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Képzeletbeli utazásra hívjuk a tisztelt Olvasót 
Pest megyébe. Utunk során számos tájat, 
várost és települést érintünk a Börzsöny csúcsai-
tól az Alföld síkjáig, a Zsámbéki-medencétől 
a Gödöllői-dombságig, a Dunakanyartól a Tápió 
mentéig. Ismert és kevésbé ismert nevezetes-
ségeket láthatunk, történelmi személyiségekkel 
és helyszínekkel találkozhatunk, nem utolsó-
sorban pedig rengeteg érdekességgel gyarapít-
hatjuk tudásunkat, ismereteinket. Pest megyei 
utazásunk ugyanis értékekben igen gazdag lesz 
– hiszen kulturális örökségünk megyei értéktár-
ban található elemeit látogatjuk meg, keressük 
fel e virtuális kirándulás alkalmával.

Magyarország harmadik legnagyobb területű
megyéje, Pest megye nagy kiterjedésének 
köszönhetően változatos felszíni formákat fog-
lal magába. Síkságok, dombságok, medencék 
éppúgy megtalálhatók itt, mint folyók, szige-
tek és kisebb tavak. Sokszínű a településszerke-
zete: a néhány száz fős községektől kezdve az 
agglomerációs településeken át a jelenleg is nö-
vekvő lélekszámú városokig a legkülönfélébb 
falvakat, városokat találjuk a megyében. Az el-
térő természeti és földrajzi környezet, a gazdag 
történelmi múlt, a különböző szerkezetű és 
lakosságú települések (örvendetes módon ma 
is vannak németek, szerbek, szlovákok lakta 
községeink, városaink) a gazdasági tevékeny-
ségek sokaságát alakították ki. Pest megyében 
napjainkban is találkozhatunk – csak hogy né-
hány példát említsünk – a hegységi fakiterme-
lés és kőbányászat nyomaival (a Börzsönyben), 
a komoly múltra visszatekintő szőlőtermesztés 
és bortermelés hagyományaival (a Zsámbé-
ki-medence, a Budai-hegység, de helyenként a 
Pesti-síkság településein is), valamint azon tájak, 
települések zöldség- és gyümölcstermesztő gaz-
dálkodásának emlékeivel, amelyek a 19. század 
utolsó évtizedeiben a nagyvárossá alakuló
Budapest piacait is ellátták (Alsónémedi, Cegléd, 
Nagykőrös stb.). Mindez azt eredményezi, hogy 
az élet valamennyi területén változatos hagyo-
mányok alakultak ki Pest megyében; a történeti, 
gazdasági és kulturális örökség olyan elemei, 
amelyek a Pest Megyei Értéktárban kaptak helyet.

A megyei értéktár 2013 óta gyűjti az ilyen 
kiemelkedő szellemi, anyagi, természeti, 
közösségi értékeket. Jelenleg a megye 74 
településéről 235 érték szerepel az érték-
tárban. Különlegességük, a magyar nemzeti 
kultúrában és Pest megye életében betöltött 
szerepük indokolttá teszi, hogy nemcsak 
szakmai körök, hanem a széles nyilvánosság 
számára is ismertté, ismertebbé váljanak.
E kiadvány erre tesz kísérletet. Az itt bemu-
tatott 20 érték egyfajta keresztmetszetet 
alkot; a válogatás során arra törekedtünk, 
hogy a kiadványba bekerült értékek fedjék 
le Pest megye egész területét, valamint rep-
rezentálják a megye már említett táji, törté-
neti, kulturális sokszínűségét. A tisztelt Olva-
só találkozik majd olyan értékekkel, amelyek 
országosan ismertek: a Gödöllői Királyi Kas-
télyt, vagy a méreteiben lenyűgöző zsám-
béki középkori templomot bizonyára sokan 
látogatják, mint ahogy a Hungaroringet sem 
kell bemutatni. De korántsem biztos, hogy 
a tápiószelei Blaskovich Múzeum, a külön-
leges formájú Csergezán Pál-kilátó, a rác-
kevei szerb templom, vagy a márianosztrai 
Kopasz-hegy neve annyiraismert lenne szé-
les körben. Pedig mindegyiknek megvan
 a maga sajátossága. 

