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a Facebookon!
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Térségi turisztikai adatbank és Strázsahegyi pincekataszter elkészítése, a „Legyen
neked is saját pincéd” nevű projekt
elindítása
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alap: a vidéki területekbe
beruházó Európa. Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával.

Hogy mi ez?
Egy QR-kód!
A QR kód egy kétdimenziós
vonalkód, melyet a legtöbb
okostelefon képes értelmezni. A QR kódok olvasásához
a telefonra le kell tölteni a
Barcode Scanner alkalmazást
a Google Play Store-ból.
Tartsd a kiadványban lévő
QR kód fölé a kamerát és
amennyiben a telefonnak sikerült beolvasnia a kódot,
egy halk pittyenés után a
képernyőre ki is írja az eredményt, vagyis behívja a kód
mögött lévő weboldalt.
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Legyen Neked is pincéd!

Még ma is tartja magát a mondás, hogy nem lehet igazi monori az, akinek nincsen szőlője és
pincéje a Strázsahegyen (Monori Pincefaluban), hiszen a háztáji
bortermelés évszázadok óta meghatározta Monor egészének életét.
Az utóbbi évtizedekben azonban
sok szempontból megváltozott
a társadalom, amelynek következtében jelenleg több az értékes pince a Strázsahegyen, mint
amennyire Monor lakossága
ténylegesen igényt tart. A Strázsahegy azonban sokáig a monoriak „belügye” volt, ezért az Európai szinten is egyedülálló pincék
és pincesorok nem tettek szert
országos hírnévre. Így hiába az
egyedülálló építészeti és kulturális örökség, a pincék és a présházak valódi értékük töredékéért
keltek el az elmúlt években.
A Monori Borút Egyesület
arra vállalkozott, hogy Strázsahegyi pincékben ismét a borászat és a hozzá kapcsolódó kulturális és társadalmi értékek
kerüljenek előtérbe. Az egyesület megalakításának alapvető célja az volt, hogy a Monori Pincefalu új fejlődési pályára álljon, a
jelentős értékek megőrzésére ala4

pozott turisztikai fejlesztések indulhassanak meg. E stratégiai cél
jegyében határozta el a szervezet,
hogy kidolgozza a „Legyen neked
is pincéd!” marketing stratégiát.
E stratégia megalapozásához elengedhetetlennek tűnt, hogy elkészüljön egy átfogó ingatlankataszteri felmérés is, hiszen megfelelő
stratégiát, csak pontos helyzetértékelés alapján lehet kidolgozni.
Az UMVP Leader programon
való sikeres pályázást követően megindult a nagyszabású
felmérés előkészítése. Szerencsés egybeesésnek is értékelhető,
hogy a tényleges felmérésre akkor kerülhetett sor, amikor Monor Város Önkormányzata egy a
Strázsahegyre készülő új szabályozási terv kidolgozása mellett
döntött. Így egy együttműködési
megállapodás keretében a Monori Borút Egyesület örömmel vállalta, hogy a felmérési kérdéssor
összeállításába bevonja az önkormányzat, illetve a város által felkért tervező iroda (Völgyzugoly
Műhely Kft.) munkatársait, illetve a térségi főépítészt is. Az
együttműködés alapján az elkészített kataszter még értékesebbé
vált, hiszen az konkrét alapadato-

mONORI bORÚT eGYESÜLET

kat is szolgáltat az új szabályozási terv elkészítéséhez.
A felmérésre 2011. őszén került sor. A felmérésbe valamen�nyi strázsahegyi ingatlant bevontuk. A felmért 2601 db helyrajzi
számon ténylegesen 2385 db ingatlan volt azonosítható, így a
statisztikai elemzéseknél ezt a
számot vettük alapul. Minden
esetben pontos GPS koordinátákkal és helyrajzi számokkal azonosítottuk be, továbbá fényképeket
készítettünk. A felmérés alapján
jelenleg 254 építészeti értéket
képviselő, 351 részben átalakított, de értékes, 202 tájba illő
épület található a Strázsahegyen. Ez a 807, jellemzően présháznak készült épület olyan értéket képvisel, amelynek turisztikai
célú hasznosítására is lehetőség
nyílik. Építészeti értékük megóvása és élettel való megtöltése
a Monori Pincefalu felemelkedésének záloga. A Legyen Neked is pincéd! program célja, hogy
megmutassa a Strázsahegy értékeit olyanoknak is, akik eddig
nem ismerték. Innentől pedig már
csak egy lépést választja el a borkedvelő embert, hogy elgondolkozzon azon, hogy legyen neki is

egy pincéje a Monori Pincefaluban. Hiszen a bor nem csak egy
ital, és nem is csak egy illat- és
ízélmény. A bor maga az élet, e
három betűben benne van minden mi jó és kedves az embernek: a vidámság, a meghittség,
a jókedv, az őszinte barátság és
szeretet, élmények sora. Mi is
lehetne annál jobb, mint a bort ott
fogyasztani, ahol az legszebben
mutatja meg önmagát: a saját pincében...
Az ország egyik legnagyobb,
a főváros közvetlen közelében
lévő, jelenleg még felfedezésre
váró pincefalva Önre vár! A kiadvány célja, hogy a Monori Pincefalu megismerése során, netán első pincéjének megvásárlása
után megmutassa, milyen látnivalókat kínálnak a környező települések, milyen rendszeresen
megrendezésre kerülő programokon vehet részt, illetve milyen vendéglátó- és szálláshelyeket vehet igénybe. Látogasson el
a legyennekedispinced.hu honlapra is, ahol az aktuális rendezvényekről, programokról is folyamatos tájékoztatást nyújtunk.
Monori Borút Egyesület
www.monoriborut.hu
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Látnivalók
Evangélikus templom

Bénye
A Gödöllőidombság peremén

Bénye egyetlen templomát műemlék mivolta és igen ritka típusú barokk fedélszéke teszik
különlegessé. Az evangélikus
templom 1784 és 1794 között
épült – egyenes záródású szentéllyel és zömök, homlokzat
előtti toronnyal –, a klasszicizáló késő barokk stílusú templomot 1879-ben részben megújították. A templomkertben
Szent István szobra látható, valamint a világháborús hősök
emlékére állított emlékmű. Nyitva: minden vasárnap délelőtt 10
óra és délután 2 óra között.

Dolina-völgy
Bénye egy északról
és délről 20-30 méteres
dombokkal övezett
kelet-nyugati irányú
völgyben fekszik.
A terület már a bronzkorban is lakott lehetett,
ahogy a római időkben
is, erre utalnak a határában talált urnák és római pénzek.
6

A Gödöllői-dombság ezen a
tájon simul bele az Alföld térszínébe. A völgy flórája és faunája rendkívül sajátos. Több
növény- és állatfaj is megtalálható itt, amelyek néhány száz
méterrel délebbre az Alföldön
már nem élnek meg.
A Lómen, vagy ahogyan
a helyiek nevezik, a Dolinavölgy a minden évben megrendezésre a póni-fogathajtó verseny színhelye is.

Bénye

Programok

Fogathajtó verseny
A község közvetlen szomszédságában több, középső bronzkori
település nyomára bukkanhatunk.
Feltételezhető, hogy nemcsak a
környék két földvára volt lakott,
hanem a közte lévő dombokon is
voltak telepek.
Bénye neve feltételezhetően
a Benedek személynévből származik és az elnevezés alapján
az ország egyik legrégebbi falujának tekinthető. A Benedek,
Bene, majd Bena helységnevek
már 1086-tól használatban voltak, majd mind gyakrabban fordult elő a Bény, Bénye alakzat.
A település első okleveles
említése 1368-ra datálható, amikor is a budai káptalan I. Lajos
parancsára jelenti, hogy Cegléd határjárása megtörtént, ezzel
együtt a terület a Bényei család
birtokába került.
A falu a török időkben elnéptelenedett. 1714-ben kezdte meg
Fáy Mihály felvidéki evangélikus szlovákokkal újratelepíteni.
Néhány évtizeddel később már
75-80 család lakott a faluban.
A községben több száz évre
nyúlik vissza a szőlőtermesztés,
ma Gombával 351 ha területen
közös hegyközséget alkot, a Kunsági Borvidékhez tartozik.

