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Vendéglátó- és szálláshelyek

Barangolás a Gödöllôi Kistérségben

Csömör

Zöldfa Étterem 2141,Csömör,Szabadság út 13.
Laki Étterem 2141,Csömör, Széchenyi u. 142.

Dány

Akácfa Pizzéria 2118 Dány, Széchenyi utca 1
Gyöngyvirág vendéglô 2118 Dány, szabadság út 2
Büfé 2118 Dány, pesti út 2/d

Gödöllô

Arany Étterem és panzió 2100, Gödöllô, Arany János u.35.
Erzsébet Királyné Szálloda 2100,Gödöllô, Dózsa György út 2.
20/967 4031
Fakuckó Ifjúsági Szálló 2100,Gödöllô, Ganz Ábrahám u.7.
Galéria Panzió 2100,Gödöllô, Szabadság tér 8.
28/418-691
Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház 2100,Gödöllô, Kapucinusok tere 3.
28/510 740
Nóra Hotel 2100,Gödöllô, Honvéd u.32.
30/857 4138, 1/319 3245
Sissi Panzió 2100,Gödöllô, Dózsa György út 36.
28/545 550, 20/253 2598
Sony Panzió 2100,Gödöllô, Tessedik Sámuel u. 2.
Szent István Egyetem Kollégium 2100,Gödöllô, Páter Károly u.1.
28/522 940
Szentjakabi Vadászház 2100,Gödöllô, Szentjakab, Pf.164
20/225 6846
SZIE Kollégiumok 2100,Gödöllô, , Páter K. u 1.
30/567-0095
Hegyesi Vendégház 2100,Gödöllô, Hegyesi Mari u.3b.28/432 590
30/940 2191

Isaszeg

Pogonyi Cukrászda 2117, Isaszeg, Rákóczi u. 4.
Kelemák Pálné „Étkezde” 2117,Isaszeg, Kossuth u. 170.
Káposztás Vendéglô és Panzió 2117,Isaszeg, Kossuth u. 181.
Csata Vendéglô és Panzió 2117,Isaszeg, Rákóczi u. 8.
CUKRÁSZDA, Proﬁ Tero Ker Bt, 2117,Isaszeg, Kossuth u. 48.
Védese Kht Étkezde 2117,Isaszeg, Nap u. 2/b
Pizza Sütô,Csólya Lászlóné 2117,Isaszeg, Ady E. u. 1.
PRESSZÓ, ISA 2000 Bt 2117,Isaszeg, Kossuth u. 142/a
Zöld-Sasok étterem 2117,Isaszeg, Alkotmány u. 2/a

0628464601
0628465630

Kistarcsa

Nosztalgia Vendéglô 2143, Kistarcsa, Szabadság út 46.
Györkös Cukrászda 2143, Kistarcsa,Kápolna u. 16.
Illés Cukrászda 2143, Kistarcsa, Thököly u. 3.
Salátabár 2143, Kistarcsa, Ifjúság tér.
Pizzéria, Kína 2143, Eperjesi u. 28/a
Büfé 2143,Kistarcsa,HÉV állomás

28-473-423
28-471-407

Kastély Étterem 2119,Pécel, Maglódi út 12.
Joker Music Café 2119, Pécel, Baross u. 7.

30-438-7971

Szada

Gösser Sörözô 2111, Szada, Arany J u. 3.

20-946-3605

Valkó

Júlia Cukrászda 2114, Valkó, Szabadság út 118/2
Méhészeti term. forg., Balta és Balta Kft. 2114, Valkó, Dányi u. 2/a
Házi tejtermékek ért., bemut. Fuchsz Tej Kft 2114, Valkó, Dányi u. 1.
Vadhús forg. Hubertus Vadker. Kft. 2114,Valkó, Szabadság út 223.

Árpád-Ház Klub Vendéglô 2116, Zsámbok, Szt.Imre u.4.

• Északon a Budai-hegyek folytatásaként húzódó Visegrádi-hegység és a Duna
jobb partja közé ékelve a dél városait idézô Szentendre, a középkori magyar
fôváros Visegrád, a bal parton a szépséges barokk Vác, fölötte a Börzsöny csodálatos hegyvidéke s mindehhez a különleges tájélményt jelentô Dunakanyar
fokozza.
• Délen a Ráckevei-Duna üdüléshez ideális, vízparti élményeket kínáló tája Ráckeve és Ócsa egyedi mûemlékeivel és a már szinte az Alföldön, a Kossuth-hagyományt ápoló Cegléd városa.
• Nyugaton a Zsámbéki-medence apró falvai a tájnak nevet adó Zsámbék egykor hatalmas románkori templomával.

Pécel

Zsámbok

Nem ismeri Budapestet,
aki nem látta a környékét!

/28/ 494 484
/28/ 494 285
28-490-557
28-490-988

Drink Bár Étterem 2115, Vácszentlászló, Turai út 1/a.
Molnár Panzió 2115, Vácszentlászló, Fô utca 46.

A Duna hatalmas folyama osztja a hegy-völgyes Budára és a síkvidéki Pestre
a kétmilliós metropoliszt, melynek Duna-parti panorámáját
az UNESCO a világörökség részeként tartja számon.
Aki csak egyszer is látta esti kivilágításban, tudja, hogy miért.

/28/ 495 243
/28/ 494 968
/28/ 493 705
/28/ 582 371
/28/ 493 198
/28/ 582 426

Patkó Vendéglô 2144,Kerepes, Szabadság út 286.
Al Capona Pizzéria 2144,Kerepes, Szabadság út 108.

Vácszentlászló

Vannak, akik elsô látásra beleszeretnek és vannak,
akik csak hosszabb ismerkedés után válnak rajongóivá, de abban mindenki
egyetért, hogy az egyik legszebb fekvésû város a világon – Budapest.

28-445-742
28-769-057

Kerepes

Kincskeresôben

A projekt a Turisztikai célelôirányzatból valósult meg.

(28) 485-911

Kiadó: Gödöllôi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulása
(2100 Gödöllô Szabadság tér 7. www.godolloikisterseg.hu)
Szöveg: Padányi Ágnes • Szerkesztés: Kovács Gergô Péter
Graﬁkai tervezés, nyomdai elôkészítés: Tóth Mûvek Graﬁkai Mûterem – Tóth László, Vizi István • Nyomda: D-Plusz
Az angol nyelvû szöveg fordítása és lektorálása: ILI – Nemzetközi Nyelvek Intézete Kft. (akr. sz.: 441, PL-0518)
Képeket a Gödöllôi kistérség polgármesterei bocsátották rendelkezésünkre • Térkép: DIMAP Bt.
Készült a Gödöllôi Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából

Rejtett kincsek
Pest kapujában

• Keleten a pesti kerületekkel szinte egybeépült Gödöllôi-dombság lankás vidéke:

„Pest kapuja”
a

GÖDÖLLÔI KISTÉRSÉG.