Kiadványunk nem titkolt célja, hogy kedvet 
csináljon megyei értékeink felkereséséhez, 
megismeréséhez. Az Olvasó a képzeletbeli 
utazás alatt látni fogja, hogy egy-egy való-
ságos kirándulás alkalmával akár egyszerre 
több értéket is meglátogathat, hiszen Hévíz-
györk és Gödöllő, Szob és Márianosztra, 
Biatorbágy, Páty és Zsámbék, Budajenő és 
a Nagy-Kopasz nem esik messze egymás-
tól. De ugyanígy érdemes egy hosszabb 
túra vagy egész napos kirándulás alkalmá-
val megnézni a híres ceglédi Református 
Nagytemplomot, vagy – különösen nyáron – 
felkeresni a kisoroszi szigetorrt, vagy a gödi 
Duna-partot. Pest megye értékeit élőben 
látni nagy élmény. Arra biztatjuk tehát 
az Olvasót:  barangoljon  a  megyében, ismerje 
meg értékeinket!

Előszó
PEST MEGYEI ÉRTÉKTÁR 
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BÖRZSÖNYI 
KISVASÚT
A Börzsönyben hajdan hét kisvasúti vonal létezett, 
együttes hosszuk meghaladta a 200 kilométert. Leginkább 
fa- és kőszállításra használták őket. Az első börzsönyi 
kisvasút még a 19. század utolsó éveiben épült, hogy aztán 
az 1910-es évtizedtől kapjon újabb lendületet a kis-
vasútépítés. A börzsönyi kisvasút – a kifejezés a Szob–Mária-
nosztra vonalat jelöli – tulajdonképpen két önállóan 
létezett vonal összekötéséből jött létre. A hegység nyuga-
ti oldalán lévő Nagybörzsönynek a trianoni békediktátum 
után Csehszlovákiához került Ipolypásztóval volt kisvasúti 
kapcsolata, ami így 1920-tól megszakadt. A Duna melletti 
Szobról a márianosztrai kőbányához vezetett egy vonal; 
a hegyekben kitermelt követ a kisvasúti kocsikról Szobon 

rakták át uszályokra. Ezt a két vonalat kötötték össze úgy, 
hogy Nagybörzsönyből Kisirtás és Nagyirtás érintésével 
vezetett Márianosztrára. Évtizedek teltek el, mígnem 
1975-ben a teherforgalom visszaesése és az elhanyagolt, 
rossz állapotú pálya miatt megszűnt a Márianosztra és 
Nagyirtás közötti forgalom. A teljes helyreállításra és
a vonalak újbóli összekötésére jóval a rendszerváltás után 
került sor. A 2002-ben kezdődött, több ütemben zajló 
felújítások 2016 tavaszának végére fejeződtek be. Ma 
a börzsönyi kisvasút egy vágányon, 760 milliméteres 
nyomtávon, nem villamosított pályán fut a Szob–Mária-
nosztra–Nagyirtás–Nagybörzsöny szakaszon, 20,8 kilo-
méteren.
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BUDAJENŐI
ÖREGTEMPLOM
A fővároshoz közeli Budajenő határában, a Budai-hegység szélén áll egy 
puritán egyszerűségében is megkapó, fehérre meszelt falú középkori 
templom. Öregtemplomnak nevezik, a 14. században épült, gótikus stílus-
ban. Okiratokban először 1378-ban szerepel, Szent Mihály templomként. 
A kutatók feltételezése szerint egy korábban itt álló, Árpád-kori félköríves 
templom romjaira épült. Külön említést érdemel a környezete: a templom-
hoz vezető kálvária 17. századi, mellette található egy a 18-19. század 
környékén kialakult temető. A legkorábbi felállított sírkövére az 1787-es, 
a legkésőbbi sírköre az 1869-es évszám van bevésve. Azok a skót bencés 
szerzetesek vannak itt eltemetve, akik a 18. században érkeztek Magyar-
országra, és megkapták a szomszédos település, a Telki központú bencés 
apátságot. A budajenői Ó-temetőbe az 1920-as-30-as években két helyi 
papot is temettek.

Budajenő
PEST MEGYEI ÉRTÉKTÁR 
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REFORMÁTUS 
NAGYTEMPLOM
Cegléd belvárosában emelkedik a magyarországi 
templomépítészet egyik legjelentősebb alkotása, 
a Református Nagytemplom. Tervezője Hild József; 
építését 1836-ban kezdték, 1870-ben fejezték be, 
de kupolája még később, 1895-96-ban készült el. 
Lenyűgöző méreteivel – 60 méter magas, 44 méter 
hosszú, a falak vastagsága 2 méter – Közép-Európa 
egyik legnagyobb református temploma. A tekintélyt 
parancsoló, impozáns épület méreteit mindennél 
jobban illusztrálja továbbá, hogy 2400 ülő- és ugyan-
ennyi állóhely található benne, vagyis csaknem 5000 
ember befogadására alkalmas. A ceglédi Református 
Nagytemplomhoz egy szomorú epizód is tartozik: 
1936-ban a kupola emberi gondatlanságból meggyul-
ladt és leégett, két évvel később építették újjá. A tűz-
vész utáni helyreállítást követő felszentelésen nem 
véletlenül mondta Ravasz László református püspök 
az épületről: „ez a csodálatos alkotmány a Duna–
Tisza közének kőbe épített diadémja (…). Bizony nem 
maguktól lettek e dolgok: Isten Lelke járt itt.”