A verseny egyes, kettes pónifogatok akadályhajtásából valamint vadászhajtásból áll.
A szórakoztató műsorok között csikós bemutatók, gyermek műsorok, póni pusztaötös
és lovas bemutatók láthatók.
Minden év júliusában kerül
megrendezésre

Falunap
és szüreti felvonulás

Minden év szeptember végén
vagy október elején

Vince napi vesszővágás
és borverseny
Szent Vince vértanú a szőlészek, borászok védőszentje.
Ünnepe a naptár szerint január
22-re esik, hagyományosan az
ehhez legközelebb eső szombaton kerül megrendezésre Bényén a Vince-napi vesszővágás
és borverseny.
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Csévharaszt
Az ősborókás
mellett

A régebbi templom még
az Árpád-házi királyok
idején, több, mint hétszáz évvel ezelőtt épülhetett!
Kitaibel Pál itt fedezte
fel és ennek alapján írta
le a lilapiros virágú tartósszegfűt.
8

Az 1950-ben Pusztacsév néven újjászervezett község egy év múlva kapta jelenlegi nevét, melynek
első tagja a „Csév” személynévből keletkezett, a „haraszt” pedig a terület tölgyes, bozótos jellegére utal.
A falu területén valaha két település is létezett, Pótharaszt első
okleveles említése 1280-ra tehető.
A 14. században Pótharaszt kifejezetten gazdag falunak számított,
köszönhetően az innen nem mes�sze futó kőrösi útnak, mely már a
középkorban is fő kereskedelmi
útvonalként szolgált. A falu vásárjoggal is rendelkezett abban az
időben. Az állandó harcok miatt
pusztává vált falu területét a török
kiűzetése után Nagykőrös városa
vásárolta meg, majd vonta sok évtizedes közigazgatási fennhatósága alá.
A szomszédos Csév falu a középkorban a Nyáryakkal rokon
Csévi család birtokában majd török tímár- és ziamet birtokosok
kezén volt.
1950-ben Pusztacsév néven
újjászervezett község egy év múlva kapta jelenlegi nevét, melynek
első tagja a Csév személynévből
keletkezett, a haraszt pedig a terület tölgyes, bozótos jellegére utal.

csévharaszt

Fogathajtó verseny
Látnivalók

Pusztatemplom

Ősborókás
Természetvédelmi terület. A meszes homokbuckákon tenyésző,
tipikusan alföldi nyáras-borókást
1940-ben nyilvánították védetté.
Kitaibel Pál itt fedezte fel és ennek alapján írta le a lilapiros virágú tartósszegfűt.
A terület 1967 óta a Nemzetközi Biológiai Program egyik
hazai mintaterülete. Megközelíthető a Petőfi út 122. számtól
balra lévő dűlőúton - a piros jelzést követve.
Az Buckás-erdő vegetációja nyáras-borókással váltakozó
homoksztyepp, melyben védett
növényfajok közül a homoki árvalányhaj, a báránypirosító állományai is tenyésznek.

Csévharaszt határában egy 15.
századi templomrom áll, amelyet a néhány éve elvégzett
szakszerű feltárás majd a műemléki helyreállítás eredményeként minden bizonnyal fokozottabb megbecsülés vár. A
homokkőből álló egykori templomnak ma már csak a nyugati
fala áll, felül egy kerek kőkeretes ablakmaradvánnyal, sarkán
két átlós irányú támpillérrel. A
feltárt falak alatt egy korábbi templomot is találtak, amely
a feltételezések szerint még
az Árpád-házi királyok idején,
több, mint hétszáz évvel ezelőtt épülhetett! A rom mellett
nemrégiben kialakított padokkal övezett emlékhely kellemes
kirándulóhelyként szolgál.

Vendéglátás

Program

Diós vendéglő

Szüreti
felvonulás és mulatság

Csévharaszt,
Nyáregyházi u. 15.
Telefon: 06-29-493-007
Hagyományos vendéglő.
Nyitva: egész évben.

Minden ősszel csévharaszti
népviseletbe öltözött felvonulók zenei kíséret mellett vonulnak fel a falu főutcáján.
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Látnivalók
R. katolikus templom

Ecser
A „lakodalmas”
település
A településnek országos,
sőt világhírnevet szerzett
a helyi lakodalmi szokások által ihletett Ecseri
lakodalmas című nemzeti táncjáték.
A falu szlovák múltját
mutatja, hogy a legrégebbi részének, a templom és környékének a
neve Gyegyina (szlovákul
dedina – falu).
10

A templom a barokk építészeti
stílus jegyében épült, de a századok folyamán végzett átalakítások során egy-két barokk
vonását elvesztette. Az 188090-es években használhatatlan
volt, annyira megrongálódott,
a felújítása 1911 végére fejeződött be.
	Műemléki értékű berendezése: A főoltár 18. századi barokk sárgásbarna színre márványozott fa. Fölötte Páduai
Szent Antal olajfestménye arany
keretben ismeretlen festőtől. A
kép jobb alsó sarkában A szószék fából készült, copf stílusú,
sárgásbarna márványozással díszített. A keresztelőkút szintén
copf stílusú, barnára márványozott kő.
A templom jelenleg három
haranggal rendelkezik, melyből
kettő a 19. századból való: az
1821-ben Eberhardt Henrik által öntött kb. 90 kg-os Szent
György harang, illetve az 1889ben Vulser Ferenc budapesti harangöntő által készített kb. 40
kg-os Szűz Mária harang. A
templom nagy harangját 1934ben öntötték.

ecser

Programok

A Rábai Miklós Művelődési Ház programjai
A község neve feltehetően az
egykor a területet jellemző cserfa erdőkre vezethető vissza. A
község neve hasonlóságot mutat
Árpád vezér unokájának Ecsellő
nevéhez is. Erre utalnak az Ecser
környéki helynevek, amelyek a
fejedelmi család jelentősebb férfiúinak neveit viselik. Ilyen Üllő
is, aki Árpád vezér fia és Ecsellő
apja, vagy Taksony, aki Solt fia
volt.
A 17. század végére a környék számos kihalt falva közül
Ecseren az elsők között kezdődött meg az újratelepülés először magyar később szlovák telepesekkel. A falu szlovák múltját
mutatja, hogy a legrégebbi részének, a templom és környékének a
neve Gyegyina (szlovákul dedina
– falu). Ecser ma is rendelkezik
szlovák kisebbséggel.
A településnek országos, sőt
világhírnevet szerzett a helyi lakodalmi szokások által ihletett
Ecseri lakodalmas című nemzeti táncjáték, melyet Rábai Miklós
koreográfus alkotott és amelyből film is készült. Ecser már 19.
század közepén kitűnt a környező falvak közül a gazdag, fényűző népviseletével, amelyet ma
is nagy becsben tartanak.

Az ecseri művelődési ház
egész évben gazdag programkínálattal várja a látogatókat.
További felvilágosítás:
Ecser, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.
Tel.: 06/29-335-346
www.ecsermuvhaz.hu
szervezes@ecsermuvhaz.hu
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-20 óráig hétvégén a
programokhoz igazodva.

Szállás és
vendéglátás
Cserfa étterem
Rendezvény- és műsorszervezés, parti szerviz, állófogadások,
családi- és csoportos rendezvények, hideg- és melegtálak.
Ecser, Arany János u. 111.
Telefon: 06-29-535-170

M+M Vendégház
Falusi szálláshely, 3 napraforgós, vendégház Két 5 fős
apartman, két 3 fős szoba. Parkolás zárt udvarban, kutya és
macska bevihető.
Ecser, Rákóczi út 28/b
Telefon: 06-30-442-0826
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Látnivalók
Katolikus templom
Fáy kúria

Gomba

A 18. század végén barokk és
klasszicista elemekkel épült kúriában ma a polgármesteri hivatal működik.

A nemesi kúriák
faluja

Református templom

Gomba központjának arculatát meghatározzák
a református és katolikus templomai, valamint
kastélyai, kúriái és évszázados iskolaépülete.
A helyi patak vizét
völgyzáró gátakkal felduzzasztva hozták létre
a Gombai- és a Farkasdi
víztározókat, melyek ma
kedvelt üdülő- és horgászhelyek.
12

Máriássy-kastély
Patay-kastély
Puky-Perczel-kúria
Szüts-kúria
Várhegy
Magfalva ökofalu
Egy százötven fősre tervezett
ökofalu Gomba és Monor között.
További információ:
www.legyennekedispinced.hu

Gomba

Programok
A Gödöllői-dombság déli lankáin
elterülő falut gyönyörű fekvése miatt gyakran a „Felvidék kapujának”
is nevezik. A település belterülete
észak-nyugatról nyíló völgyekben
fekszik, s egyiken a Gombai-patak szeli át, amely a Tápióba folyik.
Gomba legrégibb titkait a szép kilátással kecsegtető Várhegy őrzi,
amelynek kora a Kr. e. 1600-as
évekre tehető. Az erdők és a domborzati adottságok miatt a falu a török időkben sem néptelenedett el.
Gomba központjának arculatát meghatározzák a református
és katolikus templomai, valamint
kastélyai, kúriái és évszázados iskolaépülete. A Bárczay-PataySzemere-Máriássy-kastély többek között arról híres, hogy a Szent
Koronát 1849 januárjában egy napra itt őrizték. Akkortájt gyakran
megfordult itt Fáy András, Bajza
József, Czuczor Gergely, Katona
József, Kazinczy Ferenc, Kölcsey
Ferenc, Nyáry Pál, Ráday Gedeon,
Szemere Pál, Vörösmarty Mihály.
Gombán, illetve a külterületének számító Felsőfarkasdon évtizedekkel ezelőtt a helyi patak
vizét völgyzáró gátakkal felduzzasztva hozták létre a Gombai- és a
Farkasdi-víztározókat, melyek ma
kedvelt üdülő- és horgászhelyek.

