8. Javaslat a Gerecse Natúrpark településeinek infrastruktúra-fejlesztésére
A Gerecse Natúrpark kiváló természeti adottságokkal rendelkezik, de annak érdekében, hogy
betöltse sokrétű szerepét, óhatatlanul szükséges a megfelelő turisztikai és egyéb infrastruktúra
kiépítése. Gyakorlatilag minden településnek profitálnia kell ezekből a beruházásokból, de
ezek formája, mértéke nyilvánvalóan az adott település stratégiai helyzetének, adottságainak
és elhivatottságának függvénye. Az alábbiakban röviden ismertetjük a natúrpark információs
pontok, tanösvények, látogatóközpontok és egyéb objektumok néhány jellemzőjét, majd
településenként sorra vesszük, hogy hol milyen típusú fejlesztés javasolható.
Natúrpark Látogatóközpont – A tervezett natúrpark legnagyobb szabású, legattraktívabb
turisztikai objektuma, amely lehetőség szerint patinás megjelenésű legyen, jól megközelíthető
helyszínen. A látogatóközpontban interaktív bemutatóhely, múzeum, étterem, üzletek, netán
szállások is kialakításra kerülhetnek. Egy ilyen látogatóközpont évente több tízezer turistát is
vonzhat és nem kis részben az a szerepe, hogy innen a natúrpark valamennyi szegletéhez
kedvet csináljon a látogatóknak.

A nyugat-európai látogatóközpontok általában szervesen beleilleszkednek
az adott helyszín épített környezetébe, de gyakran modern stílusban épülnek

Látogatóközpont-belső terek
A Gerecse Natúrpark területén Tatán (mint a térség idegenforgalmi centrumában) és a
Gerecse központi fekvésű településeinek valamelyikén (leginkább Bajóton, Bajnán, Tarjánban
vagy Héregen) javasolható ilyen látogatóközpont kialakítása. Az egyik leginkább alkalmas
helyszín Péliföldszentkereszten (Bajót) kínálkozik, a Don Bosco Szalézi Rendház
szomszédságában.
Natúrpark információs állomás – A Gerecse Natúrpark valamennyi településén létesítendő
információs pont, amely működhet személyzettel vagy anélkül, a helyi adottságoknak
megfelelően. Elsődleges szerepük a Gerecse Natúrparkban történő eligazodást, látogatást
segítő turisztikai információk minél szélesebb körben történő elérhetőségének biztosítása, a
helyszíni tájékoztatás lehetőségének megteremtése. Általában valamilyen turisztikai attrakció
szomszédságában vagy a településközpontokban célszerű kialakítani.

Esztétikusan kialakított információs pontok – valahol Ausztriában
Natúrpark tájékoztató tábla – A Gerecse Natúrpark egyedi arculatának megjelenítésében
fontos szerepet betöltő különböző tájékoztató tábláknak egy egységes, jól felépített rendszert
kell alkotniuk. A tervezett táblatípusok:
- a Gerecse Natúrpark határát jelző táblák;
- a Gerecse Natúrpark településeit jelölő táblák;

-

a Gerecse Natúrpark településeinek központjában kihelyezésre kerülő térképes
információs táblák;
a Gerecse Natúrpark látnivalóit, bemutatóhelyeit jelző közúti táblák

Ilyen tájékoztató táblát gyakorlatilag minden településen illetve valamennyi – turisztikailag
frekventált – forgalmi csomópontban fel kell állítani és nem csupán az adott település
látnivalóit kell bemutatnia, hanem az egész natúrpark információs hálózatát is be kell, hogy
mutassák.
Natúrpark kapu – A natúrparkba lépő
valamennyi közút mentén (előzetesen jól
pozícionált helyszíneken) fel kell állítani
azokat a jelképes kapukat, amelyek
markánsan jelzik a natúrparkba belépők
vagy csupán átutazók számára, hogy ez a
vidék más, mint a többi, hogy itt a
természetközpontú
gazdálkodás
és
turizmus élvez prioritást, ahol a természeti
és
kulturális
értékek
gazdagsága,
szervezettsége különleges termékekkel,
turisztikai
desztinációval
és
szolgáltatásokkal párosul.