Cegléd
PEST MEGYEI ÉRTÉKTÁR 
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GÖDI-SZIGET 
DUNA-MELLÉKÁG,DUNA-PART

A fővároshoz közeli Göd a két világháború között vált népsze-
rű üdülő- és fürdőhellyé. A napjainkban közel 20 ezer lakosú 
kisváros Duna-partjának egy része ma is megőrizte ere-
deti állapotát. A Gödi-sziget, amit a parttól egy több száz 
méter hosszú holtág, a Duna-mellékág választ el, homokos 
partjának köszönhetően az egyik legkedveltebb természe-
tes fürdőhely a folyó Dunakanyar és Budapest közötti 
szakaszán. Területén ártéri erdő található. De nemcsak ez 
teszi vadregényessé, hanem az is, hogy magas vízálláskor, 
ha elborítja a Duna, csak a mellékág vízében átgázolva lehet 

megközelíteni. Az országos védettség alatt álló Gödi-sziget-
től nem messze, a kisváros Alsógöd nevű településrészén 
lévő Duna-part az evezős sportok otthona, csónakházaknak 
és egy szabadstrandnak ad helyet. Közelében hangulatos 
vendéglők sorakoznak. Vonattal is könnyen megközelíthető, 
hiszen az alsógödi vasútállomás csak néhány percre van 
a Duna-parttól. Gödnek ez a része tehát két különböző 
arculatú, egy természetes és egy kiépített, de a tájba így is jól 
illeszkedő dunai partszakaszt foglal magába, ami az országos 
ökohálózat részét alkotja.

Göd
PEST MEGYEI ÉRTÉKTÁR 



8   PEST MEGYEI ÉRTÉKEINK   

KISOROSZI 
SZIGETORR
Pest megye egyik legkülönlegesebb és leglátványosabb
természeti értéke a 31 kilométer hosszú Szentendrei-sziget 
Dunakanyarba benyúló északi csücske, a kisoroszi sziget-
csúcs, vagy szigetorr. Páratlan látnivaló, nyáron strandolók 
és vízitúrázók paradicsoma. Azért ennyire kedvelt a vízi tu-
risták körében, mert sokat megőrzött természetességéből: 
partja homokos-kavicsos, a Dunában strandolók számára ki-
váló fürdőhely; a parttól kicsivel beljebb eső részét erdős-li-
getes facsoportok borítják; végül a természetes környezet 

itt csodálatos panorámával társul, hiszen a Duna egyik 
oldalán a Börzsöny hegyei, a másik oldalon a Visegrádi-
hegység és a Fellegvár látható. A szigetcsúcs végéről pedig 
szinte az egész Dunakanyar belátható. Nincs olyan nyár, 
hogy a kisoroszi szigetorrt ne szállnák meg a vadkempinge-
zők, vízitúrázók, strandolók – ennek ellenére a hosszan el-
nyúló szigetcsúcsnak köszönhetően itt sosincs zsúfoltság, 
vagy nagy tömeg. Megyénk e jelentős természeti kincse 
a Duna-Ipoly Nemzeti Park része.