Rejtett kincsek_borito2.qxd:Rejtett kincsek borito

2/20/09

4:57 PM

Page 3

Csömör
Kerepes
Kistarcsa
Nagytarcsa
Pécel

Isaszeg
Dány
Zsámbok
Vácszentlászló
Valkó
Gödöllô
Szada
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Kincseket rejt ez a vidék: azokat, amelyeket a civilizációs életformájába belefáradt
ember keres: a jó levegôt, az erdôk zöldjét, a falu csendjét, régmúlt idôk szokásait,
mestermûnek beillô öltözeteit, dalait, táncait. De keresi gyökereit is, saját történetének eredetét, az elôzô nemzedékek által ráhagyott értékeket, történelmének
dicsô és kevésbé dicsô fejezeteit, híres személyeit, akiknek életútját megismerve
gazdagodhat és talán példát is meríthet mindennapjaihoz.
Kincseket ôriz ez a vidék: világraszólókat, mint a Magyarország legnagyobb barokk
kastélyaként ismert Gödöllôi Királyi Kastély vagy a 2000, ma is mûködô gépére
büszke Mezôgazdasági Eszköz- és Gépfejlôdéstörténeti Szakmúzeum a gödöllôi
Szent István Egyetem területén.
Vannak Magyarországon egyedülálló értékei: az ország egyetlen állandó szecessziós
kiállítása Gödöllôn és egyetlen Mária Múzeuma Máriabesnyôn.
Kincseket ad ez a vidék: melyek a testet és lelket egyszerre töltik fel energiával az
érintetlen erdôk, lágy hajlatú dombok között megbúvó völgyek változatos táján.
Kincskeresésre hívjuk Önt a Gödöllôi Kistérségbe, mert nyugalmat árasztó
városaiban, barátságos falvaiban szívesen látott vendég az utazó.



Ajánlott túraútvonalunk azok számára készült, akik autóval szeretnék körbejárni a
Gödöllôi Kistérséget. Az autós körtúra állomásait a közúton megközelítés sorrendjében
felfûzött települések adják:

Csömör-Kerepes-Kistarcsa-Nagytarcsa-Pécel-IsaszegDány-Zsámbok-Vácszentlászló-Valkó-Gödöllô-Szada
Jó barangolást, szép élményeket és szívélyes vendéglátókat kíván Önnek a
Gödöllôi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulása
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Csömör
Budapest körpanorámáját kínálják a
Gellért-heggyel egy magasságban lévô
szôlôhegyei, hagyománykincsét ma is
ôrzi a virágos, a magyar falu hangulatával vonzó, gyaloglásra, kerékpártúrákra csábító zsákfalu, melyet 100
éve HÉV-járat köt össze a fôvárossal.
Az országban itt ünneplik talán a legszebben az Úr napját, illatozó, színes
virágszirmokból formázott képekkel
díszes virágszônyeggel borítva a falu
utcáit.

800 éves történelmében leginkább a barokk
kor hagyott ma is látható nyomot: az
1771-bôl származó Római Katolikus Templom (Erzsébet utca 29) építtetôje a gödöllôi
uradalom kegyura, Grassalkovich I. Antal
(1694-1771) volt, akit a legenda szerint a
Nepomuki Szent János szobor (Szabadság
út) terveivel foglalatoskodva ért a halál. A
XVIII. században épült Evangélikus Templom (Szabadság út/Petôﬁ u. sarkán) azt az
idôt hirdeti, amikor a török háborúkat követô elnéptelenedés miatt, a földbirtokos
Wattay család evangélikus szlovák lakosságot
2

telepített a községbe. Ôket követték a
Budáról érkezô, szôlômûveléssel foglalkozó
német telepesek; oszlopos tornáccal épített
házaikat, mint a sváb-tót építészet jellegzetességeit, az ófalu parasztházai ôrzik. A
szlovák hagyományok sikeres közvetítôje
a több generációs Báló Lipót Kulturális
Egyesület (Vörösmarty u.1.) színes népviseletük, népdalaik, táncaik mellett leglátványosabb bemutatójuk az élô betlehem
(Hôsök tere, december). Megrendelhetô
programjuk a Szlovák Lakodalmas, amely
a Pünkösdi Fesztivál - Csömöri Falunapok
májusi, négy napos rendezvénysorozatán
is bemutatásra kerül. Gazdag gyûjtemény

Csömör
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Szeretik a ﬁnom ételt-italt a csömöriek: a
jófajta süteményeknek külön ünnepük van
a februári Hájas tészta- és fánksütô versenyen, ahol az édességeket nemcsak készítik és bemutatják, de kóstoltatják is.
Szeptemberben a Csömöri Ôszi Napok
leglátványosabb programja a csikósok, lovasok, néptáncosok szüreti felvonulása,
melyet borbemutató, fôzôverseny követ
és színpompás néptáncest zár, a felnôttek
mellett a 10 éve táncoló Csicsörke Gyera népi kultúra tárgyi emlékeit Bemutató mek Néptánccsoport részvételével. A loFalumúzeum (Vörösmarty u. 1.). Egyedi vaglás is kedvelt sport, a faluban lovasiskolák
földrajzi érdekesség és természetvédelmi mûködnek, népszerû esemény a Pünkösdi
terület a Csömöri ôsláp (Csömöri-patak Lovasnapok Lovasversenye és az amatôr
völgye) ritka mohafajok, a gyapjúsás, a díjlovas-, és díjugrató Csömör Kupa Lomocsári nôszôfû, a sárga nôszirom, a Já- vasverseny. Sportolni szeretôknek az 1000
vorka-fényperje és sok énekes madárfaj fôs sportcsarnok (Major u. 7-9.) ad hasznos
élôhelye. Virágból annyi van a vidéken, szabadidôre lehetôséget, a horgásztó 6
hogy szirmaikból színpompás, a falu utcáit hektáros tiszta vizével jó fogást ígér a horbetakaró virágszônyeg készül az Úr napi gászoknak.