Tanösvény – Gyakran tesznek egyenlőségjelet a tanösvény és a táblákkal végigkísért sétaút
közé, pedig egy jó tanösvény nem csupán az ismeretek átadásáról, száraz tények
bemutatásáról szól, hanem játékos vagy sportos, de mindenképpen ösztönző formában szinte
észrevétlenül vezet be egy adott táj életébe, miközben ez az ismeretszerzés valós élménnyé
válik. A jó tanösvény interaktív formában sarkallja a látogatókat (kicsiket és időseket
egyaránt) a hiteles és érdekes információk megszerzésére és arra, hogy játékos formában
ösztönözze őket arra, hogy a magából ízelítőt nyújtó tájat jobban megismerjék.
Tanösvényt a jelentős természeti látványosságokkal és látnivalókkal rendelkező településeken
érdemes létrehozni, ahol a fenntartásuk is megoldható, és viszonylag kis ráfordítással netán
fejleszthetők. Igen fontos, hogy a tanösvényt ne hagyják magára, vagyis legyen kellően
kreatív gazdája, aki rendszeresen figyeli állapotát, kezeli, üzemelteti. A Gerecse Natúrpark
területén számos település határában adottak a lehetőségei egy-egy jó tanösvény
kialakításának.

Egy-egy jól kialakított tanösvény messze viheti az adott település és helyszín jóhírét
Kerékpáros pihenő – A Gerecse Natúrparkot két nemzetközi (Eurovelo) kerékpáros útvonal
is érinti: a Komárom-Lábatlan-Nyergesújfalu-Esztergom közötti Duna-menti útvonal illetve a
Gerecsén átvezető Komárom-Tata-Tarján-Zsámbék útvonal. Ezek között kisebb jelentőségű
mellékútvonalak is húzódnak, de kerékpáros pihenőt nyilvánvalóan a főútvonalak mentén
érdemes kialakítani. Egy szép példaként néhány éve létesült egy ilyen Tardos határában, a
Gorba-hegyi nyergen.

Egy jó példa:
a tardosi kerékpáros pihenő

Kerékpárkölcsönző – Kialakítása elsősorban vállalkozói alapon célszerű és főként a
jelentősebb szálláskapacitással rendelkező településeken javasolható, de bármely vidéki
szálláshely is biztosíthat ilyen szolgáltatást.
Kerékpárút – Építésüket elsősorban az Eurovelo útvonalai mentén célszerű kiemelten
támogatni, de természetesen a leágazó útvonalaknak is van létjogosultságuk (pl.
Nyergesújfalu-Bajót vagy Tata-Tatabánya).
Lovastúra központ – A jelentősebb lovashagyományokkal rendelkező településeken
többnyire ma is működik lovasklub, lovagoltatás és rendeznek különböző lovasprogramokat,
díjugrató versenyeket, felvonulásokat. Az a szintű lovasélet azonban, amelyhez a Gerecse
térsége pedig kiváló adottságokkal és hagyományokkal rendelkezik, máig nem honosodott
meg. Már vannak kiváló kezdeményezések, amelyekre építve a különböző lósportok és
lovastúra útvonalak kialakíthatók. Lovastúra központ elsősorban ott jelölendő ki, ahol ennek
valóban léteznek előzményei, alapjai, de természetesen újabb helyszínek, vállalkozások is
bekapcsolódhatnak a szervezésbe.
Lovas pihenő – a Gerecsét behálózó lovastúra útvonalak alapos tervezést igényelnek, hiszen
egy igen sokrétűen hasznosított tájban kell tudni kijelölni azokat a különböző hosszúságú,
infrastruktúrájú útvonalakat és pihenőket, amelyek többnyire elkülönülnek az egyéb
turisztikai formáktól, mégis némi bepillantást engednek a lovasok világába.
Szállás, turistaház, vendégház – Mivel a Gerecse nem bővelkedik szállásokban, így szinte
minden új panziónak, falusi vendégháznak, netán szállodának különös jelentősége van. A
gyakorlat szerint általában vállalkozási alapon létesülnek ezek (pl. Pusztamarót), de kiváló
példák vannak önkormányzati kezdeményezésekre is (pl. Tokod, Dunaszentmiklós, Tardos)
vagy egyházi kézben lévő szállásokra is (Bajót-Péliföldszentkereszt). Nagyon jó adottságú
objektumok alakíthatók ki az erdészházak, vadászházak környezetében is (pl. SüttőAlsóvadács, Tarján, Vértestolna, Bajna).
Turistapihenő, tűzrakó, esőbeálló – Valamennyi jelzett turistaút mentén van
létjogosultságuk és elsődleges szerepük azt a kényelmi infrastruktúrát megadni a
túrabakancsot húzóknak, amellyel a túrázást minden időjárási körülmények mellett űzhető
kikapcsolódásként lehet hirdetni. Egy kulturált, de egyszerű pihenőhelyekkel, esőbeállókkal
megfelelően ellátott hegyvidék hamar népszerűvé tehető. Különösen így, hogy a Gerecse 50
teljesítménytúra ma már az ország egyik legnépszerűbb ilyen rendezvénye, ahol egyetlen
napon mintegy 5000 túrázó használja (használná) ezeket a létesítményeket. Az Országos
Kéktúra útvonalon túrázók (köztük a Kinizsi 100 teljesítménytúrát választók) részére is
gesztusértékű lenne egy szerény infrastruktúra kialakítása.