Gombai falufesztivál
Összművészeti rendezvény, kiállítás, koncert, színházi előadás, táncház, hagyományőrző
és gyermekprogramok, mesterek utcája, kézműves vásár.
Nyár végén

Szállás és
vendéglátás
Farkasdi csárda
Kilenc szobás panzió, magyaros konyha, horgászlehetőség,
rendezvények 300 fő részére is.
Gomba külterület
Telefon: 06-30-825-29-74
E-mail: farkasdicsarda@gmail.com
Web: www.farkasdicsarda.
mindenkilapja.hu

Cucina Italiana
Pizzéria és étterem
Gomba, Szemők Balázs tér 2.
Telefon: 06-30-833-6647

Gombai rendezvényház
Vendéglátás 25-től 250 főig.
Gomba, Kossuth tér 21.
Telefon: 06-20-316-3438
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Gyömro
A város, amelynek
fürdőtó van
a közepén

Gyömrő Budapest határától délkeleti irányban 8 km-re, a Cserhát déli, dél-keleti halomvidékén,
a Gödöllői-dombság peremén fekszik. A településnek földrajzilag
és történelmileg meghatározó térségi szerepe van. A lakosság száma meghaladja a 15 ezer főt. A
Római Birodalom emléke a Kő-

Látnivalók
Kőhíd
Teleki kastélyok
Emlékművek
Templomok
Díszkút

Gyömrő Budapest határától délkeleti irányban
8 km-re, a Cserhát déli,
dél-keleti halomvidékén,
a Gödöllői-dombság peremén fekszik.

Tájház
Tófürdő
A fürdő felújítása 2007-ben
fejeződött be. Május 1-jétől
augusztus 31-ig, 10-től 20
óráig tart nyitva szolgáltatások széles választékával.

A város fellendülése a
Teleki család 1732-es bir- További információ:
tokszerzésével kezdődött. www.legyennekedispinced.hu
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gyömrő

Szállás és
vendéglátás
híd. A városról szóló első írásos
adat 1274-ből származik. A város
fellendülése a Teleki család 1732es birtokszerzésével kezdődött. A
„Falu” központját 2006-ban teljes
mértékben felújították. Ekkor készült el egy hangulatos körforgalom, valamint helyreállították az
1926-ban létesített közkutat.

Programok
Lecsófőző
Fesztivál
A lecsófőző verseny mellett
rendezvény célja a hagyományos népi mesterségek bemutatása. Minden nyár végén.

Országos
Rákóczi Napok
Hagyományőrző programok,
előadások, kirakodóvásár,
kézműves foglalkozások, emlékműsor a Rákóczi oszlopnál.
Minden év július 3-hoz eső
legközelebbi hétvégéjén.

Gyömrői Nemzetközi
Gasztronómiai Fesztivál
Minden tavasszal az Eskü téren

Bagoly fogadó
16 standard, 17 superior és 2
családi szobával. Az étteremben hazai és nemzetközi fogásokkal, élőzenével.
Gyömrő, Munkás u. 18.
Telefon: 29/330-591
E-mail: bagoly@bagoly.hu
Web: www.bagoly.hu

Club Allure és
Újhalászkert Étterem
Táncsics Mihály út 35.
Telefon: 06-29-330-019
E-mail: info@ujhalaszkert.hu
Web: www.cluballure.hu

Negresco Étterem
és Grill Terasz
A gyömrői Tófürdőnél
Telefon: 06-30-40-50-900
E-mail: info@negresco.hu
Web: www.negresco.hu

Vidéki szálláshelyek
Szivárvány Vidéki Vendégvárók Egyesülete, Gyömrő
Telefon: 70/413-1112
FALUTOUR
Telefon: 06-29-330-163
15
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Káva
A tavaszi hérics
falva
A középkori oklevelekben Kalwa és Kálna néven említett település neve a szláv eredetű
„kalb” szóból származik,
jelentése „sár”.
Káva festőien szép,
hegyoldalakon húzódó
utcái a falu közepén található széles térbe torkolva mind a mai napig
megőrizték eredeti jellegüket, idilli falusi hangulatukat.
16

A vízmosások és eróziós barázdák
által létrejött völgyek közt húzódó településen a tölgy- és bükkerdők alatt olyan törpemandulás,
illetve rét borította táj húzódik,
ahol a környéken egyedüliként, a
tavaszi hérics is tömegesen virágzik. Ezt a ritka növényt örökíti
meg a falu címere is.
A középkori oklevelekben
Kalwa és Kálna néven említett
település neve a szláv eredetű
„kalb” szóból származik, jelentése
„sár”. A falu határában, a Várhegy
nevű dombon talált régészeti leletek bronzkori, földsáncokkal

Káva

Látnivalók

Török híd
megerősített településről tesznek bizonyságot, a domb tetején
álló egykori „földvár” területéről
zsákszámra kerültek elő edénytöredékek, mindennapi használati eszközök, szerszámok. A XII.
században a falu határában fekvő
Zsigerpusztán a Szentföld védelmére alakult harcos rend, a templomosok építettek várat.
A falu első okleveles említése 1375-ben történt, birtokosai
a Kálnai, majd a Kápolnai családok voltak. A XVI. század végén Tassy Pál birtokában volt a
település, majd Halmy Gáborra és Ráday Györgyre szállott annak birtokjoga. A török hódoltság elejére néptelenné vált Káva
1725-ben a Fáy család által népesült be ismét, Bényéhez, Pilishez
és Albertihez hasonlóan felvidéki
evangélikus szlovákokkal. A betelepítés után a jobbágyok főként
a hegyoldalakba építették sárral
rakott, földből vert falú zsúptetejű
házakban, míg földesuraik takaros, kis kúriákban éltek.
Káva festőien szép, hegyoldalakon húzódó utcái a falu közepén található széles térbe torkolva
mind a mai napig megőrizték eredeti jellegüket, idilli falusi hangulatukat.

Az erdélyi bányákból a sót hajón szállították Szolnokig, majd
szekérre rakták, majd Budára
szállították. Ezen az útvonalon
áll a Törökhíd. A török hódításkor egy fahíd volt a helyén,
melyet a 17. században váltott
fel a kétlyukú boltíves kőhíd. A
híd olyan jó minőségben épült,
hogy még ma is nehéz mezőgazdasági gépek járnak rajta.

Tanítók fája
Az 1738-as felavatása óta a faluban tanító közel 150 pedagógus tiszteletére állított fa az
iskola udvarán, amelyen valamennyi tanító neve olvasható.

Fáy-kúria
A Fáy család 1810-ben épített
kúriáját Leleszi Kovách Gáspár, monori káptalani tiszttartó
1847-ben vette meg, a többszöri
adás-vétel után ma a polgármesteri hivatalnak és az orvosi rendelőnek ad otthont.

Puky-kúria
Az 1830-ban, klasszicista stílusban emelt Puky-kúria ma iskolaként üzemel.
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Látnivalók
Evangélikus templom
A község látnivalói közül kiemelhető az 1832-ben elkészült, Loyolai Szent Ignác
tiszteletére emelt katolikus
templom, valamint annak oltárképe.

Mende
Ahonnan
a Tápió ered

A település hét dombra
épült, mely a község címerében is szerepel. E
dombokon a régmúltban
két vár is állott.
Csodálatos természeti környezet, sok-sok látnivaló és vendégszerető emberek várják az ide
látogatókat.
18

Leányvár – várrom
Mendétől keletre az Öreghegy csúcsától északnyugatra található a várrom. A domb
két hosszanti oldala meredek északnyugatra fokozatosan lejt. A földvár a hosszan
elnyúló dombhát közepén helyezkedik el.
A földvár két részből áll. A
fővárat északnyugat és délkelet
felől egy-egy átlagosan 5 méter mély és 15 méter széles bevágás választja el a dombhát
többi részétől. Az északnyugati bevágásnál kezdődik az „U”
alakú elővár. A fővár déli részén egy 9×9,8 méter külső
méretű szabálytalan négyszög
alakú torony alapját tárták fel.
A leletek nem tartalmaznak
13. századinál későbbi darabot,
ezért valószínűleg a század végére elpusztulhatott.

mende

Programok

A mintegy 4300 lakosú Mende
Budapesttől 30 km-re, a Budapest–Nagykáta–Szolnok-vasútvonal és a 31. sz. főútvonal mentén helyezkedik el, földrajzilag az
Északi-középhegység és az Alföld között. A környék a Cserhát
legdélibb nyúlványa, a Gödöllőidombság része. Itt ered az AlsóTápió egyik ága, amelyről a vidék
a közkeletűbb elnevezését kapta:
Tápió-mente.
A település hét dombra épült,
mely a község címerében is szerepel. E dombokon a régmúltban
két vár is állott. Az első várat a
Krisztus előtti 13. században a
vatyai kultúrához tartozó bronzkori nép építette. A másik várat
már az Árpád-korban, a 13. században emelték. A Mendei-völgyben egy kis patak mentén tehetünk varázslatos sétát egészen a
középkori várnak helyet adó Leányvár dombjáig.
Csodálatos természeti környezet, sok-sok látnivaló és vendégszerető emberek várják az ide
látogatókat. Gyalog, túrakerékpáron és lóháton egyaránt bejárhatóak a dombok, a völgyek, erdei
utakon megközelíthetőek a szomszédos települések, és a horgászok
is hódolhatnak szenvedélyüknek.