Körmenet idejére (Pünkösd utáni 2. vasárnap). A kapukat-ablakokat is virágfüzérekkel díszítik, más egyházi ünnepek zenéje
is felcsendül a két évtizedes múltra visszatekintô áprilisi Csömöri Kórustalálkozóés Egyházzenei Hangversenyen.
3
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Kerepes
Pest és Gödöllô között az elsô postakocsi
állomás volt a vasút megindításáig, 1882tôl HÉV-vonal köti össze a fôvárossal a
Szilas patak-szelte, a 3-as fôút mentén
fekvô 860 éves települést. Központjában
egykor földvár épült, természeti kincsekben gazdag külterülete sok védett növényés állatfajnak ad életteret.
Szilas-patak hídjánál állt, ma a temetô bejáratánál találjuk. Különleges növény- és
állatvilága miatt lett természetvédelmi
terület a Csipkai-tanya (Külterület). A római-kori védôsánc-rendszer, a Csörszárka egy szakasza a településtôl északra
húzódik, feltáró megmentésére az elsô lépések megtörténtek. A Magyar Shaolin
templom (Szabadság út 102.) az országban
elsôként itt épült fel, szerzetesei a Kinai
Shaolin Kungfu és a Qi-gong gyakorlatait
oktatják. A városi rangra pályázó településnek irodalmi kötôdése van Petôﬁ Sándorhoz (1822-1849) aki rokon-látogatóban
többször megfordult itt, a sikeres írónô,
Szabó Magda (1917-2007) pedig utolsó
Legrégebbi épülete a váradi káptalan Tiszt- éveit töltötte Kerepesen. A magyar és
tartói ház és magtár (Fô tér) 1713-ból, szlovák hagyományokat dalban-táncban a
mely csonka kontyolt magastetôvel, szépen Kerepesi Pávakör és a Kisvirág Gyerformált ablakrácsaival hívja fel magára a ﬁgyelmet. A lakosság lelkes és hathatós támogatásával épült meg 1912-ben a Szent
Anna Templom (Templom u. 17.) ahol a
„Mária a kisdeddel” relief Somló Sára
mûvésznô munkája. Templomromként látható a többször javított, majd lebontott
középkori templom maradványa a Kálvária-dombon, ahol az egykori földvár állt.
Védetté nyilvánítása, az itt található barlanglakásokkal együtt, napjaink eseménye.
Nepomuki Szent János, az utazók védôszentjének szobra 1771-ben készült, és a
4

Kerepes
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mektánccsoport ápolja. Népszerûek a
néprajzi értékekre épülô nagyrendezvények:
a sváb és tót lakosság részvételével szervezett Nemzetközi Nemzetiségi Fesztivál
(június), a Szilasmenti Napok (augusztus)
és a Hagyományôrzô szüreti mulatság
(szeptember). A lovagolni szeretôk több
lehetôség közül is választhatnak. Kerepes
és Mogyoród határában épült Magyarország
leglátogatottabb sportlétesítménye, a Magyar Forma-1-es futam helyszíne, a Hungaroring, ahol az augusztus eleji nemzetközi
autóversenyt hatalmas nemzetközi érdeklôdés kíséri.

5
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Kistarcsa
A Budapesttel szinte összenôtt egykori
Grassalkovich-birtok, pezsgô kulturális életének fontos eleme a szlovák népdal-, és
tánckincs ápolása, a szlovák konyha ételeinek továbbéltetése. Utcáit és tereit szép
szobrok díszítik, köztük a legújabbal a
város jeles szülöttjére emlékeznek a kistarcsaiak – ez a híres operaénekes Simándy
József, az örök Bánk bán közelmúltban
emelt szobra.
a mintegy 50 évvel késôbb épült református
templomban (Hunyadi u.10.). A Réti Máriának nevezett Szûz Mária szobor 1885tôl került a temetô bejáratához. A XVIII.
századi betelepítésekkel érkezett szlovák
lakosság kultúrájának tárgyi emlékeit mutatja
be a Szlovák Helytörténeti Gyûjtemény
(Széchenyi út 33.), a Szent Imre szobor
1938-ban készült, Sidló Ferenc munkájaként.
A II. Világháború után politikai foglyok
börtöne volt a hírhedt, pusztán nevével is
félelmet keltô Kistarcsai Internálótábor.
Az itt kivégzettek emlékét az Emlékfal
ôrzi. A kopjafa az 1956-os forradalom- és
a kommunizmus áldozataira, a Civil-ház

A Rózsafûzér Királynôje titulusra szentelt
római katolikus templomot (Szécsényi u.
13.) 1776-ban kezdték építeni. 1880-ban
teljesen felújították, falait seccók, a szentélyt
Istókovics Kálmán festômûvész freskói díszítik. Szentségházát a II. Világháború után,
német haditankból készítette Tóth László
iparmûvész, keresztelômedencéje a régi
barokk templomból megmaradt egyetlen
emlék. Kamarahangversenyeket is tartanak
6

Kistarcsa
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falán elhelyezett emléktábla az 1848-49es Szabadság-harcban elesettekre emlékeztet. A gazdagon faragott székelykapu
az erdélyi testvérváros, Torja ajándéka. A
magyar és szlovák néphagyományokat aktívan mûködô együttesek éltetik: a Kéknefelejecs Hagyományôrzô Népdalkör
magyar és szlovák dalokat gyûjt, látványos
népviseletükkel színesítve fellépéseiket. Az
idôsebb korosztály a Rozmaring együttes,
Szeretet Népdalkör asszonykórusaiban
tevékenykedik. Az ország legnagyobb szlovák hagyományôrzôje az 1992-ben alakult
130 tagú, 5 korcsoportot egyesítô Pannónia
Néptáncegyüttes. Egyidôs vele a helyi kul-

színes népviseletben. Lovas-szolgáltatások:
lovasbemutató, kocsikázás, bérlovaglás
vehetô igénybe a Deres Lovas udvarban,
a Szilas patak mentén, a Kistarcsai Lovasnap
és más rendezvények alkalmával. Az egzotikus tárgyak kedvelôi Európa legnagyobb
távol-keleti gyûjteményét és árukészletét
a Terebess Centerben találják.
turális élet meghatározó szervezete, a Kistarcsai Kulturális Egyesület. Gazdag a kistarcsai eseménynaptár is: májusban a fô
rendezvény a Kistarcsai Napok – Világzenei- és Táncfesztivál, szeptemberben a
kulináris élvezeteken és a hagyományôrzôk
bemutatkozásán van a hangsúly: az Ôszi
Kulturális Héten rendezik a „Süssünk görhönyt-Krumpli-fesztivált” és a Kistarcsai
Hagyományos Fôzôfesztivált. A szeptemberi nemzetiségi folklórtalálkozó neve:
Pántlika, a szüreti mulatság látványos felvonulás lovakkal, kocsikkal, menettánccal,
7
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Nagytarcsa
A budapesti Magyar Nemzeti Múzeum
kincsei közé tartoznak azok a szkíta sámánok vallási szertartásain használt
bronzcsörgôk, amelyeket itt rejtett a föld,
hazánk fontos régészeti emlékei. Másolatuk, több más szkíta-kori, sôt régebbi
korból származó lelettel együtt, a rendkívül gazdag gyûjteménnyel rendelkezô Falumúzeumban látható. A gazdagon díszített színes népviseletet néhány évtizede
még a fiatalok is hordták, az idôsebbek
még ma is felveszik a liturgiának megfe- a falfestésen, párnák, terítôk hímzésén jelenik
lelô színû, hímzett ruhákat a vasárnapi meg a földmûves családok jellegzetesen beistentiszteletre.
rendezett otthonát idézô elsôszobában. Bôségben láthatók itt gazdasági eszközök, a
helyi iparosok és tûzoltók dokumentumai
és a helytörténeti emlékek az újkôkortól
napjainkig. Köztük van a hazánkban egyedülálló
lelet: két szkíta bronzcsörgô és egy harang
alakú csengô az itt talált gazdag leletbôl.