Turistaút – A Gerecse meglévő turistaút-hálózata
egyes
helyeken
(pl.
Tatabánya
környékén)
meglehetősen sűrű, míg máshol óriási „fehér foltok”
húzódnak. Elsősorban ezeken a területeken javasolható
újabb jelzett turistautak létesítése, de annak
figyelembe vételével, hogy a turistautakkal fel nem
tárt és ennél fogva jelenleg viszonylag zavartalan
térségek számos fokozottan védett állatfaj utolsó
menedékei is, amelyek megbolygatása nyilvánvalóan
nem lehetséges.
Új utak kialakítása tehát csakis körültekintő tervezés révén lehetséges. Új turistautak létesítése
ott is javasolható, ahol az Országos Kéktúra útvonaláról néhány vonzó célpont, vagy közeli
település ma még nem érhető el. E „szárnyvonalak” létesítése célszerűen valamilyen
tanösvénnyel kombinálva javasolható (mintegy felkeltve az érdeklődést a célállomás vagy
céltelepülés iránt).
Kiállítás, tájház, múzeum, bemutatóhely – Egy táj vagy település természeti, építészeti
vagy kulturális értékeinek, vagy egyéb látnivalóinak bemutatása igen széles skálán mozoghat.
Számos gerecsei településen található jelenleg is kiállítás, tájház, múzeum illetve egyéb
bemutatóhely, ugyanakkor mindmáig számos olyan érték kallódik ilyen objektum hiányában,
amelyet pedig méltán illetne saját bemutatóhely. De létezik olyan kiállítóhely is, amely
méltatlanul alulreprezentált, méltatlan körülmények között láthatók országos vagy akár
nemzetközi hírnévre is joggal számot tartó értékek. Pl. a Vértesszőlősi Előember
bemutatóhelye olyan európai érték, amely akár nemzetközi viszonylatban is komoly
turisztikai vonzerőt képviselhetne (amolyan magyar Neander-völgyként), fényéből akár az
egész térség bőven profitálhatna.
Hagyományőrzés – A Gerecse térsége bővelkedik különböző helyi, népi, nemzetiségi, zenei,
néptánc, mesterségbeli (pl. halász, borász, hajós stb.) hagyományokban, amelyek
megőrzéséhez, ismertebbé tételéhez, netán a feledésből történő visszahozatalához sokszor
nem is csak pénz szükséges, hanem az a fajta szemlélet, lokálpatriótizmus és összefogás,
amelynek segítségével a kisközösségek tevékenysége méginkább elfogadottá, szervezettebbé
tehető. Egyre több településen adottak azok a közösségi terek, szabad helyszínek, ahol a
különböző hagyományok a mindennapokban is űzhetők, gyakorolhatók. Mielőbb össze kell
állítani a natúrparki települések máig őrzött hagyományainak, kulturális vonzerőinek leltárát,
amihez több kistérségben értékes feltáró tevékenység zajlott az elmúlt években.
Természetvédelmi sorompó – Míg az előzőekben bemutatott objektumok a turisták
vonzását, területre csalogatását szolgálják, addig a különböző útlezáró sorompók éppen azt a
célt szolgálják, hogy egy-egy zavarásra érzékenyebb területet megkíméljenek.