Pünkösdi
templomdíszítés
Az evangélikus közösség által
végzett Pünkösdi templomdíszítés – tavaszváró népszokás
felkerült a Szellemi Kulturális
Örökség Jegyzékére, amelyen
jelenleg az országban 11 népszokás, hagyomány található.
Az evangélikus templomban
minden pünkösdkor nyárfaágakat erősítenek a férfiak a
templomi padokhoz, az asszonyok pedig színes, hímzett terítőkkel díszítik, így várva a
tavaszt, a lélek és a természet
megújulását.
Az evangélikus templom címe:
Mende, Andrássy u. 7.

Mendei vendégház
Szállás és
vendéglátás
Mendei vendégház
A vendégház egy 120 éves parasztház tetőtéri szárnyában
lett kialakítva, ahol így egy baMinden
rátságos,évegyéni
szeptember
stílusú,végén
hanvagy
gulatos,
okt kb. 70 nm-es apartman jött létre.
Mende, Péceli u. 19.
Telefon: 06-30-612-8080
www.mendeivendeghaz.hu
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Monor
Az ezer pince
városa
Monor belvárosa kellemes kikapcsolódási lehetőséget, a korzózás
élményét adja a településen és a környékben
élőknek.
A város legnagyobb turisztika attrakciója a
mintegy 1000 pincét
magába foglaló Monori Pincefalu, amely európai szinten is egyedülálló
a maga nemében.
20

Monor és környéke az utolsó eljegesedést követően népesült be. A
középkori Monor nagy valószínűséggel a mai város központjában lehetett. Monor elnevezésének eredete még ma sem tisztázott,
de a leginkább elfogadott elmélet
szerint a török eredetű, „köd” jelentésű személynévből származik.
Monor (Monar) nevének első hiteles írásbeli említésével egy 1398.
március 25-én kelt oklevélben találkozunk.
1813-ban nagyszabású falurendezés indult meg, mely 1820-ig
tartott. Az ekkor kialakított településszerkezet a mai napig meghatározza a városközpont képét.
1847-ben adták át – az országban másodikként – a Pest-CeglédSzolnok vasútvonalat. Ennek köszönhetően a település rohamos
fejlődésnek indult. 1848-tól már
évi 4 vásárt és hetenként két piacot
tarthatott. Ennek hagyománya napjainkig fennmaradt.
Zömében a 20. század elején
készültek el a városkép napjainkig
is meghatározó középületei így például, a Kossuth Lajos Általános Iskola, illetve a bíróság és a Vigadó,
valamint a köztük lévő épületek.
Az elmúlt húsz évben ismét
fejlődésnek indult a város. Ez idő
alatt teljesen kiépült a belterüle-

monor

Látnivalók

ti infrastruktúra, továbbá számos
új közintézmény és közterület szolgálja az itt élők boldogulását.
A városközpont megújítása 2009-ben vette kezdetét, amikor megújult a főtér egy szakasza és sétálóutcává alakult a Petőfi
utca. Az felújítás ezzel nem fejeződött be, a városközpont 2012 végéig teljesen átalakult az evangélikus
templomtól egészen a József Attila
utcáig. Monor belvárosa így kellemes kikapcsolódási lehetőséget, a
korzózás élményét adja a településen és a környékben élőknek és az
ide látogatóknak egyaránt.
A városi Piaccsarnokot a jelenleg formájában 2001 óta használhatják a településen és a környéken élő termelők és lakosok. A
látogatóba érkezőknek is érdemes
kilátogatniuk szerda és szombat
délelőtt, a piac hangulata felejthetetlen élmény!
A kisállat kedvelők egész Közép-Európában ismerik az évi hat
alkalommal megrendezésre kerülő
Monori Kisállatbörze és Hobbiállat
Vásárt. Egy-egy vásárra 15-20 ezer
látogató érkezik.
A város legnagyobb turisztika
attrakciója a mintegy 1000 pincét
magába foglaló Monori Pincefalu,
amely európai szinten is egyedülálló a maga nemében.

Evangélikus templom

Református templom

Katolikus templom
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Ezer pince
tanösvény
A tanösvény két szakaszból áll.
A Szent Orbán ösvény a hazai szőlészetet és borászatot
ismerteti meg a látogatókkal.
Hossza 2 km, a bejárás időtartama 1,5 óra. A Bacchus
ösvény a Strázsahegy természeti, épített és kultúrtörténeti értékeit mutatja be. Hossza
2 km, a bejárás időtartama: 1
óra (+1 óra visszaút).
A Szent Orbán ösvény állomásai:
1. Üdvözlőtábla
2. A szőlő és a bor eredete
3. A szőlő életciklusa
4. Szőlőtermesztési módok
5. Látkép a kilátóból
6. Hungarikum szőlőfajták
7. Pincesorok, pincefalvak
8. Borvidékeink
9. Hagyományok, borünnepek

A Bacchus ösvény állomásai:
10. A Strázsahegy egyedi
tájértékei
11. Borkészítési eljárások
12. Szerszámok, eszközök
13. A Strázsahegy kialakulása
14. Történelem
15. Bor és kultúra
16. Pincekultúra
17. Kunsági borvidék
18. Üdvözlőtábla
22

monor

Programok

Jégvirágtól borvirágig
Monori Pincefalu
A várostól északra egy kisebb
falu nagyságú, pincesorokkal
tagolt szőlőskertek, borházak,
pincék alkotta pincefalu ékeskedik. A monori szőlőtelepítések 1446-tól, az egri káptalan
birtokcseréjétől feltételezhetők. Az egri szőlő- és borkultúra hatására, a káptalan ösztönzésére történtek meg a szőlő
ültetések. A török kiűzése után,
az 1696-ban visszatelepült 106
családból kilencvennek volt évi
4-5 hektó bort adó szőlője. Az
1861. évi második katonai felmérés térképlapja a szőlős területeken belül már pincéket is
feltüntet a Strázsa-hegyen, a
Téglagyári-dűlőben, és a Kutya-hegyen. Pincék már régebben is voltak, csak a korábbi térképeken a szőlőterületen
belül nem tüntették fel azokat.
A löszbe vájt monori pincék
gádorjai mélyen vezetnek le a
bortároló részhez. Több pince
még ma is téglázatlan. A pincegádorok előtti régi kamrák
sárfalból készültek, tetejüket
náddal, néhány esetben fazsindellyel fedték. A pincekamrák
mögött létrejött gádorok sora
adja a pincesorok egyes részein megfigyelhető sajátos „bakhát”-hatást.

Minden év második hétvégéjén rendezi meg a Monori Borút Egyesület forralt boros
rendezvényét, ahol a gasztronómia is szerepet kap. A tucatnyi vendégváró pincében
nemcsak különleges ízesítésű forralt borokat, hanem különféle éttermek, szakácsok és
gasztrobloggerek borkorcsolyáit is fogyaszthatjuk.

Borvidékek hétvégéje
Mind a 22 magyar borvidéket és a bort szerető embereket hozza össze a június elején
megrendezésre kerülő rendezvény. Az ország különböző borvidékéről érkező 45–50
bemutató pincészetnek a legszebb, legjobb adottságokkal
rendelkező helyi borospincék
adnak helyet. A rendezvényt a
Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége teljes támogatása is övezi.

Szüreti sokadalom
Egész napos rendezvény, amely
egy népi keretjátékot megelevenítő szüreti felvonulással indul, majd egy jótékonysági főzéssel és táncházzal ér véget.
Rendszerint október elején civil
szervezetek rendezik meg.
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Programok
Tekerő-kavaró
A Tekerő amatőr terepkerék
pár-versenyt 2005 óta rendezik meg a Monori Pincefaluban. A Kavaró sütő-főző
fesztiválon amatőr kukták
mutathatják meg főzőtudományukat a szakértő zsűri és
a nagyszámú közönség előtt.
A két rendezvényt egy időben,
minden év májusában tartják
meg a szervezők.

