Dág, Úny, 
Máriahalom, Epöl és Bajna települések természeti értékeivel, esetenként legendákkal 
is (pl. Bajnán Sándor Móricz grófhoz kapcsolva). 
A záró program szintén élmény gazdag volt, részben mert Szomor-Gyermely kiesik az 
átlagos megyei útvonalból, s így eleve kevesebben jutnak el oda, de Gyarmatpuszta 
élménye maradandó nyomokat hagyott a látogatókban, s hasonló módon, vagy még 
jelentősebb mértékben Péliföldszentkereszt, ahol az egyházi emlékek mellett a Gerecse 
Natúrpark ide tervezett látogatóközpontjának leendő helyét, és az erre vonatkozó 
elképzeléseket is megismerhették a fáradalmakat vállalók. 
A programok átlagos látogatottsága mintegy 30 fő volt, de az utazások során néha még 
a 40-et is meghaladta, összesen a programon résztvevők száma: 371 fő. 
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Az előadássorozatot Bencsik János országgyűlési képviselő nyitotta meg 

 

 

 
Bajnára és környékére Czumpf Attila, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa és 

Kundráth Ferenc kalauzolta a népfőiskola tagjait 
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A bajnai Sándor-Metternich kastély felújított épülete és parkja 

 

 
Sokan most először jártak Dágon 
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Máriahalom is ősi zarándokút mentén fekszik 

 

 
Musicz László a tardosi Malom-völgy Tanösvényt mutatja be 
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Csonka Péter, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság gerecsei tájegységvezetője  

a térség állatvilágát mutatta be 
 

 
Mocsi Ádám erdőmérnök ismertette a Duna-völgy természeti értékeit 
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A lábatlani Gerenday-kert egyedülálló örökzöld együttesnek nyújt otthont 

 

 
Hüvös-Récsi Annamária botanikus  

a Gerecse jellegzetes növénytani értékeiről adott egy csokorra való ismeretet 
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Molnár András, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  

Tatai Szakaszmérnökségének vezetője a térség vízföldrajzát mutatta be 

 
Telt ház hallgatta Musicz László előadását is a Gerecsében létesített tanösvényekről 
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A Gerecse különleges geológiai értékeit Varga Zoltán ismertette 

 

 
Ízelítő a Varga Zoltán által bemutatott sokmillió éves lenyomatokból 
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A péliföldszentkereszti barokk teplom a különleges freskóival, a Szent Kereszt ereklyével  

és a Szaléziak vendégszeretetével mindig is különleges helynek számított 
 

 
Abronits Róbert egyedülálló hintó- és kocsi gyűjteménye  

Péliföldszentkereszt különleges látványossága 
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A Gerecse Natúrpark Péliföldszentkereszten megvalósítandó látogatóközpontjának 

látványterve  
 

A látogatóközpont az alábbi szervezetek konzorciumi együttműködésének keretében 
valósulna meg: 
 

• Szalézi Lelkigyakorlatos Ház 
• Által-ér Szövetség (mint a Gerecse Natúrpark munkaszervezete) 
• Bajót Község Önkormányzata 
• Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. 
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Tagjainkat a templomban köszöntötte a szomori polgármester 

 

 
Nagy György polgármester a Kakukk-hegyen szépen felújított Kálváriájától  

mutatta be Szomor történetét, értékeit 
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Különleges hangulat árad a Nagy-Pisznice egykori „Kis-Békás” kőfejtőjéből 
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Ízelítő a Gerecse Natúrpark természeti értékeiből 
 
 

 
A Gerecse Natúrpark részeként a Tatai-tavak a különleges madárvilága révén vált részévé 
a Ramsari Egyezménynek, a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek hálózatának, valamint 

a Natura 2000-nek is 
 

 

Fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos 
leucotos) – hazánk legritkább, fokozottan 
védett harkályfaja a Gerecsében is fészkel 
néhány párban 
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Nagy aggófű (Senecio umbrosus) fokozottan védett növényfajunk,  

Magyarországon szinte egyedüli termőhelye Tatán található 
 
 

Magyarföldi husáng (Ferula sadleriana) 
– a Gerecse emblematikus fokozottan 

védett növényfaja, az országban szintén 
csak néhány helyen fordul elő  
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A Gerecse számos fokozottan védett barlangjának egyike a tatabányai Szelim-barlang 

 

 
A Gerecse Natúrpark különleges értékét adják az újjá született tatai források 
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A Duna mintegy 50 kilométeren keresztül kíséri a Gerecse Natúrparkot 

 

 
Leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) Natura 2000 jelölő növényfaj 
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A Gerecse Natúrpark egyre több pontján létesül tanösvény 

 

 
Nagy tűzlepke (Lycaena dispar) az üde mocsárrétek jellegzetes,  

ám meglehetősen ritka lepkefaja 
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A bajóti Jankovich-barlang szintén fokozottan védett,  

számos pleisztocénkori őslelet színhelye 
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Csonkafülű denevér (Myotis emarginatus)  

a gerecsei barlangok lakója 
 

 
Jellegzetes gerecsei táj a Pes-kővel 
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A Gerecse fokozottan védett területeinek egyike: az Agostyáni Arborétum 

 

 
A Gerecse természeti értékeinek megőrzésében az ismeretterjesztésnek igen jelentős 

szerepe lesz mindig is 
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A Gerecse Natúrpark címeréül szolgáló Öreg-kő jellegzetes gerecsei sasbérc 

 
 
 
 

 
 

 

„Ahol a források vize és a zarándokutak csendje a sasbércek 

világával találkozik…” 
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A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság   
tevékenységének bemutatása 

 
A népfőiskola 75 éves múltra tekint vissza Tatán. A 75 évből 20 évnek már részese volt a 
Magyary népfőiskola is (1995-ben alakult meg), amely e rövid idő alatt fontos 
tényezőjévé vált a városnak és környékének, sőt a megyének is. A továbbiakban néhány 
kiemelt adattal és a tevékenységünk bemutatásával szeretnénk ezt a megállapítást 
alátámasztani és az érdeklődők figyelmébe ajánlani. 
 