Annavölgy
Stratégiai pozícionálás:
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 bányászatból eredő
súlyos örökséget érdemes volna a községnek XXI. századi módon, interaktív formában
kihasználnia.
Fejlesztési javaslat
NTT – Natúrpark tájékoztató tábla
TÖ

– Tanösvény

SZ

– Szállás, turistaház, vendégház

TU

– Turistaút

K

– Kiállítás, tájház, múzeum,
bemutatóhely
– Hagyományőrzés

H

Konkrét tartalom
A község és a teljes natúrpark főbb
látnivalói, a faluközpontban
a) Lenner József madarász munkássága
b) Tematikus bányászati park
12 férőhelyes szállás kialakítása a
Sportegyesület épületében
A faluközpontból a Magos-hegyre illetve a
Getére
Falumúzeum egy régi bányászcsalád
életének bemutatására
Ősmagyar falu kezdeményezés felkarolása

Bajna
Stratégiai pozícionálás:
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-BajótGyermely-Szomor közút. Komárom-Esztergom megye 2005-ben elfogadott Területrendezési
Terve Bajnát natúrpark-központnak javasolja. A kiemelt műemlékként nyilvántartott SándorMetternich kastély és a többi történelmi emlék valamint a lovashagyományok erre valóban
alkalmassá is tehetik.
Fejlesztési javaslat
NLK – Natúrpark Látogatóközpont
NTT – Natúrpark tájékoztató tábla

TÖ

– Tanösvény

Konkrét tartalom
A Gerecse Natúrpark komplex szolgáltató
központja (kastély)
A faluközpontban esztétikusan kialakítandó
magyar-szlovák-német-angol nyelvű tábla a
teljes natúrpark értékeiről és
szolgáltatásairól
Őr-hegy

KP
KK
KU
LK
SZ
TP
TU
K
HT
H

–
–
–
–
–
–
–
–

Kerékpáros pihenő
Kerékpárkölcsönző
Kerékpárút
Lovastúra központ
Szállás, turistaház, vendégház
Turistapihenő, tűzrakó, esőbeálló
Turistaút
Kiállítás, tájház, múzeum,
bemutatóhely
– Helyi termék bemutató
– Hagyományőrzés

A bajóti és a táti út találkozásánál
A látogatóközpont közelében
Bajna-Nagysáp-Péliföldszentkereszt között
A Maximum lovasudvarra alapozva
Kastélyban illetve a faluban
A Pusztamarót felé kijelölendő turistaúton
Új turistaút kijelölése Pusztamarótra
Kastélyban vagy más régi házban
Népi mesterségek, vadon termő
Lovashagyományok

Bajót
Stratégiai pozícionálás:
Bajót a Gerecse Natúrpark másik lehetséges központja (Bajna mellett), hiszen itt,
Péliföldszentkereszten adottak leginkább a lehetőségei egy komplex szolgáltató centrum
(Látogatóközpont) kialakításának. 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 egy lehetséges natúrparkközpont kialakításához. Közlekedési adottságai is kiválóak, hiszen Nyergesújfalutól Bajótig
kerékpárút is vezet, a Gerecsét átszelő Tatabánya-Bajna-Tát közúttal pedig egy alig 2 km
hosszú csendes 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.
Fejlesztési javaslat
NLK – Natúrpark Látogatóközpont
NIÁ – Natúrpark információs állomás
NTT – Natúrpark tájékoztató tábla
TÖ
KP
LP
SZ

–
–
–
–

TP
K

– Turistapihenő, tűzrakó, esőbeálló
– Kiállítás, tájház, múzeum,
bemutatóhely
– Helyi termék bemutató

HT

Tanösvény
Kerékpáros pihenő
Lovas pihenő
Szállás, turistaház, vendégház

Konkrét tartalom
Péliföldszentkereszten
Bajót faluközpontjában
Faluközpontban, Péliföldszentkereszten és
Őrisápnál
Öreg-kői parkerdőnél
Péliföldszentkereszten
Péliföldszentkereszten
Faluban, Péliföldszentkereszten,
erdészházban
Öreg-kőnél
Egyháztörténet, Élet Gyöngyei Zarándokút
Gerecsei erdei gyümölcsök, helyi
kézműipari termékek,