Szállás és
vendéglátás
Nicolette étterem
és panzió

Orbán-napi vigasságok
A Monori Gazdakör több
mint húsz éve szervezi a
Strázsa-hegyi Orbán-szobornál, az Orbán-naphoz (május
25) legközelebb eső hétvégén.

Kistérségi Népzeneiés Néptánc Találkozó
A találkozó célja, hogy a néptáncot közelebb vigye az utca
emberéhez, ne csupán egy jól
koreografált színpadi előadás
legyen. Minden szeptemberben.

Házi készítésű kolbász
és szalámi verseny
Minden év márciusának végén.

Országos Nyugdíjas
Kulturális Találkozó
Előadások, fórumok, szórakozás nem csak nyugdíjasoknak
május elején.
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Monor, Ady E. u. 38.
Telefon: 06-29-414-524

Op-Art étterem
és panzió

Monor, Ady E. 87-89.
Telefon: 06-30-713-0733
Web: www.opartmonor.com

Ilzer sörgyári söröző
és Ilzer hotel
Monor, Gép u. 1.
Telefon: 06-29-611-666

monor

Thermal
Hotel Nyerges

Csülök&Csülök
A 4-es főút 37. kilométerénél
Telefon: 06-29-413-602

Vigadó Étterem

Monor, Hegyessy-tanya 57.
Telefon: 06-29-410 758
Web: www.nyergeshotel.hu

Paradis étterem
és panzió

Telefon: 06-30-395-48-34
Monor Kossuth Lajos út 65-67.
Web: monorivigado.hu

Don Corleone pizzéria
Monor, Bajcsy-Zsilinszky u. 38.
Telefon: 06-29-412-999

Forrás vendéglő
Monor, Kossuth Lajos u. 2/A
Telefon: 06-29-415-353

Főzelék Dzsungel

Monor, az Ady Endre út és a
4-es főút sarkán.
Telefon: 06-29-414-689
Web: paradisetterempanzio.hu

Major motel
Monor, Péteri felé vezető út
mellett, hrsz: 014/13.
Telefon: 06-20-313-3079

Monor, Petőfi S. u. 1.
Telefon: 06-29-412-028

Kalmár cukrászda
Monor Kistói út 86.
Telefon: 06-29-413-255

Rigoletto cukrászda
Monor, Kossuth Lajos u. 93.
Telefon: 06-29-414-501
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Vendégváró
pincészetek

Falusi
vendéglátás

Csuzi családi pincészet

KétSzabó pince

Telefon: 06-20-469-6382
Web: www.monoriborut.hu/
csuzi_csaladi_pince
E-mail: csuzi.szabolcs@gmail.com

Telefon: 06-20-333-9418
E-mail: ezerjo@gmail.com

Bodor-borház

Web: kultpince.hu
E-mail: info@kultpince.hu
Telefon: 06-20-5700-449
o
o
N 47 22,106’ E 19 26,933’

Telefon: 06-30-905-9468
Web: bodorborhaz.netpeople.hu

Lukácsy-pincészet
Telefon: 06-30-337-8361
Web: www.monoriborut.hu/
lukacsy_pince

KERBOR Kft.
Tóth László pincészete
Telefon: 06-30-970-1126
Web: kerbor.netpeople.hu

KERBOR Kft.
Czeglédi György
pincészete
Telefon: 06-30-748-6554
Web: kerbor.netpeople.hu

Aranyi Sándor
pincészete
Telefon: 06-30-922-9344
26

Kult pince

A Monori Pincefalu 1000 pincéjének tulajdonosa között többen nem
csupán családjuk, barátaik, hanem
a nagyközönség számára is kinyitják pincéjüket, részt vállalva ezzel
a monori borturizmusban.
A Monori Pincefalu vendégváró pincészetei ügyeleti rendszert alakítottak ki abból a célból,
hogy a hétvégeken a pincefaluba látogató vendégek, a tanösvény
megtekintése mellett minden esetben tudjanak pincét látogatni, bort
kóstolni, falatozni és természetesen megpihenni.
Az aktuális ügyeleti rend letölthető a www.strazsaborrend.hu
honlapról. Borkóstolásra minden hétvégén 13 és 18 óra
között van lehetőség. Érdeklődni
az ügyeleti renden feltűntetett telefonszámokon lehet.

monor

A különleges építészeti megoldásokkal kialakított monori uszodában egy 2,2 méter mély,
25 x 16 méteres vízfelület várja a sportolni, kikapcsolódni vágyó közönséget. A 25-27 Celsiusfokos, feszített víztükrű medence
mellett a kisebbek egy tanmedencében sajátíthatják el az úszás tudományát. Ebben a víz mélysége az egy métert sem éri el, de a
12,5 x 6 méteres vízfelület a csoportos foglalkozásokra alkalmat
ad. Ezt ki is használják a babaúszás oktatásánál, amelyet nemcsak a monoriak, hanem Budapestről, Ceglédről, Kecskemétről
és a környékbeli településekről érkező szülők és csemetéik is igénybe vesznek.
A medencék mellett egy 10
személyes száraz szauna, mas�százsszoba, szolárium, büfé és
sószoba is található a létesítményben. Az uszodát évente 66 ezer
vendég keresi fel.

Programok
Monori uszoda
Monor, Balassi Bálint u. 14.
Telefon: 29/614-500
Nyitva tartás:
Hétfő-péntek: 6-21
Szombat-vasárnap: 9-21
Belépőjegyek:
Felnőtt jegy: 900 Ft/3 óra
1215 Ft 3 órán túl, illetve
egész napra.
Kedvezményes jegy gyermekek,
nyugdíjasok részére napközben,
valamint felnőtteknek reggel 6
és 8 óra között: 630 Ft/3 óra
975 Ft 3 órán túl, illetve egész
napra.
Bérlet vásárlással további kedvezmények.
A szauna használati díját a belépőjegy, illetve a bérlet magába foglalja.
Tanfolyamok, sportolási lehetőségek: babaúszás, gyógyúszás,
szinkronúszás, vízilabda,
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Látnivalók
Túra a naprendszerben
A térség egészén áthaladó tanösvény hossza közel 70 km. A
tanösvény gyalogosan vagy kerékpárral egész évben járható.
Monorierdői, szárazhegyi állomásán kívül további kilenc települést érint. A 11 állomásán
a Naprendszer 8 nagybolygó-

Monorierdo
A legújabb
település
A Monorierdőn található
kemping történelmi jelentőségű eseménynek is
helyet adott.
Az ide látogatók megcsodálhatják az őshonos
magyar állatokat, így a
magyar szürke marhát, a
racka birkát, a mangalica sertést, valamint a
baromfiak széles választékát.
28

A 2005-ben népszavazás útján
Monortól elvált nyárfa- és akácerdővel övezett település korábban elsősorban kedvelt üdülőterület volt.
Mára a lélekszáma eléri a
3500 főt, s a lakosság jelentős része az egykori nyaralótulajdonosokból tevődik össze.
A Monorierdőn található
kemping történelmi jelentőségű eseménynek is helyet adott:
1985 júniusában itt gyűlt ös�sze mintegy félszáz értelmiségi,
hogy megvitassa a közállapotokat. A találkozó óriási jelentőségét az adta, hogy a Kádár-rendszer nyíltan ekkor tűrt el először
ellenzéki politikai eseményt.
A Ker-Bor Kft. kezelésében álló szárazhegyi pincegazdaság ma kereken 700 hektáron

monorierdő

Szállás és
vendéglátás

Kerbor pince
ját, a Napot, az üstökösöket
és a Plutot ismerheti meg a
túrára vállalkozó közönség. A
tanösvény Sülysápról indul,
majd a következő településeket érinti: Tápiószecső Tápióság, Gomba, Bénye, Monorierdő, Monor, Mende, Úri.
További részletek Sülysáp bemutatásánál.
gazdálkodik. Fő ágazata a szőlőtermesztés és borkészítés, mely
széles fajtaválaszték szerint történik. A birtokon megtalálható
a cserszegi fűszeres, a rajnai- és
az olaszrizling, a zöld veltelini,
a rizlingszilváni, a karát, a
chasselas, az ottonel muskotály,
a kékfrankos, a zweigelt, a kadar, a kékoportó, és kis mennyiségben különféle csemegeszőlők
is. Az ide látogatók megcsodálhatják az őshonos magyar állatokat, így a magyar szürke marhát,
a racka birkát, a mangalica sertést, valamint a baromfiak széles
választékát.
A birtokon található vendégház az elismert, kitűnő szárazhegyi étkek és borok felszolgálásával felejthetetlen élményt nyújt a
falusi turizmust kedvelők számára.