Az 1930-as években itt alakult meg Sztehlo
Gábor szervezésében az ország elsô bentlakásos népfôiskolája. Ebben az alföldi parasztház stílusú épületben kapott helyet a
magánkezdeményezésre, évtizedes gyûjtômunka eredményeként 1960-ban létrejött
Falumúzeum (Múzeumkert 21.) Hét kiállítása
bemutatja a nagytarcsaiak népviseletetét,
melyet a kék-piros „írt” virágok és a szívesen
alkalmazott csipke-szerû fehér lyukas hímzés
jellemez. A népi díszítômûvészet gazdagsága
8
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Szintén kuriózum a nagy ügyességgel készített,
gyertyával, almával, rozmaringgal díszített
nagytarcsai lakodalmi örömfa, mely fehérezüst szaloncukrok egymás fölé helyezett
soraiból alkot fát-formázó gúlát. Római katolikus a Bosco Szent János templom. Az
evangélikus templom (Sztehló Gábor u. 1.)
1931-ben épült Sándy Gyula tervei alapján,

falain bibliai alakokat láthatunk: az Ó-Szövetséget Jákob ﬁai, mint Izrael 12 törzse jelenítik meg, az Új-Szövetséget a 12 apostol
képviseli, a rájuk jellemzô szimbólumokkal.
A templom forgatható szárnyasoltára kurózum, 4, az eszendô egyházi ünnepkörének
megfelelô oltárképekkel. Tervezôje Révész
István, a festményeket Csipkay Zoltán és
Tichy Kálmán készítette. Eredeti címe a
„Nyomorultak reménysége”. Az evangélikus
templom elôtti kertben áll a Trianon-emlékmû az 1000 éves Magyarország ábrázolásával, felirata a Szózat szavait idézi, a június
4-i trianoni megemlékezés színhelye. A
hagyományápolás a HagyományôrzôNéptáncegyütteshez és a Vencsok Asszonykórushoz fûzôdik, gazdag repertoárjuk a szeptember utolsó hétvégéjén ünnepelt Falunapokon látható, több színes programmal
együtt. Az édességek kedvelôi májusban találnak különlegességeket a Nagytarcsai Sütemény Fesztiválon, a szüreti hagyományokra
épülô Falunapot a hozzá kapcsolódó Országos Vadásznapokkal, két napos rendezvényként, szeptemberben tartják.

9
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Pécel
Budapestrôl kék busszal megközelíthetô
a szelíd erdôk karéjában fekvô, 670 éves
város. Irodalmi hagyatéka a magyar mûvelôdéstörténet kincsestára: itt létesült az
ország elsô, magyar nyelvû mûveket gyûjtô
fôúri magánkönyvtára és elsô magyar újságja, vendégei voltak a reformkor és a
nyelvújítási mozgalom vezéralakjai: Kazinczy Ferenc, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty
Mihály, Katona József, Czuczor Gergely
Jókai, Mór, Petôfi Sándor és Thaly Kálmán.
A város szülötte az íróként és politikusként
egyaránt rendkívül tevékenynek ismert
Szemere Pál. A kedvelt meseíró, Lázár Ervin, életének 9 évét töltötte a városban.

II. Rákóczi Ferenc titkára és diplomatája,
Ráday I. Pál (1677-1733) kancellár kúriáját
építette át ﬁa, a magyar felvilágosodás
egyik vezéregyénisége, gróf Ráday I. Gedeon
(1713-1792) a gödöllôi kastély tervezôjével,
Mayerhofer Andrással. Az építészeti összhatásában is egyedi Ráday kastély (Kálvin
tér 1.) a XVIII. századi „Grassalkovichstílus” szép példája, dísztermében különleges,
fekete-fehér színû allegorikus, a magyar
10

mûvészettörténet páratlan értékeit jelentô
freskókkal, alagsorában eredeti bútorokkal
és edényekkel berendezett kastélykonyhával.
A barokk könyvtárterem – aranydíszes
vörösmárvány oszlopai, gazdag freskódíszei
felújítás elôtti állapotukban is reprezentatív
hatásúak – egykor a messze földön híres
Ráday-Könyvgyûjteményt ôrizte, melynek
megmaradt anyaga – Ráday Mûemlékkönyvtárként – az elismert szónok és stiliszta fôúrról elnevezett utcában, 1912-tôl
Budapesten látható. Egykor átjáró kötötte
össze a kastéllyal a XIX. század végén
épült, a kastélytelken álló, késô barokk református templomot (Kálvin tér 2.). A