Csolnok
Stratégiai pozícionálás:
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.
Fejlesztési javaslat
Natúrpark információs állomás
Natúrpark tájékoztató tábla
Natúrpark kapu
Tanösvény

NIÁ
NTT
NK
TÖ

–
–
–
–

SZ
TP
K

– Szállás, turistaház, vendégház
– Turistapihenő, tűzrakó, esőbeálló
– Kiállítás, tájház, múzeum,
bemutatóhely
– Helyi termék bemutató
– Hagyományőrzés

HT
H

Konkrét tartalom
A benzinkút és étterem mellett
a) Magos-hegyen
b) Homokvasút mentén
c) Getén
Faluban
Getén és Magos-hegyen

Dág
Stratégiai pozícionálás:
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).
Fejlesztési javaslat
Natúrpark tájékoztató tábla
Tábor
Lovas pihenő
Szállás, turistaház, vendégház
Helyi termék bemutató

NTT
TÁ
LP
SZ
HT

–
–
–
–
–

H

– Hagyományőrzés

Konkrét tartalom
Kápolnánál
Amatőr csillagászok, rádiósok
DL Lovasklubnál
Faluban
Helyi látványosság a szatócsbolt és a
Szomjas Boszorkány vendéglátóhely
Német és szlovák nyelv

Dorog
Stratégiai pozícionálás:
A 12 ezres Dorog a Gerecse Natúrpark harmadik legnagyobb lélekszámú városa (Tatabánya
és Tata mellett). Bár területének csupán kis részét érintené a natúrpark, kulcs szerepe volna a
Budapest felől a 10-es úton érkező forgalom megállításában és natúrparkba vonzásában.
Ehhez jó lehetőséget kínál az Országos Kéktúra útvonala is, amely a Pilis felől itt éri el a
gerecsei tájat és vezet a Gete irányába. Dorog a Gerecse Natúrpark egyik kaputelepülése, ami
számos lehetőséget kínál a város turisztikai szerepkörének bővítésére.

NIÁ
NTT
NK
TÖ
KP
KU
SZ
K
HT
H

Fejlesztési javaslat
Natúrpark információs állomás
Natúrpark tájékoztató tábla
Natúrpark kapu
Tanösvény
Kerékpáros pihenő
Kerékpárút
Szállás, turistaház, vendégház
Kiállítás, tájház, múzeum,
bemutatóhely
– Helyi termék bemutató
– Hagyományőrzés
–
–
–
–
–
–
–
–

Konkrét tartalom
Határcsárdánál
Városközpontban
Csolnoki út mentén
Kálvária-hegy térségében
Határcsárdánál
10-es út mentén Leányvár-Dorog-Tokod
Városban
Hopp Ferenc madarász és néprajzkutató
hagyatéka
Bányászhagyományok

Epöl
Stratégiai pozícionálás:
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.

NTT
TÖ
TÁ
KP
LP
SZ
TU
K
HT
H
TS

Fejlesztési javaslat
Natúrpark tájékoztató tábla
Tanösvény
Tábor
Kerékpáros pihenő
Lovas pihenő
Szállás, turistaház, vendégház
Turistaút
Kiállítás, tájház, múzeum,
bemutatóhely
– Helyi termék bemutató
– Hagyományőrzés
– Természetvédelmi sorompó
–
–
–
–
–
–
–
–

Konkrét tartalom
Faluközpontban
Őr-hegyre, Babály (szarmata) vonulatán
Vadvirág tábor
Sportpályánál
Falu határában
Faluban
Őr-hegyre, Nagy-sziklához
Tájház fejlesztése
Tájháznál
Tájháznál
Nagy-szikla védelme a terepmotorosoktól

Lábatlan
Stratégiai pozícionálás:
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 tervezett és a
közeljövőben megvalósuló 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.