A társaság 22 fővel alakult meg, jelenleg a taglétszám megközelíti a 150 főt. Alapító 
elnökünk dr. Márkus Mihály püspök (10 évig), alapító tag. Később többen is betöltötték e 
tisztséget, jelenleg – 2015-től – Borsó Tibor, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 
alelnöke látja el ezt a feladatot. 
Az elmúlt 20 év programjain a megye több mint 40 településéről vettek részt hallgatók 
rendezvényeinken. 
Az elmúlt években sok előadónk volt, többségük egyetemi tanár, tudományos kutató, 
számuk megközelíti a 700 főt. Néhányan a hosszú névsorból: Csányi Vilmos etológus, 
akadémikus; Hámori József agykutató (volt miniszter); Mezey Barna, az ELTE rektora; 
Stumpf István alkotmánybíró; és Vissy Károly meteorológus. Természetesen a helyi 
előadóknak is hosszú a sora, pl. Czumpf Attila (alapító), az orvosok közül Gödölle Zoltán 
és Pálfi János, a nemrég elhunyt dr. Körmendi Géza tanár-helytörténész és dr. Kálmán 
Attila tanár-alapító, Kövesdi Mónika művészettörténész, Musicz László humánökológus – 
és még sokan mások!  
Alapszabályunkban is megfogalmaztuk a természet- és környezetvédelmi feladatokat: „a 
környezetkultúrával, a természet- és környezetvédelemi, egészségügyi, zenei és 
minden olyan képzéssel (pl. a közösséget erősítő tréningekkel), közösségfejlesztéssel, 
amely hozzájárul a polgárok ismereteinek bővítéséhez, az aktív társadalmi-közösségi 
részvételhez.” 
 
Az említett témák mellett számos más programot, 
tanfolyamot – az utóbbi években évente 10-15-öt) – 
szerveztünk, köztük alapfokú számítógép-kezelőit, 
nyelvtanfolyamokat, történelmi-vallástöréneti 
sorozatokat, amelyeket érdeklődéssel és aktív 
részvétellel „díjaztak” tagjaink és a tagságon kívüli 
érdeklődők is. 

 
 
A civil szervezeti életnek fontos eleme az együttműködés más partnerekkel. Ezt tudatosan 
vállaltuk, és meghatározóvá vált működésünkben, eredményeinkben. Kiemelkedő 
jelentősége van az önkormányzati kapcsolatnak. Ennek tényezői a régebben kötött 
közművelődési megállapodás, majd helyiség biztosítása a népfőiskola számára, de számos 
programot valósítottunk meg közösen. Legfontosabb ebben a Magyary konferenciák 
szervezése és a Magyary hagyományok ápolása. A másik meghatározó kapcsolatunk a 
megyei munkaügyi központtal alakult ki, részben a foglalkoztatási támogatások révén, 
részben a szociális foglalkoztatási konferenciák szervezése során, és nem utolsó sorban a 
munkaerő-piaci szolgáltatások ellátása területén, amelyet 2008-tól végez a népfőiskola.  
Végezetül, de nem utolsó sorban a Közigazgatás-tudományi Karral (Corvinus, majd 
NKE), a Magyary Szakkollégiummal kialakult kapcsolatról kell szólni, amely alapvetően 
Magyary Z. szakmai munkásságához kapcsolódik, az ő emlékét erősíti és ápolja.  

 



35 
 

Zárszó 
 
 A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság által a Gerecse Natúrpark természeti értékeit 
bemutatására szervezett előadássorozat szép példája annak, hogy a Gerecse Natúrpark egyik 
erőssége a partnerségben rejlik.  
 
A natúrpark 47 partnerszervezet összefogásával jöhetett létre 2013-ban és fejlődésében a 
kezdetektől kiemelkedő jelentősége van az alapítói és más partnerei aktivitásának. A 
natúrpark munkaszervezeti feladatait ellátó Által-ér Szövetség csakis ezzel az aktív 
segítséggel tudta felvállalni, hogy a Gerecse Natúrpark az elmúlt években egyre inkább a 
köztudatba is bekerüljön. Így jöhettek létre a natúrparkot is népszerűsítő tanösvények az 
Által-ér völgyében, a Réti-8-as tónál, a Fényes-forrásoknál, Bajóton, Tardoson, Kocson, így 
van további több tanösvény is előkészítés alatt és ilyen partnerséggel kerülhetett előkészítésre 
Bajót-Péliföldszentkereszten a Gerecse Natúrpark látogatóközpontja is.  
 
Hisszük, hogy a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság kezdeményezésével, a kiváló előadók 
értő tolmácsolásában és emlékezetes kalauzolásával a magyarországi natúrpark mozgalom is 
tovább erősödhet és ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy a Gerecse Natúrpark a jelenlegi 9 hazai 
natúrpark egyik legstabilabb tagja lehet. 
 
             Michl József 

 elnök 
Által-ér Szövetség/Gerecse Natúrpark 
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