Vendégházuk - az elismert, kitűnő szárazhegyi étkek és persze a borok felszolgálásával –
a falusi turizmus, továbbá a
sokszínű, sikeres rendezvények
helyszíne.
Monorierdő Szárazhegy
Web: kerbor.netpeople.hu
Telefon 06-29-619-200

Katalin csárda és panzió
4-es főút 39. km
Telefon: 30-254-6626
facebook.com/Katalin.Csarda

Renáta pizzéria
Monorierdő, Szabadság u. 13.
Telefon: 06-20-465-8353
Web: www.renatapizzeria.com

Rétes csárda és panzió
Monorierdő, Barátság u. 1.
4-es főút 42.5 km
Telefon: 06-29-419-997
Web: www.retescsarda.hu

Tanya csárda
Monorierdő, Barátság u. 5.
4-es főút 42.5 km
Telefon: 06-29-419-024
Web: tanyacsarda.netpeople.hu
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Látnivalók
Nyári Pál pihenőpark

Nyáregyháza
A tanyákból lett
község

A település első,
„Nyareghaz” néven történő okleveles említése
1411-ben, Zsigmond király által kiadott okiratban történt.
A 20. század elején
Wekerle Sándornak,
Krajcsovics Lajosnak,
Mannó Istvánnak voltak
itt jelentősebb birtokaik.
30

A temető melletti platánsor végén, a községet határoló, parkosított erdőben található Nyáry
Pál politikus – az 1848-as szabadságharc egyik meghatározó
alakja – és kedvese, Schodelné
Klein Rozália operaénekesnő
– az első nagy magyar primadonna – sírja. A község nevezetességei közül kiemelkedik a
Nyáry-kúria és a közvetlen mellette álló Mannó kastély.
A község nevének „Nyár” előtagja
egykori nyárfás helyre utal, melyhez az „egyháza” utótag akkor járulhatott hozzá, amikor a falu elpusztult és csak templomának
romjai maradtak meg.
A faluban és környékén századunk közepétől végzett ásatások
Árpád-kori cseréptöredékekre, kemence maradványokra, a tatárjárás
idejéből származó ezüstékszerekre és nagy mennyiségű fémpénzre bukkantak, ami bizonyítja, hogy
már a 12-13. században is lakott terület volt. Helytörténeti kutatások
szerint a Nyáry család, amelynek
neve összefonódik a község történelmével, már az 1300-as évek első

nyáregyháza

Programok

Motocross versenyek
Ezredvég Múzeum
és Babagyűjtemény
Elsősorban Kaszner Margit
grafikus-festőművész életműve tekinthető meg a kiállításon, de helytörténeti látnivalóknak is helyt ad a múzeum.
Különlegessége a művésznő által berendezett teremben bemutatott babagyűjtemény. Az
Nyáry Pál út 37. szám alatti, egész évben nyitva tartó állandó kiállítás szerdán 10-től
12 óráig, szombaton 15-től 17
óráig tekinthető meg.
felében tekintélyes birtokkal rendelkezett Nyáregyházán, illetve az
akkor „Nyar”-nak nevezett birtokon. A település első, „Nyareghaz”
néven történő okleveles említése
1411-ben, Zsigmond király által kiadott okiratban történt. A 14. század végén a falu a térség egyik legnépesebb települése volt.
A 20. század elején Wekerle
Sándornak, Krajcsovics Lajosnak,
Mannó Istvánnak voltak itt jelentősebb birtokaik.
Hősök terén álló I. Világháborús Emlékmű mellett Nyáregyházán járva érdemes még megtekinteni a katolikus-, a református-, ill. az
evangélikus templomot.

Az 1850 méter hosszú 8 méter átlagos szélességű pályán
13 ugrató található A kanyarok
közt természetesen megtalálható mind a nagy mandineres
mind pedig a mandiner nélküli kivitel egyaránt. Magyarország egyik legjobban felszerelt
pályáinak egyike! A depó területén kiépítésre került egy épület komplexum, melyben helyet
kapott egy konferenciateremsajtószoba, két zsűri szoba valamint WC és mosdó-zuhanyzó
helységek. Az aktuális versenyek: www.nyaripalse.hu

Nyáregyházi falunapok
Falunap keretében bemutatkoznak a környékbeli hagyományőrző tánccsoportok, koncertek színesítik a programot
és utcabál zárja a rendezvényt.
Minden év szeptember elején.

Szüreti felvonulás
Több évtizedes hagyománya
van a szüreti felvonulásnak,
népviseletbe öltözött párok
járják be a települést, meghívják a lakosságot az esti mulatságra Alsó-Nyáregyháza főutcájára.
31
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Látnivalók
Evangélikus templom

Péteri
Jó borok és jó
fogások egy
településen

A Földváry család tagjai hosszú évtizedeken
át alapjában határozták
meg az evangélikus Péteri hétköznapjait.
A Tőzeg tó jelenleg pihenőparkkal övezett
horgásztóként üzemel,
ahol lehetőség van sátorozásra, piknikezésre is.
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A falu az evangélikus jellegét a
mai napig megtartotta, a 18.
század közepén alakult gyülekezet előbb imaházat, majd 1830ban klasszicista stílusú templomot épített, ill. szenteltetett
fel. A templom, a neves tervező, Zitterbarth Mátyás egyik
legkiválóbb munkájának tekinthető. A kapuzat, timpanon és a
torony alkotta főnézet, továbbá
a főbejárat fölött lévő Földváry
és Kubinyi család színes címereinek összhatása rögvest magára vonja az idelátogató vendég
tekintetét.

Péteri

Programok

Péteri a Gödöllői-Ceglédberceli dombság és a Pestvidéki-síkság találkozásánál helyezkedik
el, felszínét lösz, illetve homok
fedi. A jelenleg közel kétezer lelket számláló helység neve „Péteré” személynévből eredeztethető,
amelynek első okleveles említése 1258-ban történt, utalva a 16.
századig itt birtokló Péteri családra. A török hódoltság időszakában az amúgy is gyéren lakott
falu fokozatosan elnéptelenedett,
majd kihalt. A települést 1742ben petőfalvi Bohus Dániel telepítette újra be, felvidéki evangélikus szlovákokkal. A falu sokáig
megőrizte kultúráját, 1910-ben
még a lakosság négyötöd része
vallotta magát „tótnak”, viszont
1930-ra már minden lakos magyarnak tartotta magát.
A település rendszerváltás
után megalkotott új címere a volt
földbirtokos Földváry család címeréből a szőlőfürtöt tartó griffet és az evangélikus templom
épületét ábrázolja. A Földváry
család tagjai hosszú évtizedeken
át alapjában határozták meg az
evangélikus Péteri hétköznapjait,
nem csak a legnagyobb földbirtokosai, de mecénásai is voltak falujuknak.

Falunap
A falu határában lévő Tőzeg
nevű tó környéke természetvédelmi terület jellegzetes vízi,
mocsári és lápi növénytársulásokkal. A tó jelenleg pihenőparkkal övezett horgásztóként
üzemel, ahol lehetőség van sátorozásra, piknikezésre is.
Web: www.peterihorgaszto.hu

Szüreti és Borász bál
A Földváry-Boér Elemér Művelődési Ház és Könyvtárban
borkóstolással egybekötött,
vacsorás, élőzenés est, melynek folyamán mindenki kóstolót kap a helyi szőlősgazdák
friss szüretelésű nedűjéből.
Minden év október vagy november.

Óhegyi bornap
Finom ételek és borok, sok
tánc és szép panoráma várja a
látogatókat minden év május
közepén
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Látnivalók

Beleznay-Nyáry kastély

Pilis
Gazdag történelmi
múltú város

A múlt században még
négy település viselte a
Pilis nevet, ám az 1900as rendezés óta csak e
város.
A Beleznay-Nyáry kastély nem pusztán a község nevezetes műemléke,
de a megye egyik legrégibb kastélya is.
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Az U-alakú, barokk stílusú épület a Mária Terézia kori kastélyépítészet egyik kiemelkedő
példája. Jelentős méretű park
közepén álló főépületet kétoldalt tornyok fogják közre, melyekhez földszintes oldalszárnyak csatlakoznak és alkotnak
hangulatos belső udvart. Számos író vendégeskedett a kastélyban, köztük Kármán József,
aki 1790-ben itt írta a Fanny
hagyományai című művét, az
első magyar lélektani regényt.

Evangélikus templom
A barokk templom több lépcsőben épült a 18. század végén, jórészt a Beleznay család
költségén. Boltozatos belsejében íves nyíláson nyugvó karzatok vannak. Szószékkel egybeépített oltára 1903-ban készült
klasszicista elemek felhasználásával.