NIÁ
NTT
NK
TÖ
KP
KU
LP
SZ
TP
TU
K

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HT
H

–
–

Fejlesztési javaslat
Natúrpark információs állomás
Natúrpark tájékoztató tábla
Natúrpark kapu
Tanösvény
Kerékpáros pihenő
Kerékpárút
Lovas pihenő
Szállás, turistaház, vendégház
Turistapihenő, tűzrakó, esőbeálló
Turistaút
Kiállítás, tájház, múzeum,
bemutatóhely
Helyi termék bemutató
Hagyományőrzés

Konkrét tartalom
Gerenday-ház
Városközpont vagy Duna part
Bajóti út
Dávid-völgy
Gerenday-háznál
Duna-menti kerékpárút
Dávid-völgynél
Gerenday-ház fejlesztése
Piszkei kenyér, papír

Leányvár
Stratégiai pozícionálás:
Leányvár a Gerecse Natúrpark legkeletebbi települése, amely a Pilis illetve a főváros felől
jelenti az első natúrpark-települést. A 10-es főúton közlekedők itt szembesülhetnek először a
Gerecse Natúrpark létével, ezért a településen impozáns kaput célszerű kialakítani. A
lélekszámát stabilan őrző faluban részben a rézkori, római kori ásatások eredményeit, részben
a német nemzetiségi hagyományokat illetve az értékes panorámát és megőrzésre érdemes
domboldalakat lehet a natúrpark keretében bemutatni.
NTT
NK
KP
LP
SZ

–
–
–
–
–

Fejlesztési javaslat
Natúrpark tájékoztató tábla
Natúrpark kapu
Kerékpáros pihenő
Lovas pihenő
Szállás, turistaház, vendégház

Konkrét tartalom
A Kolostor-hegyen
A faluközpontban
A 10-es főúton, a natúrpark-kapunál
Térségi lovastúraútvonal részeként

TP
H

– Turistapihenő, tűzrakó, esőbeálló
– Hagyományőrzés

Az egykori kolostor mellett
Német nemzetiségi hagyományok

Máriahalom
Stratégiai pozícionálás:
Máriahalom a Gerecse Natúrpark egyik legkisebb lélekszámú települése, amelynek
legnagyobb vonzerejét csendje, varázslatos nyugalma jelentheti. A siklóernyősök táborában
igen népszerű, hiszen a falutól nyugatra magasodó 251 m magas domb valóságos mekkája a
repülni vágyóknak, amire a natúrparknak is lehet építeni.
Fejlesztési javaslat
Natúrpark információs állomás
Natúrpark tájékoztató tábla
Kerékpáros pihenő
Lovas pihenő
Turistapihenő, tűzrakó, esőbeálló
Turistaút

NIÁ
NTT
KP
LP
TP
TU

–
–
–
–
–
–

K

– Kiállítás, tájház, múzeum,
bemutatóhely
– Hagyományőrzés
– Természetvédelmi sorompó

H
TS

Konkrét tartalom
Faluközpontban
Siklóernyős dombon
Keleti faluvégen (Úny felé)
Kistérségi lovasútvonal alapján
A pincesor közelében
A pincesortól a Babály vonulatai felé (Epöl
és Sárisáp felé)
Vallástörténeti emlékek
Német nemzetiségi hagyományok
A siklóernyős dombra vezető úthoz
(középtájon)

Mogyorósbánya
Stratégiai pozícionálás:
A Gerecse legkisebb falvai közé tartozik, jelentős német és szlovák nemzetiségi
hagyományokkal, zenekultúrával. Az egykori bányásztelepülés turisztikai szerepköre egyre
meghatározóbb, az Országos Kéktúra (és a Kinizsi 100 teljesítménytúra) útvonala a falun is
keresztül halad, ami rendkívül sok lehetőséget nyújt. A 30 éve itt (a Kő-hegyen)
megrendezésre kerülő csillagászati táborok szintén jó alapot nyújtanak egy önálló turisztikai
arculat kialakításához.