Pécel

Rejtett kincsek:Rejtett kincsek_2 09.02.21. 13:15 Page 11

indulhatnak hosszú túrákra. Kölcsey Ferencnek szobrot, Kossuth Lajosnak emlékmûvet állított a város, szobor és emléktábla jelzi Szemere Pál szülôházát, sírja
a református temetôben, az 1848-as emlékoszlop mellett található. Itt áll a két
híres fôúri temetkezôhely: a Ráday- és a
Fáy-család kriptája is. Horgászathoz a tôzeges tavak tiszta vize gazdag fogást biztosít,
lovaglásra a Kishársasi lovardában van lehetôség.
másik jeles kastély a magyar reformkor,
írói és politikai tevékenységével kiemelkedô
alakja, Fáy András (1786-1864) kastélya
(Maglódi út 57.) 1910 körül épült eklektikus
stílusban, ma Fáy András Mezôgazdasági
Szakközépiskola, 3 hektáros parkkal, kollégiummal, gazdag könyvtárral. A két világháború közötti korszakban kedvelt üdülôterület több nyaralója, kúriája még ma is
látható: az Erdei-Gruz villában a Városi
Zeneiskola mûködik, falán Pannonhalmi
Zsuzsa keramikusmûvész porcelán faliképe.
A Pekáry kúriában (Maglódi út 12.) kapott
helyet a Városi Mûvelôdési Ház, a Lázár
Ervin Városi Könyvtár és a Kastély Vendéglô,
elôtte a várossá nyilvánítás alkalmából,
1996-ban állított Paula-kút. Emlékmûvekben,
szobrokban is gazdag a város: az I. Világháborús Emlékmû (Kálvin tér) Kallós Ede
alkotása 1923-bôl, vele szemben a péceli
polgárok adakozásából 1993-ban állított
3 kopjafa – a Kommunizmus Áldozatainak
Emlékmûve, a dombormûves II. Világháborús Emlékmû, Berek Lajos alkotása, az
Apáca-hegyen áll, ahol a természetjárók a
Milleniumi Park kilátójából több jelzett, a
városon áthaladó országos túraútvonalon
11
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Isaszeg
Budapest tüdejének is nevezik, egyike a
legﬁatalabb városainknak, nevéhez hazánk
történelmének ritka kincse, egy fényes siker
kapcsolódik: az 1849-es dicsôséges Tavaszi
Hadjárat legragyogóbb gyôzelmét vívta itt
ki a magyar hadsereg az osztrákok ellen.
Királyi vadászterület volt a területének 70%át borító erdôség, 10 tóból álló, horgászok
százait vonzó tórendszere egyedülállónak
számít Budapest környékén. Vidéke bôven
nyújt programot a gyalogos-, lovas- és kerékpáros turistáknak is.
A csatákban mindig gyôztes Damjanich
János (1804-1849) tábornok seregei állomásoztak az isaszegi csata elôestéjén a
Szentgyörgypusztai Kôkereszt-nél. A város
gazdag történelmi múltjáról és egyedülálló
népi hagyományôrzésérôl a Múzeum helytörténeti gyûjteménye tár a látogató elé
sok csodálkoznivalót. A XII. században
kezdték építeni, majd gótikus, késôbb
barokk stílusban átalakították, a dombtetôn
épült, temetôvel övezett Öregtemplomot
mely a vidék legrégibb temploma, védôszentje Szent Márton. A SzabadságtöAz 1949 április 6-án lezajlott Isaszegi csata
emlékét ôrzi a Honvéd szobor a Szoborhegyen és a csatában elesett magyar,
lengyel és osztrák katonák sírjait történelmi
emlékhellyé avató Katonapallag. Különleges
hely ez, ahol az erdô zöld pompája, csendje,
Makovetz Imre ihletett alkotása, az Emlékezô angyal és az Aradi Vértanúk Emlékfája
segítik a múltba nézôt elmerengeni a harcokat békévé oldó idôrôl. Egykori ellenségek
sírjai egymás közelében ez a „bátrak békéje”,
így mondta dr. Habsburg Ottó (1912- )
politikus, közíró, az utolsó Habsburg trónörökös az Osztrák Emlékhely felavatásakor.
12
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az Aradi Vértanúk kivégzésének nemzeti
gyásznapján. október 6-án méltó megemlékezéssel adóznak a Tavaszi Hadjárat emlékének. A népszokások is élénken élnek
az isaszegiek emlékezetében: a májusi májfadöntés és a szeptemberi Szüreti Vigalom
rendezvényein az országhatáron túl is
ismert 160 tagú Csata Táncegyüttes és
az aranydíjas Isaszegi Asszonykórus korhû
népviseletekbe öltözött, táncokat, dalokat
felelevenítô tagjai a fôszereplôk. Megülik a
nyári napfordulón Szent Iván éjszakáját,
az Isaszegi Mûvészeti Napok az augusztus

rekvések Emléktemplomaként ismert református templom falán találjuk az 1848as emléktáblát: az Isaszegi Csatára, Kossuth
Lajos és Petôﬁ Sándor itt jártára emlékeztet.
A múlt méltó emlékôrzését a Dózsa
György Mûvelôdési Otthon évente ismétlôdô programjai jelenítik meg az idelátogatók számára: januárban emlékezés
Don Kanyarnál elesett hôsökre, az Isaszegi
Történelmi Napok a március 14-i fáklyás
felvonulással kezdôdnek, április 5. az ünnepi
szentmise és újabb fáklyás felvonulás ideje,
az Isaszegi csata napján (április 6.) korhû
ruhába öltözött gyalogos- és lovashuszárok
és az ellenséget megjelenítô császári sereg
katonái “lejátsszák” az eseményeket a egy hetes rendezvénye. Egyedi élményt
rendkívül látványos csatabemutatón, majd nyújt a Szent Márton Lovashagyományôrzô
Egyesület által szervezett több napos Puszták Népe Lovasviadal (augusztus), ahol a
lovas ügyességi versenyeken, kézmûves
foglalkozásokon a látogatók is részt vehetnek.
A város szélén elhelyezkedô agárpályán
évente többször rendeznek agárversenyeket. Gyaloglás, lovaglás, kerékpározás
–a vidék ideális helyszínt nyújt a természetközeli aktív sportokhoz. A horgászat
kedvelôi idilli környezetet találnak a tóparti
Liget Klub kempingben.

13
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Dány
Egykor a dinnyetermesztésrôl volt híres, mai
hírét az egyre ritkább kincs, a jó levegô alapozhatja meg a hangulatos, szépen rendezett, hagyományait megtartó falunak, mely
múltját több mint 700 évre vezeti vissza.
Kegyurai között történelmi családok voltak:
Csákok, Széchenyiek, Perényiek, Grassalkovichok. Mai képét erdôkkel övezett szép
zöld területei, ligetes parkjaiban elhelyezett,
hatásos szobrai teszik egyedivé.
Kozár Gyula plébános volt. A múzeum
érdekessége a hasábkemence, a mászókémény, a palóc vidékre jellemzô berendezés és a dányi házakat egykoron díszítô
kovácsoltvas oromkeresztekbôl álló különleges gyûjtemény. Juhar és ostorfák
zöldje uralja a fôútvonal melletti, gondosan
tervezett és ápolt, 2000-ben létesített Milleniumi Parkot, ahol Árpád-házi Szent
Margit (1242-1270) szobra életképként
jeleníti meg a kolostor csendjében imádkozó
királylányt és a neki köszönhetô csodás
gyógyulást, mely – az 1300-as években
Magyar szentek képei díszítik az 1909ben épült neogótikus Szent Jakab templom
(Templom krt. 3.) üvegablakait, az apostol
prédikációját ábrázoló fôoltárképe a XVIII.
századi régi templomból való. Különleges
értéke Fadrusz János (1858-1903) Krisztust
életnagyságban ábrázoló, megrázó erejû
feszülete, (másolat) melynek készítésénél –
a hiteles ábrázolás érdekében – a szobrász
saját magát kötöztette keresztre. Egy nádfedeles, vert falú, az 1800-as években
épült zsellérházban (tiszta szoba, pitvar,
konyha, kamra, istálló, takarmányos) kapott
helyet a Falumúzeum (Deák körút 10.).
Létrehozója a falu történetével, hagyományainak gyûjtésével lelkesen foglalkozó
14
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keletkezett „Szent Margit legenda” tanúsága
szerint – egy sírjánál imádkozó dányi férﬁvel
történt. A Második Világháborús Park
szobrának érdekessége, hogy az áldozatokat
sirató nôalakot dányi népviseletben ábrázolta alkotója. Ma már csak öles falai emlékeztetnek a 1886-ban épült az Öreg iskolára, mely egy látványos, egyedi stílusú
aulával bôvült. A szûzesség erényének hôseként tisztelt Szent Imre (1007-1031)
szobra a róla elnevezett téren áll, mintegy
életpéldát hirdetve a szemben lévô iskola
tanulóifjúságának. A XVIII. századi Nepo-