Gerje-patak forrásvidéke
A környék megkülönböztetett
természeti értéke a lápi tőzeges területen a Gerje-patak forrásvidéke. A patak a meglehetősen ritka, síkvidéki források
egyike..

Pilis

A város nevének eredetére több elképzelés, magyarázat is van. Az
egyik megközelítés szerint a település nevét a honfoglaló magyarsággal együtt betelepült Pylis
nemzetségtől kapta, amire bizonyos okiratok is utalnak, egy másik elképzelés szerint viszont a
szerzetesek ismert hajviselete – a
pilis – adta a város nevét, megint
mások úgy vélik, a szláv eredetű
szó kopasz, növényzet nélküli helyet jelent. A múlt században még
négy település viselte a Pilis nevet,
ám az 1900-as rendezés óta csak e
város a név birtokosa.
A 17. századra elnéptelenedett
Pilis újratelepítése Beleznay János
nevéhez köthető, aki előbb Rákóczi kuruc seregeinek egyik kiváló tisztje volt, majd a császár szolgálatába szegődött. Az örökösként
jelentkező Beleznay Pilisre kerülve megépítteti szép, emeletes
kastélyát (a mai Beleznay-Nyáry
kastélyt), majd feleségével, a dúsgazdag Grassalkovich Annával
személyesen mennek a Felvidékre
betelepülőket toborozni. A településen
A Beleznay-Nyáry kastély
nem pusztán a város nevezetes
műemléke, de a megye egyik legrégibb kastélya is.

Szállás és
vendéglátás
Sipitó pihenőpark

A park tíz hektáros területen fekszik. Disznótoros rendezvények, esküvők, erdei iskolák szervezését vállalják.
24+8 pótágy apartmanokban,
32+10 pótágy szobákban, 24
fő a lovasudvarban.
Pilis, Vogyiszka dűlő 4
Telefon: 06-29-419-680
Web: www.sipito.hu

Fenyves vendéglő
Hagyományos magyar konyhával, minőségi alapanyagokból.
Rendezvényeket is vállalnak.
4-es főút mentén, Pilis
és Monorierdő között félúton.
Telefon: 06-20-922-1717
Web: fenyvesvendeglo.com
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Látnivalók
Sőtér-kastély

Sülysáp
Két faluból
egy nagyközség

A késő barokk kastélyt a 18.
század közepén a Sőtér család
építtette. A kastély egyemeletes, késő barokk stílusban épült,
szabadon álló építmény, melyet
az évek során folyamatosan bővítettek. Jelenleg üres, felújításra vár.

Grassalkovichvadászlak
Az 1770 körül emelt késő
barokk épületegyüttes a
Grassalkovich család vadászkastélya volt.

Hevesy-kastély
díszkapuja
Sülysáp története ötvözi
az eredetileg két különálló falu – Tápiósüly és
Tápiósáp – történetét.
Sülybe a háború lezárását követően visszatelepül a lakosság, de Sáp
az 1700-as évek elejéig
puszta marad.
36

Sápi Szent István
templom
Sülyi Kisboldogasszony
templom
Kálvária-kápolna
Halastavak
További információ:
www.legyennekedispinced.hu

sülysáp

Programok

Horgászat a sülysápi
halastavaknál
Sülysáp földrajzi fekvéséből fakad tájképi változatossága is. A
tápiósápi falurész teljes hosszában a Sápi-patak völgyében húzódik, s hasonlóan követi a sülyi
ófalu is az Alsó-Tápió völgyét. A
keleti, szőlősnyaralói rész azonban már a Tápió-vidék homokbuckásaival mutat rokonságot
Sülysáp története ötvözi az
eredetileg két különálló falu – Tápiósüly és Tápiósáp – történetét.
A források szerint honfoglaló
törzseink közül Tarján törzse telepedett le itt. A 13. században említik írásos források a mai Sülyáp
korai elődjeinek nevét: három kisebb falu alakult ki egymástól
nem messze: Sáp, Süly és Oszlár.
A környék sok más településéhez hasonlóan a török uralom
alatt a falvak pusztulásnak indulnak. Az 1951-ben induló 15 éves
háború alatt mindhárom település elpusztul. Sülybe a háború lezárását követően visszatelepül a
lakosság, de Sáp az 1700-as évek
elejéig puszta marad.
A két falu először 1950-ben
egyesült Sülysáp néven, de a
fennálló lakossági feszültség miatt négy évvel később szétvált, s
1970-ben egyesítették végérvényesen a két települést.

A 31-es főúton – Sülysáp községen áthaladva – a kistelegi
út végén három tó (16, 8, 7
hektár) várja a horgászat szerelmeseit.
Web: sulysapihalasto.atw.hu

Túra a Naprendszerben
A tanösvény célja, hogy érzékeltesse a Naprendszerben lévő
hatalmas távolságokat, méretarányokat és közben megismertesse a sportbarát látogatóval.
Mini Naprendszer a valódinak
350 milliószoros kicsinyítése. További információ: www.sacse.hu

Sülysápi szüreti
felvonulás
Hagyományőrző néptáncosok,
lovasok, fogatok, zenészek minden év szeptemberének végén.

Szállás és
vendéglátás
„Speciál” Bowling
Söröző és Panzió
25 férőhely, házias ételek.
Sülysáp, Úri út 28.
Telefon: 06-30-381-3209
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Látnivalók

Tápiószecso
Tavak partján

Katolikus templom
Tápiószecső honfoglalás kori település, a Kartal nemzetség ősi birtoka volt.
A falu római katolikus temploma még a 17.
századból maradt fenn,
ám azt 1741-ben Esterházy Pál átalakíttatta és
megnagyobíttatta.
38

A Szent Miklós püspök tiszteletére felszentelt római katolikus
templom és parókia 1790-ben
épült Árpád-kori templomromokra. Mögötte áll a késő barokk stílusú Szent Vendel-szobor,
mely a XIX. század elejéről származik. Szintén a templomkertben található egy lourdes-i barlang, továbbá háborús kopjafák.
A templomtéren hősi és trianoni
emlékmű is látható.

tápiószecső

Programok

Szecsői
futónap
Tápiószecső honfoglalás kori település, a Kartal nemzetség ősi birtoka volt. A falu területén előkerült
réz - és bronzeszközök bizonyítják
az ember jelenlétét a honfoglalás
előtti időkből. Az első okleveles
említése 1264-ből, IV. Béla uralkodás idejéből ismeretes.
A falu római katolikus temploma még a 17. századból maradt fenn, ám azt 1741-ben Esterházy Pál átalakíttatta és
megnagyobíttatta.
Az 1880-as években megépített Budapest – Nagykáta – Szolnok vasútvonal Tápiószecső
életében is nagyon lényeges változásokat eredményezett, hiszen a
közlekedés meggyorsult, ennélfogva új munkavállalási lehetőségek
kínálkoztak a lakosság életében elsősorban a fővárosban.
Tápiószecsőn a Felső-Tápió
felduzzasztásával még a két világháború között kialakítottak egy
halgazdaságot, amelynek területe
megközelíti a 70 hektárt.
Tápiószecső természetvédelmi értékei: az Alsó- és Felső-Tápió,
a vasútállomás szomszédságában
lévő horgásztó, valamint az egykori strand területén a közelmúltban
kialakított horgásztó és szabadidő
komplexum.

A helyőrségi klubtól 2012-ben
immár 10. alkalommal indultak
a versenyzők a Szecsői futónapon. Korosztályos tutamok, 10
km, családok és párok futása,
gyermekváltók, sörváltó gazdagítja a programot.

Felső-tápiómenti
erdélyi magyarok bálja
Minden év decemberének elején erdélyi magyarok disznótoros, vacsorás bálja.

Szállás és
vendéglátás
Honvéd étterem
és pizzéria
Tápiószecső, Kátai út 93.
Telefon: 06-30-589-98-57
Web: kiskokai.hu

Azúrtermál
rendezvényház
Az 500 m2-es épületben 300
főt tudnak kényelmesen kiszolgálni. Melegítő konyha, 8 kétágyas szoba várja a vendégeket.
Telefon: 06-30-478-90-88
Web: www.azurtermal.hu
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Úri
Közel és mégis
távol Budapesttől

Úri község a Gödöllőidombság mély völgyekkel szabdalt területén, a
Tápió-vidéken fekszik.
Az Úri nemzetség – mint
honfoglaló – nemes
nemzetség volt, de később elszegényedhetett,
birtokait nagyrészt elveszítette,
40

Evangélikus templom
A 2600 fős település épített értékei közül kiemelhető a Szent
Imre herceg tiszteletére emelt
klasszicista stílusú római katolikus templom, illetve a templomban található mellékoltár,
szószék és a díszes fafaragott
kánontábla.
A középkori templomhoz
1740-ben magas tornyot építettek. Szűknek bizonyuló hajóját
1816-ban építették újjá. Tornya
a homlokzat síkjában marad,
párkány feletti része nyolcszögletű. A síkmennyezetes hajóból
félkörös diadalíven keresztül jutunk a boltozatos szentélybe. A
belsőben a sok átalakítás ellenére több értékes alkotás található, például a mellékoltár vagy a
szószék. Külön figyelmet érdemel az úgynevezett kánontábla,
amelynek díszes fafaragása ritkaságnak számít.