Kisoroszi
PEST MEGYEI ÉRTÉKTÁR 



PEST MEGYEI ÉRTÉKEINK    9

FÓTI 
RÓMAI KATOLIKUS
TEMPLOM
Megyénk egyik ékessége a kéttornyos homlokzatával, élénk-
sárga színével a tájból és a városképből kiemelkedő fóti 
római katolikus templom. A csodaszép épület a magyar 
romantikus építészet egyik legjelentősebb alkotása. (A má-
sik a pesti Vígadó.) A már messziről feltűnő (például az M3-as 
autópályáról is látszó), szó szerint ragyogóan tündöklő temp-
lomot Ybl Miklós tervezte, 1855-ben készült el. Építtetője 
a híres fóti arisztokrata család egyik tagja, Károlyi István volt. 
A templomba lépve olyan érzésünk támad, mintha egy bazili-
kában járnánk. A belső tér háromhajós, a középső mennyezete 
kazettás, aranyozott gerendázattal készült. Az altemplomban 
Károlyi István és családtagjai sírhelyét találjuk. Ha lehet így 
fogalmazni, a templom igazi kincse Szent Lucentius vértanú 
ereklyéje. A 304-ben vértanúságot szenvedett római katona 
ereklyéjét IX. Pius pápa ajándékozta a templomnak; szemé-
lyesen ismerték egymást Károlyi István gróffal, s a pápa ezzel 
az ereklyével jutalmazta a hitért és a művészetekért egyaránt 
nagy áldozatokat hozó grófot. A fóti templomról sok érdekes-
séget lehetne még írni; ezek közül talán az egyik legkiemelke-
dőbb, hogy orgonáján, nem sokkal annak elkészülte után Liszt 
Ferenc is játszott.

Fót
PEST MEGYEI ÉRTÉKTÁR 
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Gödöllő
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GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY
2011 első félévében komoly történelmi szerephez jutott 
Magyarország: január 1-jétől június 30-áig hazánk töltötte 
be az Európai Unió soros elnöki tisztségét. Az elnökség 
idején reprezentatív helyszínen, a Gödöllői Királyi Kas-
télyban tartották a miniszteri és szakértői találkozókat, 
protokollrendezvényeket. A 18. század derekán épült kas-
tély egy részét erre az alkalomra felújították (az épület fel-
újítása a korábbi évtizedekben több ütemben is zajlott), 
az épületegyüttes kulturális komplexummá vált. Az ország 
egyik legszebb barokk kastélyát Grassalkovich Antal kezd-
te építtetni. Az épület, elkészülte után, egyedi építészeti 
megoldásainak köszönhetően mintaként szolgált a magyar

barokk kastélyok számára. Történelme során az Európai 
Unió vezető politikusain kívül számos uralkodót, híres 
személyiséget látott vendégül. 1751-ben Mária Terézia 
látogatott ide. A dualizmus korában Ferenc József 
és Erzsébet királyné pihenő rezidenciája volt, Horthy 
Miklós kormányzó pedig a nyarakat töltötte itt. A pompás 
épület nagyobb károk nélkül élte túl a második világháborút. 
A következő évtizedekben – amelyek nem kedveztek 
az egykori hazai főúri kastélyoknak – szociális otthon mű-
ködött benne. A felújításoknak köszönhetően ma ismét 
régi pompájában fogadja a látogatókat, köztük rengeteg 
külföldi turistát.  
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Zsámbék
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ZSÁMBÉKI 
ROMTEMPLOM

Zsámbék romjaiban is impozáns temploma 
1220 körül épült későromán-koragótikus stílus-
ban. A magyar építészettörténet kiemelkedő 
emléke. A templom mellett a premontrei rend 
kolostora állt. A zsámbéki templom történeté-
ben évszázadokkal később történt olyan válto-
zás, ami megpecsételte az épület sorsát: 1763-
ban egy földrengés során leomlott az északi 
mellékhajó oldalfala és boltozata. A gazdátlan-
ná vált rom köveit széthordták a környékbeliek. 
Nem is maradt volna belőle semmi, ha Rómer 
Flóris bencés tanár, művészettörténész és 
Henszlmann Imre műtörténész az 1870-es 
években fel nem hívja a figyelmet az értékes 
emlék megmentésének szükségességére. 
Trefort Ágoston vallás- és közoktatási minisz-
ter 1889-ben Möller István építészmérnököt 
bízta meg az állagmegóvási munkák elvégzé-
sével. Munkája világszerte elismerést aratott. A 
későbbi munkák során, 1934-ben Lux Kálmán 
építész tárta fel a templom északi oldalához 
csatlakozó kolostor falrészleteit, amit a pálosok 
építettek, amikor megkapták a birtokot Mátyás 
király adományaként. A zsámbéki templom 
romos állapotában is lenyűgöző látványt nyújt, 
ahogy a városka melletti dombon állva uralja 
a tájképet.
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VIADUKT
Az 1931. szeptember 13-án történt merényletnek köszön-
hetően országosan ismert biatorbágyi viadukt elnevezés 
valójában két völgyhidat takar. A Budapest–Bécs fővonal 
kiépítésekor, 1884-ben épült a jobb vágány hídja, a vas-
útvonal két vágányra bővítésekor, 1898-ban pedig a bal 
vágány völgyhídja a Füzes patak fölött. A hidakat a múlt 
század hetvenes éveiben vonták ki a forgalomból, mivel 
közvetlen környezetükben a vasúti pálya kis sugarú ívei 
jelentősen lassították a forgalmat. Az 1990-es évek elején 
állagmegóvási munkálatokat végeztek a két hídon, ame-
lyek közül a jobb oldalin ma séta- és kerékpárút vezet, míg 