NIÁ
NTT
TÖ
TÁ
LP

–
–
–
–
–

Fejlesztési javaslat
Natúrpark információs állomás
Natúrpark tájékoztató tábla
Tanösvény
Tábor
Lovas pihenő

Konkrét tartalom
Faluközpontban
A Kő-hegyen (Országos Kéktúra útvonalán)
Kő-hegyen
A Kőszikla csillagásztáborának fejlesztése
Térségi lovastúra útvonal részeként a
Péliföldszentkereszt felé eső faluvégen

SZ
TP
K
HT
H

– Szállás, turistaház, vendégház
– Turistapihenő, tűzrakó, esőbeálló
– Kiállítás, tájház, múzeum,
bemutatóhely
– Helyi termék bemutató
– Hagyományőrzés

A faluban
Kő-hegyen
Bányászmúzeum fejlesztése
Faragott kapuk, kapudíszek
Zenekultúra és nemzetiségi hagyományok

Nagysáp
Stratégiai pozícionálás:
Nagysáp a Gerecse közepén elhelyezkedő, ám erdővel alig rendelkező település, melynek
közigazgatási területe igen nagy. A Gerecse Natúrpark mindkét potenciális központjától
(Bajót-Péliföldszentkereszttől ill. Bajnától) mindössze néhány kilométerre helyezkedik el, ami
stratégiai lehetőségeket nyújt a község számára. Mivel a település a Tatabánya-Esztergom
közút mentén fekszik, így ementén (célszerűen az Idősek Otthona mellett) is célszerű egy
jelképes kapuval jelezni a Gerecse Natúrparkot.
Fejlesztési javaslat
Natúrpark információs állomás
Natúrpark tájékoztató tábla
Natúrpark kapu
Kerékpáros pihenő
Lovas pihenő
Szállás, turistaház, vendégház
Turistapihenő, tűzrakó, esőbeálló
Turistaút

NIÁ
NTT
NK
KP
LP
SZ
TP
TU

–
–
–
–
–
–
–
–

K

– Kiállítás, tájház, múzeum,
bemutatóhely
– Helyi termék bemutató
– Hagyományőrzés

HT
H

Konkrét tartalom
Faluközpontban
Idősek otthonánál
Az Idősek Otthonánál
Az őrisápi útelágazásnál
Domonkos-pusztánál
Idősek Otthona mellett
Gedás-hegyen
Az Országos Kéktúra útvonalról
(Péliföldszentkeresztről) leágazóan a
Babály vonulata felé
Népi lakóház
Díjnyertes borok, festett tányérok
Népi építészeti emlékek

Nyergesújfalu
Stratégiai pozícionálás:
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 és a közelben helyezkedik el Péliföldszentkereszt (mint az
egyik tervezett látogatóközpont) is. Kerékpárutakkal kiválóan feltárt (Tát, Bajót irányában).

NIÁ
NTT
NK
KP
LP
SZ
TP
K

–
–
–
–
–
–
–
–

Fejlesztési javaslat
Natúrpark információs állomás
Natúrpark tájékoztató tábla
Natúrpark kapu
Kerékpáros pihenő
Lovas pihenő
Szállás, turistaház, vendégház
Turistapihenő, tűzrakó, esőbeálló
Kiállítás, tájház, múzeum,
bemutatóhely

Konkrét tartalom
Templomnál
Bajóti útelágazásnál
A 10-es főút mentén
Sánc-hegynél vagy a keleti városhatárban
A Bajóti út mentén
Sánc-hegyen
Egyháztörténeti emlékek

Sárisáp
Stratégiai pozícionálás:
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.
Fejlesztési javaslat
NTT – Natúrpark tájékoztató tábla
LP
– Lovas pihenő
TP
TU

– Turistapihenő, tűzrakó, esőbeálló
– Turistaút

H

– Hagyományőrzés

Konkrét tartalom
Faluközpontban
Térségi lovastúraútvonal részeként, a
kaolinbányához vezető út mentén
A Kőszikla, Babály vonulatain
Az Országos Kéktúra útvonaláról (Getéről)
leágazva és a Babály vonulata felé
kijelölhető
Szlovák nemzetiségi hagyományok

Süttő
Stratégiai pozícionálás:
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.
NIÁ
NTT
NK
TÖ

–
–
–
–

Fejlesztési javaslat
Natúrpark információs állomás
Natúrpark tájékoztató tábla
Natúrpark kapu
Tanösvény

Konkrét tartalom
Rákóczi-hársnál
Éden Kempingnél
Bikoli úton
Egykori kisvasút nyomvonalán