úri

Programok

Úri horgásztó
Úri község a Gödöllői-dombság
mély völgyekkel szabdalt területén, a Tápió-vidéken fekszik.
A települést 1252-ben említik először oklevélben, Wri néven. A 14. században a Csetneky
család birtokolta. A török uralom
alatt is lakott maradt. A 18. században a Koháry család birtoka lett, később a Tahy, a Szapáry,
majd a Révay család tulajdonába
került.
Nevét minden bizonnyal az
alapító Uri nemzetségtől nyerte. A
feltevés szerint falualapító ősei az
Árpád-törzshöz tartozhattak. Az
Úri szó kiválót, fejedelmet jelentett
akkoriban. Nyilván a fejedelmi nevet a többi nemzetségtől való megkülönböztetésül vették fel, ezzel
kifejezni és hangsúlyozni kívánták
egyéb nemzetségekkel szemben a
fejedelmi törzshöz való tartozásukat. Ugyanezen feltevés szerint az
Úri nemzetség – mint honfoglaló –
nemes nemzetség volt, de később
elszegényedhetett, birtokait nagyrészt elveszítette, majd török idők
után nemességét igazolni nem tudta és így a jobbágyok közé süllyedt.
Érdekes módon csak a kuruc háborúk idején néptelenedett el egy kevés időre, a török hódoltságban lakott hely maradt.

A 70-es évektől működő 18
hektáros horgásztóban minden
Magyarországon honos halfaj megtalálható. A horgásztó intenzíven telepített, havonta pontyot, kéthetente afrikai
harcsát telepítenek. Nagy
mennyiségű csuka és süllő is
található a tóban. A horgászhelyek gépkocsival megközelíthetők. A horgásztó napijegyes
rendszerben üzemel. Megfogható és elvihető mennyiség:
2 nemeshal és 3 kg egyéb. Ragadozó halakra tilalom nincs,
de csak élő csalival lehet horgászni a tavon. Lékhorgászat
nincs. A tó olvadástól befagyásig folyamatosan üzemel. Sátorozási és főzési lehetőség, büfé
üzemel.
Az Úri-patak völgyében a tó
alatt betorkolló Nádas-völgyben csodálható meg a kistérség egyik legidősebb füzese,
ami számos védett madárfajnak (pl. szürke gém, cigányréce, barna rétihéja) nyújt megfelelő költőhelyet.
A horgásztó déli oldalán olyan
ritka és védett növények élnek,
mint a csinos árvalányhaj vagy
a budai imola.
Web: www.uri-to.hu
Telefon: 06-70-943-3406
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Vasad

Ahol egy homokhalom már „hegy”
Református templom
A múlt században pusztákból községgé szervezett település elnevezésének alapjául a „vas”
főnévből származó régi
magyar személynév a
Vasad szolgált
Külterületének jelentős
részét fenyő-, nyár- és
akácerdő borítja, a fák
között pedig tanyák sokasága búvik meg.
42

Horgásztó

Vasad

Szállás és
vendéglátás

Vasad környékén a sík felszínt
csak néhány helyen teszi változatossá egy-egy homokhalom, melyeket a helyiek rendre „hegyként” aposztrofálnak (Gados-hegy,
Templo-hegy, Rózsa-hegy). Külterületének jelentős részét fenyő-,
nyár- és akácerdő borítja, a fák között pedig tanyák sokasága búvik meg.
A múlt században pusztákból
községgé szervezett település elnevezésének alapjául a „vas” főnévből származó régi magyar személynév a Vasad szolgált, melyet
1361-ben említenek először az oklevelek Waswad formában.
A falu története 1756-ban
kezdődik amikor a Ráday és
a Fáy család birtokára telepesek érkeztek a Komárom megyei
Marcellházáról, miután református hitük miatt elüldözték őket. A
szájhagyomány szerint amikor új
otthonukat keresték, egy közeli településen is lehetőségük volt a letelepedésre.. Este lepihentek, de
az éjszakára kipányvázott lovaik
visszajöttek Vasadra. Másnap reggel itt találták meg őket, amint az
ízesebb füvet legelték. A letelepedni vágyók jó jelnek tekintették
ezt, és ezért választották lakóhelyül Vasadot.

Nádas pihenőpark
A fogadó 16-21 fő befogadására alkalmas.
A legmodernebb technológiával felszerelt konyhájú étterem
közvetlenül a tó partján fekszik,
így a kulináris élvezetek mellett
csodálatos panorámát is kínál.
Rendezvényhelyszín 400 fő részére
A két horgásztóból napijegy megvásárlása után 4 kg
nemeshalat és 2 kg apróhalat
foghatnak ki a vendégek. Péntekenként éjszakai horgászat.
A kalandpark az egész családnak kikapcsolódást kínál egész
nyáron. A gyerekeknek rendelkezésre áll egy külön nekik kialakított gyerekpálya.
Vasad, II. külterület 159.
Telefon: 06-70-953-5092
Web: www.nadaspihenopark.hu
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Vecsés

A savanyú
káposzta fővárosa

A 2001-ben városi rangot szerzett település
kulturális életét a mai
napig meghatározzák
sváb gyökerei.
2012-ben immár 12ik alkalommal rendezték meg Vecsésen a káposztafesztivált, amelyet
20 ezer ember látogatott meg.
44

Vecsés nevét az oklevelek 1323ban említették először. Neve hallatán kevés olyan ember akad
hazánkban, akinek ne jutna eszébe a méltán híres „vecsési savanyú káposzta”. A savanyú káposzta készítésének titkát a
sváb ősök hozták magukkal. Ők
Grassalkovich Antal 1786-os telepítési felhívására érkezetek Vecsésre, az török időkben elnéptelenedett faluba. A 2001-ben
városi rangot szerzett település
kulturális életét a mai napig meghatározzák sváb gyökerei. A hagyományosan magas szinten művelt zene- és tánckultúra jelenleg
is több egyesület, csoport szívügye.
Itt élt Bálint Ágnes írónő, a Futrinka utca, a Mazsola, a
Kukori és Kotkoda, a Frakk és
más sorozatok szerzője. 2010-ben
emlékháza működik a településen.

Vecsés

Programok
Vecsési
Káposztafeszt
2012-ben immár 12-ik alkalommal rendezték meg Vecsésen a káposztafesztivált, amelyet 20 ezer ember látogatott
meg. A rendezvény rendszeres programjai: savanyúságverseny, káposztapucoló-verseny,
főzőverseny, terményáldás, felvonulás, kiállítás, kézművesek,
gyermekprogramok, kisvonat,
országos hírű előadók fellépései. Minden év szeptember végén a faluközpontban.

Vecsési búcsú
Minden év szeptemberében
Mária-nap után három napig
tartó nagyszabású rendezvény.

Vecsési Tavaszi Fesztivál
Minden év áprilisában kerül megrendezésre. A fesztivál
egy hétig tart, különböző helyszíneken kiállításokat, színházi előadásokat,irodalmi esteket
szerveznek az oda látogatóknak.
A záró napon egész napos program a Fő út melletti Epresben.

Szállás és
vendéglátás
Hotel Stáció
és Pipacs étterem
Vecsés, Széchenyi u. 20.
Telefon: 06-29-353-053
Web: www.hotelstacio.hu

Airport Hotel Bp.
Vecsés, Lőrinci u. 130/a
Telefon: 06-1-688-2000
Web: www.airporthotel.hu

SasSzirt panzió
Vecsés, Telepi út 9.
Telefon: 06-29-356-636
Web: www.sasszirt.hu

Halász vendéglő
és panzió
Vecsés Fő út 86.
Telefon: 06-29-352-693
Web: halaszvendeglo.hu

Apartman 116
Vecsés, Fő utca 116.
Telefon: 36-30-222-8691
Web: apartman-vecses.hu

Hargita Panzió Vecsés
Web: www.hargitapanzio.hu
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Térkép
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Lazíts! Igyál!
A régió legjobb
szálláshelyein!

Saját bort
a saját pincédből!

Éld át! Egyél!
Ismerd
meg!
Barátkozz!
Fedezd fel!
Ne habozz!
A térség legjobb
programjait!

Monort
és környékét!

A pincefaluhoz
közeli
cukrászdákban,
éttermekben!

Aki a bort szereti...

A Strázsahegyet és környezetét!

Kivéve, ha fröccsöt iszol!