a bal oldalit lezárták. A biatorbágyi viadukt azért neveze-
tes, mert másutt az országban nincs páros vasúti völgy-
híd. De arról talán még inkább, hogy 1931. szeptember 
13-án éjjel, 20 perccel éjfél után egy Matuska Szilveszter 
nevű férfi felrobbantotta a völgyhidat a rajta áthaladó, 
Budapestről Bécsbe tartó gyorsvonat alatt. A merénylet 
22 halálos áldozatot követelt. Matuskát később Bécsben 
elítélték tettéért, majd Magyarországon raboskodott, 
mígnem 1944-ben, a szovjet csapatok érkezésekor eltűnt 
a váci fegyházból. A biatorbágyi merényletről Simó Sán-
dor készített filmet 1982-ben Viadukt címmel.

Biatorbágy
PEST MEGYEI ÉRTÉKTÁR 
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Kúriamúzeum – vajon mit jelent ez a kifejezés? A válasz-
hoz egy kicsit vissza kell ugranunk a történelemben. 
A reformkori magyar köznemesség egyik jelentős vidéki 
családja, a Blaskovichok két tagja Nógrád megyéből te-
lepült át a 20. század elején a Pest megyei Tápiószelére. 
A testvérpár, Blaskovich György és Blaskovich János egy 
neoklasszicista kúriában rendezkedett be a településen. 
A fivérek egyrészt magukkal hozták családjuk évszá-
zadokon keresztül felhalmozott bútorait, berendezé-
si tárgyait, másrészt maguk is lelkes műgyűjtők voltak. 
Az angol mintára kialakított parkban álló kúriájukat 1940-
ben nyitották meg a nyilvánosság számára. Néhány évvel 
később gyűjteményüket a Magyar Nemzeti Múzeumra 
hagyományozták, aztán 1952-ben ebből alakult ki az önálló 

Tápiószelei Múzeum, ami 1967-től a Blaskovich Múzeum 
nevet viseli. Így lett múzeummá a műkedvelő és a tudomá-
nyokat is támogató testvérpár kúrája. A Blaskovichok gyűj-
teménye sok tekintetben kiemelkedő: vadászati, fegyver- 
és pipagyűjteményük országosan is jelentős, a festmények 
között megtalálhatók Barabás Miklós és Lotz Károly mun-
kái, és egyedülálló a világhírű versenyló, a tápiószentmárto-
ni ménesben született Kincsem itt található emlékanyaga. 
A testvérpárnak egy másik komoly eredményt is köszön-
het a magyar tudomány: az ő kezdeményezésükre indult 
az a régészeti feltárás, amelynek során előkerült a híres 
tápiószentmártoni szkíta aranyszarvas – a Kr. e. 8. század-
ból származó pajzsdísz ma a Magyar Nemzeti Múzeum-
ban található.

BLASKOVICH MÚZEUM ÉS KERTJE

Tápiószele
PEST MEGYEI ÉRTÉKTÁR 
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MEGYEHÁZA
Habár nem Pest megye közigazgatási területén, 
hanem Budapesten áll, mégis a megye kiemelke-
dő értékei közé tartozik az 1804-1841 között több 
részletben épült klasszicista Megyeháza. A ma is a 
megyei közgyűlés és hivatal céljait szolgáló épüle-
tet Hild János, Hofrichter József és ifj. Zitterbarth 
Mátyás tervezte. Díszudvarában egy több mint 100 
éves kanadai diófa állt; vele szemben található a 
Díszterem, ami eredeti formájában is így nézett ki, 
de a II. világháborúban elpusztult csillárok helyett a 
várbéli régi Országház dísztermének csillárjai kerül-
tek ide. A terem falán gróf Széchenyi István (1831-
ben Pest megye táblabírája volt), Táncsics Mihály, 
II. Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos (a vármegye 1847-
48-as követe) Dózsa György és Fáy András (az első 
Pesti Takarékszövetkezet megalapítója) képei látha-
tók. A megyei közgyűlés napjainkban is e teremben 
ülésezik. A Megyeháza középső udvarán egykoron 
bitófa állott, itt hajtották végre a halálos ítéleteket. 
A körülötte lévő épületrészt egy ideig börtönként 
és levéltárként is használták. Szintén az épület ré-
sze a hajdani börtönkápolna, ami mára exkluzív be-
rendezést és ólomüveg ablakokat kapott. A Megye-
háza épülete napjainkban is reformkori hangulatot 
idéz; nem véletlen, hogy számos híres magyar film 
jeleneteit forgatták falai között. Itt játszódik például 
A Noszty fiú esete Tóth Marival, A kőszívű ember 
fiai, A Hídember és A napfény íze című film egy-egy 
jelenete.