muki Szent János szobor a patak partján,
a fôút mellett áll. Szép sétákra, tüdôtisztító
gyaloglásra invitál a környékbeli erdôk természetvédelmi területe. Dánytól mintegy
2 km-re található a 70-es években, a
Nagyvölgyi-patak felduzzasztásával, keletkezett, 10 ha területû dányi horgásztó, 25 méteres vize fürdésre nem, de horgászatra kiválóan alkalmas: sügér, amur, ponty,
compo, keszeg, csuka, busa, harcsafélék,
kárász – a leggyakoribb halfajták. A zárt
falu lakosai barátságos, vallásukat, hagyományaikat, megtartó, megbecsülô emberek.
Ma is élô karácsonyi népszokás a „szállást
keres a szent család”, több mint 700 éve
ôrzik Szent Margit legendáját. Régi szokást
idéznek a faluba bevezetô utak mentén
felállított keresztek, melyekbôl összesen
hat áll, elôttük mindig friss a virág. A falu
két végén látható köszöntôtáblákat, székely
mester készítette, a dányiak vendégbarátságát hirdetô felirattal: „Szeretettel köszöntünk – szeretettel visszavárunk”.

15
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Zsámbok
Kacó, kecele, pruszlik, féketô, galáris – a
híresen szép zsámboki népviselet nélkülözhetetlen darabjai, ládafiák féltett kincsei.
A mindennapoknak ma is része a hagyományôrzés, hála Lapu Margit néninek,
aki példát adott faluszeretetbôl: egymaga
három múzeumra valót gyûjtött össze a
régi bútorokból, tárgyakból, újságokból s
közben dalokat, népszokásokat, játékokat
jegyzett, régi minták szerint rózsás tányérokat festett és hímezte a zsámboki
zsebkendôket.
állóka. A ládákban Margit néni évtizedes
falujáró munkájával összegyûjtött könyvek,
újságok, hímzésminták, feljegyzések dalokról,
rigmusokról, szokásokról. A szép arányú
barokk, 1753-ban felszentelt Szent Erzsébet
templom (Erzsébet tér 8.) értékes fôoltárképe Árpád-házi Szent Erzsébetet (12071231) ábrázolja, magyar ruhában. A kép
érdekessége, hogy modellje Mária Terézia
(1717-1780) német-római császárnô, magyar királynô volt. A templom mûemlék
jellegû csakúgy, mint a közelében álló Nepomuki Szent János szobor, 1842-bôl. A
Zsámbokon és a turai csatában elesett
honvédek emlékét hirdeti az 1848-49-es
Módos gazda építette azt a száz éves, tornácos parasztházat, melynek építészete
és belsô berendezése – a konyha, tisztaszoba, hátsószoba, kamra, istálló és kocsiszín – azt jelzi, hogyan élt az 1900-s évek
elején egy rangos parasztcsalád. Itt lelt
otthonra a Lapu Istvánné Falumúzeum
(Bajza Lenke tér 1.) – a 2 szoba-konyhás
házban együtt található minden, ami a paraszti életformát megjeleníti: a magasra
vetett, pánadíszes ágy, a sublótban a legszebb zsámboki ruhák, féketôk, kecelék, a
sarokban búbos kemence, szövôszék, bölcsô,
16

Zsámbok

Rejtett kincsek:Rejtett kincsek_2 09.02.21. 13:23 Page 17

ahol a lagzit tartják. Verses beköszöntôk
kíséretében kerülnek asztalra a hagyományos ételek, elsôként a ﬁnom tyúkhúsleves –
csigatésztáját a zsámboki asszonyok ügyes
kézzel, egyenként készítik. Dalból van egész
estére való, a táncokat a vendégekkel
együtt ropja gyönyörû ruháiban öreg és
ﬁatal. Aki ezt az ünnepi népviseletet akarja
látni – a hétköznapit ma is hordják az idôsebb asszonyok – a „Lecsót a Kecelébôl”
augusztusi fesztiváljára menjen Zsámbokra,
Szabadságharc Emlékmûve. A falu hagyományokban gyökerezô egyedi kultúráját a
híressé vált Zsámboki Népi Együttes a
régi falusi lakodalmak hangulatát felelevenítô,
csoportoknak rendelhetô programja, a
Zsámboki Lakodalmas teszi láthatóvá. Dalok, táncok, rigmusok, ételek, ruhák – itt
minden több évszázados szokást idéz: a
lányos háznál a vôfély kikéri szüleitôl a
menyasszonyt, aki nehéz szívvel válik meg
a szülôi háztól, elsiratja lányságát, majd az
éneklô-táncoló menettel vonul új otthonába,

ahol 50 bográcsban fô a helyben termesztett, híresen jóízû paprikával-paradicsommal
készülô lecsó, látható a csigatészta – és
zsámboki hímzés-készítés, fa- és tökfaragás,
porcelánfestés, csuhéfonás. A lakodalmas
menet végigtáncolja a fôutcát, majd a
Mûvelôdési Ház kertjében lejátssza a lakodalmas színpadi változatát. Szeptember
ünnepe a látványos Szüreti Felvonulás lovaskocsikkal, szemgyönyörködtetô népviseletben, ahol az odaérkezôket is megtáncoltatják a jókedvû, mulatni szeretô
zsámbokiak.
17
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Vácszentlászló
A szent lovagkirály nevét viselô, ôsi magyar település a szép fekvésû, rendezett képet mutató, nyugodt légkört
árasztó falu, ahol máig él Szent László
tisztelete, a legendakincs ápolása és
épít kapcsolatokat a róla elnevezett települések között, országhatáron belül
és azon túl.

majd többször átépítették a Szent László
templom-ot (Fô u. 31.), a közelmúltban –
a csaknem színtiszta katolikus lakosság
aktív közremûködésével – szépen restaurálták. Kertjében áll Nepomuki Szent János
1777-ben készült szobra. A falu központjában látható az 1920-ban közadakozásból
emelt I. Világháborús Emlékmû. A gránátot
dobó katonát ábrázoló alkotást a magyar
szecesszió kiváló képviselôje, a gödöllôi
mûvésztelep egyik alapítója, KörösfôiKriesch Aladár (1863-1920) készítette. A