KP
KU
LK
LP
SZ
TP
K
HT
H

–
–
–
–
–
–
–

Kerékpáros pihenő
Kerékpárút
Lovastúra központ
Lovas pihenő
Szállás, turistaház, vendégház
Turistapihenő, tűzrakó, esőbeálló
Kiállítás, tájház, múzeum,
bemutatóhely
– Helyi termék bemutató
– Hagyományőrzés

Millenniumi emlékmű alatt, vasúti átjárónál
10-es úton Neszmély és Lábatlan felé is
Meglévő bázisra építve
Halomsírok ill. Gombáspuszta felé
Bikol-Pusztamarót közti horgásztónál
Az egykori erdei vasút bemutatása;
kőbányászat
Kőfaragás
Német nemzetiségi hagyományok, dr.
Sághy Antal helyi természetkutató
hagyatéka

Tát
Stratégiai pozícionálás:
A városokat nem számítva Tát a legnépesebb – csaknem 5 és fél ezer lakosú – település a
Gerecse Natúrpark területén (ehhez képest meglehetősen kicsi a közigazgatási területe). 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.
Fejlesztési javaslat
Natúrpark információs állomás
Natúrpark tájékoztató tábla
Natúrpark kapu
Tanösvény
Kerékpáros pihenő

NIÁ
NTT
NK
TÖ
KP

–
–
–
–
–

SZ
K

– Szállás, turistaház, vendégház
– Kiállítás, tájház, múzeum,
bemutatóhely
– Hagyományőrzés

H

Konkrét tartalom
Faluközpontban
Halászcsárdánál
10-es főúton
Táti-szigetek
Halászcsárdánál vagy a tatabányai
útelágazásnál
Falusi vendégházak
Egykori római út, ásatások emlékei,
Német nemzetiségi hagyományok,
aratóünnep, borfesztivál

Tokod
Stratégiai pozícionálás:
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.

NIÁ
NTT
TÖ
KP
SZ
TP
K
HT
H
TS

Fejlesztési javaslat
Natúrpark információs állomás
Natúrpark tájékoztató tábla
Tanösvény
Kerékpáros pihenő
Szállás, turistaház, vendégház
Turistapihenő, tűzrakó, esőbeálló
Kiállítás, tájház, múzeum,
bemutatóhely
– Helyi termék bemutató
– Hagyományőrzés
– Természetvédelmi sorompó
–
–
–
–
–
–
–

Konkrét tartalom
Faluközpontban
Tokodi pincéknél (Országos Kék vonalán)
Hegyes-kő (Országos Kék mellett)
A bajnai út mentén, a tokodi pincéknél
Alkotóház további fejlesztése
Hegyes-kőnél
Alkotóház fejlesztése
Kézműves termékek, bor,
Tokodi Borút
Hegyes-kő felé, Gete felé

Tokodaltáró
Stratégiai pozícionálás:
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
igényesen bemutatni.
Fejlesztési javaslat
Natúrpark tájékoztató tábla
Natúrpark kapu
Tanösvény
Turistapihenő, tűzrakó, esőbeálló
Turistaút

NTT
NK
TÖ
TP
TU

–
–
–
–
–

K

– Kiállítás, tájház, múzeum,
bemutatóhely
– Természetvédelmi sorompó

TS

Konkrét tartalom
Faluközpontban
10-es főút mentén
Homokbánya és Kis-Gete
Getén
Az Országos Kékről (Getéről) leágazóan a
falu felé
Bányászati múlt bemutatása
Homokbányánál

Úny
Stratégiai pozícionálás:
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.

NIÁ
NTT
NK
KP
LP
HT
H

–
–
–
–
–
–
–

Fejlesztési javaslat
Natúrpark információs állomás
Natúrpark tájékoztató tábla
Natúrpark kapu
Kerékpáros pihenő
Lovas pihenő
Helyi termék bemutató
Hagyományőrzés

Konkrét tartalom
Faluközpontban
A sárisápi útelágazásnál
Tinnye felől a település határában
A sárisápi útelágazásnál
Térségi lovastúraútvonal részeként
Ökotermékek
Régi mesterségek, néptánchagyományok