Budapest
PEST MEGYEI ÉRTÉKTÁR 
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Pusztazámor
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Pest megye kevésbé ismert, de igencsak érdekes látni-
valója a 18. században épült zámorhegyi remeteség 
a megye nyugati határán, Pusztazámoron. A remete-
kápolnát 1758-ban emelték Lenthy István, Jeromos 
atya ferences rendi szerzetes számára. Jeromos atya 
előzőleg Nagyszombat mellett élt remeteségben hu-
szonkét évig. Zámorhegyen megengedték neki, hogy 
letelepedjék, és a környék falvaiban kolduljon. Később 
egy ágoston, majd a hagyomány szerint egy pálos rendi 
szerzetes élt itt. A remeteség cellái 1818 óta üresen áll-
tak, később plébániatemplomként működött az épület. 
Azt, hogy a zámori hegyen már korábban is létezett 
templom, bizonyítják annak a 13. századi, román kori 
templomépületnek a maradványai, amelynek köveit 
felhasználták a remeteség építésénél. A zámorhegyi 
remeteséget temető veszi körül – mintha csak erdélyi 
falvak domboldalra települt temetőiben járnánk, olyan 
a látvány és a hangulat –, legrégebbi sírkövei 19. századi-
ak. A zámori hegyről csodás kilátás nyílik a Budai-hegy-
ségre és a Zsámbéki-medencére.

ZÁMORHEGYI 
REMETESÉG
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Hévizgyörk
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HÉVÍZGYÖRKI 
KÖZÉPKORI TEMPLOM
A hévízgyörki középkori templom több szempontból is fon-
tos, Árpád-kori eredetű műemléke megyénknek. A falu első 
temploma egy kisméretű, félköríves szentélyű épület volt. 
Az épület első okleveles említése 1472-ből származtatható. 
A templom a 17. században a reformátusok, majd ismét a 
katolikusok használatában állt. 1700-ban a róla felvett jegy-
zőkönyvtanúsága szerint négyszögű kövekből épült, szögle-
tes tornyú, az északi oldalán sekrestyével bővített templom 
állt a faluban. Tornyát 1771-ben villámcsapás érte; később 

a leomlott részt visszafalazták, a 18. század végétől pedig 
folyamatosan használták az épületet. A templomot azon-
ban továbbra sem kímélték az évszázadok viharai – a szó 
szoros értelmében, ugyanis 1924-ben egy vihar alkalmával 
úgy megrongálódott, hogy nem lehetett benne istentiszte-
letet tartani. Felújítása csak 1985-ben kezdődött meg. A kö-
zépkori templom ma Hévízgyörk ékessége, a népi kultúrájá-
ról ismert, hagyományőrző település legfőbb látványossága.
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Páty
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A pátyi pincesor a hajdan legendás budai szőlő- és 
borkultúráról tanúskodik. A területen már a római 
korban is folyt szőlőtermesztés, az évszázados 
múltra visszatekintő, egykor virágzó bortermelésnek 
a 19. század utolsó évtizedeiben a filoxéra vetett véget. 
A pátyi pincék az 1800-as évek elején jöttek létre, 
amikor egy uralkodói rendelet nyomán a másra nem 
hasznosított területeken pincét építhettek a szőlőter-
melők. A gazdák akkor ingyenesen vagy csupán csekély 
ellenérték fejében jutottak hozzá a telkekhez. A pátyi 
pincehegyen száznál is több pince található, a legrégeb-
biek az 1820-as évekből valók. A szőlőket mára újrate-
lepítették, a terület az Etyek-Budai borvidékhez tartozik. 
Pátyon, a Zsámbéki-medence egyik legegységesebben 
megmaradt pincesorán 1994 óta minden júniusban 
megrendezik a Pátyi Pincenapokat a helyi borosgazdák 
részvételével.