Évszázadokig a nemzet hôseként tisztelt
Szent László király (1046-1095) testesítette
meg a magyar eszményt, mely „Lászlóban
lett kereszténnyé és szentté”. A személye
köré fonódó legendáknak se szeri se száma:
imájára víz fakadt a sziklából, a pénzdarabokból kövek lettek az ellenség megállítására,
katonáinak éhségét egy hirtelen megjelenô
szarvascsorda enyhítette és így tovább. A
vácszentlászlói csoda a falun átfolyó Hajta-patakkal kapcsolatos: a hagyomány úgy
tartja, hogy – mivel a patakot tápláló forrás
vize patkó alakú – az a király lovának lábnyomából fakadt. 1743-ban kezdték építeni,
18
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falu több utcájában (Kossuth utca, Hársfa
utca, Petôﬁ utca, Erdô utca) gazdagon faragott, fa oromzatos házak jelenítik meg a
100-150 évvel ezelôtti paraszti építészet
jellegzetességeit. Hagyománytiszteletüket
az évente megrendezendô, látványos programokat jelentô Falunapon tárják a falubeliek
saját maguk és a más vidékekrôl érkezôk
elé. A Vácszentlászló és Valkó között
fekvô víztározó 40 hektáros vizében élô
halak: ponty, amur, csuka, süllô horgász-sikerekkel kecsegtetik e sportág kedvelôit,
de kellemes idôtöltés lehet a tó partján
tett séta is. Útközben felfedezhetjük a jó
levegôn gyaloglás örömét, amint elhaladunk
a falu igényesen parkosított, nagyvonalúan
kellemes központja, a szépen karbantartott,
tágas porták, az igényes külsejû, vonzó
boltok elôtt. A képek jó benyomást adó
kellemes érzéssé érnek: ez egy szerethetô
falu, jó itt lenni.
19
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Valkó
Sûrû tölgyerdôk gyûrûje adja szép fekvését
a 3500 éves múltra visszatekintô, mezôgazdaságból élô, falusias hangulatú településnek. 800 éves magyar történelmének
csúcsát 1867-ben élte meg, amikor a magyar állam, a Grassalkovich-birtokokkal
együtt, I. Ferenc József császárnak adta
koronázási ajándékként. A vadban gazdag
Valkói Erdô fejedelmi vadászatokhoz szolgált nagyvadak kincset érô trófeáival, Erzsébet királyné kedvvel és gyakran járta
vidékét.

A kôkorszaki ember már élt ezen a vidéken,
megtalált eszközei – a bronzkori, szkíta,
kelta és szarmata tárgyakkal együtt a
Magyar Nemzeti Múzeumban kerültek kiállításra. A római-kori védôsánc-rendszer,
a Csörsz-árok egy szakasza a község határában húzódik, a Tekenôs parton több
helyen megtörik, mélysége a 4 métert,
szélessége a 9 métert is eléri.
Legnevezetesebb épülete a klasszicista,
1834-ben épített Szent Mihály templom
(Fô tér) gazdagon díszített fôpárkánnyal,
20

csehsüveg boltozattal. Közelében az 1929ben felállított Hôsök szobra, Lukácsi Lajos
szobrászmûvész alkotása, a falu hôsi halált
halt ﬁainak állít emléket. A gödöllôi út
mentén áll az utak védôszentjeként tisztelt
Nepomuki Szent János szobra, 1789-bôl.
A nagyvadban gazdag Valkói erdôben királyok, hercegek vadásztak, köztük Ferenc
József, Rudolf trónörökös, Ferdinánd nagyherceg, Albert szász király, Lipót bajor
herceg. Sisi egyik kedvenc vadregényes
pihenôhelye is itt található, ahol ma vadászkasély található, melyben a vadásztatást
végzô Pilisi Parkerdôgazdaság fogadja a
szarvas-, ôz-, vaddisznó- és muﬂonvadászatra érkezô hazai és külföldi vendégeket.

Valkó
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Az erdôben kijelölt túraútvonalak kínálják
a túrázás lehetôségét. Az ideérkezônek
kellemes pihenést nyújt a szabadidô park,
mely padokkal, asztalokkal, tûzrakóhelyekkel,
fából készült térjátékokkal gazdagon felszerelt. valamint focipályával bôvített. Horgászélményeket a Valkó és Vácszentlászló
között fekvô víztározó kínál. A május
elsejei Falunap egész napos, szórakoztató
rendezvény, minden korosztálynak, csakúgy,
mint az ünnepi szentmisét követô körmenettel kezdôdô Szent Mihály-napi búcsú,
szeptember végén. A falu dal-, és tánchagyományait a Valkói Nyugdíjas Klub ôrzi,
ôk szervezik nagy lelkesedéssel a 2-3
évente megrendezésre kerülô Nyugdíjas
Világtalálkozót is.

21
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Gödöllô
Fejedelmi vendégeket fogadó híres hellyé a
kastélyépítô Grassalkovich I. Antal tette, Erzsébet királyné itt talált a bécsi udvartól
távoli, léleképítô szabadságot a mûvészet
életújító, megtisztító szerepében hívôk
mûvésztelepet alapítottak, Ady Lédája nyugalmat keresve telepedett le az 1933-as
Cserkész Világtalálkozót megrendezô városban, ahol ma Magyarország legnagyobb
barokk kastélya, a világ második legjelentôsebb mezôgazdasági gépgyûjteménye és
Európa egyetlen Világbéke Gongja található.
Híres kegyhelyét felkeresô zarándokok az
ország legkisebb Mária-kegyszobrát, egyetlen
Mária Múzeumát, a bazilikává avatott kegytemplom szomszédságában találják Máriabesnyôn.

A barokk kor tehetséges építésze, Mayerhoffer András (1690-1771) tervezte a
Gödöllôi uradalom nagyhatalmú birtokosa,
Mária Terézia (1740-1780) császárnô bizalmasa, Grassalkovich I. Antal gróf ((16941771) számára a stílusteremtô barokk
Grassalkovich kastélyt, mely 1867-ben
lett a mindenkori magyar uralkodó nyári
rezidenciája, a Királyi Kastély. Az átalakított
épületegyüttest az Osztrák-Magyar Mo22

narchia uralkodópárja, Ferenc József
(uralk.1848-1916), császár, magyar király,
és felesége Erzsébet királyné (1837-1898)
lakták elsôként, lakosztályaik az emeleti
Kastélymúzeumban láthatók, a Grassalkovichok korát és Mária Terézia 1751-es
látogatására készült szobáját bemutató
termekkel együtt. A Kastélyban gyakran
és szívesen tartózkodó Erzsébet királynéra,
bonyolult személyiségét, kedvteléseit bemutató külön kiállítás emlékezik. Tragikus
halálát követôen bontakozott ki a „Magyarok királynéjaként” tisztelt személyét