PÁTYI
PINCESOR
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Ócsa
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ÓCSAI 
REFORMÁTUS 
MŰEMLÉK-
TEMPLOM
Magyarország egyik legrégebbi román kori templomának építé-
se 1190-ben, a francia premontrei rend alapításával kezdődött,
a források szerint Villard de Honnecourt irányításával. 
A munkálatokat 1241-ben, a tatárjárás évében fejezték be. 
Az 1560-as évektől került a reformátusokhoz a templom. 
Az egyedülálló, román stílusú, három hajós, kéttornyú, kváder-
köves (szabályos alakra faragott építőkő) homlokzatú bazilika 
1996-ban Európa Nostra-díjat kapott. Megépítése óta a temp-
lom keveset változott, jól tükrözi 13. századi állapotát. Főszen-
télyében 1900-ban tárták fel Árpád-kori falfestészetünk egyik 
legjelentősebb együttesét. Itt található a Szent László-legenda 
két jelenete, valamint Szűz Mária a gyermek Jézussal, akik 
körül az apostolok láthatók egy-egy fülkében elhelyezve. 
A templom 1864-ben épített orgonája ma is alkalmas orgona-
hangversenyek megtartására. Az ócsai műemléktemplom kör-
nyezete többször változott az idők során. Bár a 18-19. század-
ban elbontották, később újjáépítették az 1460-as években épült 
kerítőfalat, így dísznövényekkel és díszkivilágítással rendelke-
ző udvar alakult ki. Napjainkban is jól tükrözi eredeti állapotát.
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A SZOBI RÉVÁTKELŐ
A DUNAKANYARBAN

Turistaszezonban megszokott látvány Szobon a Duna-par-
ton, a révátkelőnél, hogy magyar és külföldi kerékpárosok 
tucatjai várakoznak a kompra. Rajtuk kívül gyalogos turisták 
is gyakori átkelők a réven: jó pár zarándoklat útvonala erre 
vezet. A szobi révátkelő évszázadokon keresztül forgalmas 
hely volt. A Szobot a túlsó parttal, a mai 11-es főúttal össze-
kötő komp helyén a középkorban már működött átkelő – vá-
mot is szedtek utána, sokáig a márianosztrai pálosoké volt 
a szobi rév jövedelme. A Dunának ez a szakasza a meder-

viszonyoknak köszönhetően vált alkalmassá az átkelésre a 
közepén húzódó szobi-helembai-zátony miatt. A vízföldrajzi 
viszonyokat a közeli Ipoly-torkolat, de a kissé nyugatabbra a 
Dunába ömlő Garam is befolyásolta. Azonkívül, hogy a szobi 
révátkelő a kerékpáros és a magyarországi zarándokturiz-
mus kedvelt átkelője, a Dunakanyar egyik csodálatos pont-
ja egyben. Naplementekor különösen megragadó látvány 
innen nézve, ahogy a Nap utolsó sugarai beragyogják 
a Visegrádi-hegység nyúlványait.
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SZERB 
(NAGYBOLDOGASSZONY)-TEMPLOM
Ráckeve gazdag történelmi múltjának, illetve fekvésé-
nek köszönhetően bővelkedik a látnivalókban, kulturá-
lis, történelmi és természeti értékekben. Itt található Pest 
megye, sőt egész Magyarország egyetlen gótikus szerb 
temploma, amit még Mátyás király uralkodása alatt, 
1487-ben szenteltek fel. A templomot a 15. század-
ban a török elől ide menekülő rác telepesek építet-
ték. A középkori épületet békés hangulatú templomkert 
veszi körül; ebben áll a templomtól elkülönítetten emelt, 
barokk harangtorony. A templom és az előterét képe-
ző kápolna minden egyes négyzetméterét barokk stílus-

jegyekkel ötvözött, bizánci, valamint balkáni stílusú 
freskók díszítik. A festmények egy része 16. századi, más 
részüket az 1700-as években festette Grundtovits 
Teodor mester. Az ikonosztáz a rokokó stílusjegyében 
készült. A freskókon ószláv betűk keverednek görög fel-
iratokkal, görögkeleti szentek arcképe néz ránk, bibliai 
jelenetek elevenednek meg.  Az ortodox templombel-
ső világa semmihez sem hasonlítható, furcsa, titokzatos, 
misztikus – szinte érezni benne a középkor hangulatát. 
A ráckevei Szerb (Nagyboldogasszony)-templom kiemelkedő 
jelentőségű egyház- és kultúrtörténeti emlékünk.
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CSERGEZÁN PÁL-KILÁTÓ

A Budai-hegység legmagasabb pontjára, az 558 
méter magas Nagy-Kopaszra nem is olyan 
nehéz felkapaszkodni – mehetünk akár Nagyko-
vácsi, akár Budakeszi felől. Igaz, hogy az út végig 
kitartóan emelkedik, mégsem túlságosan mere-
deken. A turistautak pedig előbb-utóbb a hegy-
ség „tetején” lévő furcsa formájú építményhez 
vezetnek: ez a Csergezán Pál-kilátó. Névadója híres 
természet- és vadászfestő volt, aki számos képen 
örökítette meg a környék élővilágát. (Nem messze 
a kilátótól, az Anna-lak vadászháznál, az erdőben 
van eltemetve.) A leginkább széltő duzzadó vitorlára 
emlékeztető kilátó 2004-2005-ben épült; 23,5 mé-
ter magasan lévő kilátószintjére kereken 100 lépcső 
vezet. Tetején csodaszép panoráma tárul a látogatók 
elé: a Pilis és a Visegrádi-hegység mellett láthatjuk a 
Gerecsét, a Vértest, a Velencei-hegységet, az eszter-
gomi bazilikát, a Tétényi-fennsíkot, sőt derült, tiszta 
időben a távolban a dunaújvárosi gyárak kéményeit 
is. A jól azonosítható látnivalók irányát a kilátószint 
párkányán ábrák és feliratok jelzik.



HUNGARORING
Idén, 2020-ban rendezik a 35. Magyar Nagydíjat.
E kiemelkedő sporteseményről vélhetően mindenki-
nek a mogyoródi autóversenypálya, a Hungaroring 
jut eszébe. A pálya, amelyen 1986. augusztus 10-én 
tartották az 1. Magyar Nagydíjat, azért számított 
kuriózumnak a maga idejében, mert ez volt az első 
a kelet-európai szocialista országokban. A Hungaro-
ringen rendezett első futamot a brazil Nelson Piquet 
nyerte, azóta olyan világhírű autóversenyzők szágul-
dottak itt, mint Alain Prost és Ayrton Senna, Lewis 
Hamilton és Michael Schumacher, Damon Hill 
és Sebastian Vettel. És persze meg kell említeni 
Baumgartner Zsoltot, aki eddig egyetlen magyar-
ként versenyezhetett a Formula-1-es futamokon, 
így a Hungaroringen a Magyar Nagydíjon. Szak-
értők azt mondják, a Hungaroring nehéz és technikás
 pálya: sok rajta a kanyar, kevés az egyenes szakasz. 
A mogyoródi pálya egyike azoknak, amelyek folyama-
tosan szerepelnek a Formula-1 versenynaptárában.
Ez egy darabig még biztosan így lesz, hiszen a Magyar 
Nagydíj 2026-ig élő szerződéssel rendelkezik – vagyis 
a Hungaroringet sokáig csodálhatja még a világ.
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Mogyoród
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A Börzsöny déli részének hegyei különös, kúpos formájuknál fogva azon-
nal magukra vonzzák a tekintetet. E vulkanikus eredetű csúcsok közül 
is kitűnik a Márianosztra fölötti Kopasz-hegy: az 538 méteres magaslat 
valóban „kopasz”, sziklás-gyepes tetején csupán egy 19. században emelt, 
majd 1973-ban helyreállított kereszt áll. A Kopasz-hegyre nem könnyű 
feljutni, mert meredek csúcsa eléréséhez több kaptatót is le kell küzdeni. 
Viszont annak, aki veszi a fáradságot és megmássza a hegyet, pazar 
kilátásban lehet része. A csúcsról ugyanis lenyűgöző körpanoráma 
tárul a kirándulók elé; olyan, ami a hazai turisztikai szaklapok szerint 
az ország egyik legszebb kilátása. A Dunakanyar, a Visegrádi-hegység, a Pilis, 
az esztergomi bazilika és a Dunától északra eső szlovákiai területek mellett 
a távoli Gerecse, másik irányban a Cserhát, a Gödöllői-dombság, de még 
a Mátra vonulatai is kivehetőek tiszta időben. A környező hegyek közül 
szigetszerűn kiemelkedő Kopasz-hegy fenséges látványával Márianosztra 
képét is meghatározza.

A KOPASZ-HEGY 
MÁRIANOSZTRAI 
LÁTKÉPE

Márianosztra
PEST MEGYEI ÉRTÉKTÁR 
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