Gödöllô
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övezô, mai napig élô Sisi-kultusz: a világ
elsô, teljes alakos Erzsébet királyné szobrát (Róna József) 1901-ben állították fel
az ország 64 vármegyéjébôl hozott kövekbôl épített Sziklahalom (valószínûleg

Zala György) elôtt, az Erzsébet-parkban
(Táncsics utca), ahol a szép barokk kálvária
(1775) is áll. Egyedülálló kulturtörténeti
érték a Kastély déli szárnyában 1785-ben,
egyedi (kulisszás) színpadtechnikával létrehozott Barokk Szíház. A vele szembeni
oldalszárny része a vasárnapi szentmisén
megnyíló, a XVIII. századi barokk stílust
reprezentáló Kastélytemplom, hét közben
a Kastélymúzeum ablaka kínál rápillantást
két rokokó szószékkel díszes belsejére.
Az egykori lovarda felújítás elôtti állapotában ma koncertek helyszíne csakúgy,
mint a gyönyörû barokk díszterem, de
kiállításoknak is teret ad, akárcsak a földszinti kastélytermek. A kastélykert felújításra vár, a gesztenyefasor mentén
megközelíthetô egykori pálmaházban virágkertészet mûködik. A park közepén
hatszögletû építmény: az 1760-ban épített
Királydombi pavilon, a magyar történelem
23
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Gödöllô
különleges arcképcsarnoka: 54 kép a magyar vezérek, királyok, uralkodók portréjával.
Volt már udvarház, vendégfogadó, gyógyszertár, szálloda, kaszinó és gimnázium a
város legrégibb épületeként számon tartott
Hamvay-kúria (Szabadság tér 5.), ma itt
található a Gödöllôi Mûvésztelepet (190120) az ország egyetlen állandó szecessziós
kiállításán bemutató Gödöllô Városi Múzeum. Gazdag helytörténeti anyaga a
város múltját, eseményeit, természeti ér-

tékeit eleveníti meg, hangulatos enteriôrök
személyes tárgyaikkal idézik híres lakóit –
Nagy Sándor festô (1869-1950), Ambrus
Zoltán író (1861-1932), Bor Ambrus író
(1921-95), Diósyné Brüll Adél(18721934) – Ady Lédája – hûséggel keltenek
életre ma már csak régi filmeken látható
borbélyüzletet és a nosztalgia-plakátokról
ismert cikkeket áruló „szatócsboltot”. Ignácz Ferenc magángyûjtô ajándékozta
szülôvárosának a saját kezûleg gyûjtött,
Óceánia világát bemutató, párját ritkító
gazdagságú természeti és néprajzi tárgyakból álló gyûjteményét. A Gödöllôi
24

Mûvésztelep hagyományait, szellemiségét
a Gödöllôi Iparmûvészeti Mûhely (GIMHáz, Kôrösfôi Kriesch Aladár utca 1517.) a kortárs mûvészeknek bemutatkozási
lehetôséget adó kiállításaival, rendezvényeivel közvetíti. Évszakonként más-más
színben pompázó kertje külön esztétikai
élmény a látogatóknak. A mûvésztelep
ma még látható emlékeinek bemutatására
szecessziós túrát szervez a Városi Múzeum,
melynek udvarán áll a város címerállatát
megjelenítô Pelikános kút, körötte a régi
vásárok hangulatát idézô városi piac. A
Szabadság tér legújabb nevezetessége a
világon az ötödik, Európában elsô és
egyetlen Világbéke Gong, Indonézia aján-

Gödöllô
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sekkel értéket ôrzô Mûvészetek Háza,
oldalában a Gödöllôi Cserkész Világtalálkozót idézô Cserkész szobor (Kisfaludi
Strobl nyomán Paál István, 1994). A XVIII.
században uradalmi épület, 100 év múlva
királynéi titkári hivatal, majd kormányzói
Testôrlaktanya (Szabadság tér 2.) volt
az útkeresztezôdésben álló, kastéllyal
szemben, felújításra váró épület, mögötte
kezdôdik az egykori kastélykert Alsóparkja, ahol a Magyar Szabadság Napja
(június utolsó hétvégéje) helyszíne, a
Világfa (Velekei József Lajos, 1992) áll. A
HÉV-végállomáson díszes mûemlék épület
déka Gödöllô városának. Hagymakupolás az Ybl Miklós tervezte Királyi Váróterem
a szép arányú, Grassalkovich I. Antal tá- (1874,) – korhû felújítását követôen –
mogatásával 1745-ben épített barokk re- egyedi nevezetessége a városnak. Innen
formátus templom (Szabadság tér 9.). A is megközelíthetô a volt Premontrei Gimszecesszió építészetét képviseli teret meg- názium (1924), ma az agrártudományok
határozó tömbjével az egykori Községháza, hazai központja, a Szent István Egyetem
Járási Hivatal – ma a város új hotelje, az (Páter Károly u. 1.), aulájában Amerigo
Erzsébet Királyné Szálloda (Dózsa György Tot (1909-84) magyar származású szobút 2.). A térrôl látható a kisvárosi hangulatú rászmûvész a „Mag apoteózisa” több
üzletsor melletti evangélikus templom a emeletnyi magas, bronz dombormûve.
Petôfi téren, mely szoborral és emlék- Bronzból készült a premontrei szerzetetáblával (a 16.sz. ház falán) a Gödöllôn seket adományokkal segítô, a muhi csaátélt szerelmét a „Szerelem Gyöngyei”
versciklussal megörökítô költôre, Petôfi
Sándorra (1822-1849) emlékezik. A HÉVvel érkezôt a város szép szobrai fogadják:
1749-ben állíttatta Grassalkovich I. Antal
a barokk dombormûvekkel és szentek
szobraival díszített Mária Oszlopot (Martin
Vögerl), közelében a közadakozásból
1931-ben emelt Szent Imre Hergeg szobor (Ludvig Krausz), az állomás melletti
parkban az I. Világháborús Emlékmû
(Siklódy Lôrinc, 1931), vele szemben, a
Szabadság út mentén a minden évszakban
gazdag programmal, neves saját együtte25
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Gödöllô
tában halálos sebet kapott Árpád-házi
Kálmán herceg (1208-1241) lovasszobra
is, (Róna József 1931.), talapzatán a csatában elesett vezérek portréi. Sok látogatót
vonz az egyetem világon is párját ritkító
gyûjteménye, a 4000 négyzetméteres területén 2000 mûködô géppel büszkélkedô
Mezôgazdasági Eszköz- és Gépfejlôdéstörténeti Szakmúzeum, ahol a hungarikum-élelmiszerek hangulatosan látványos
kiállítása mellett az élelemszerzés és termelés 2,5 millió éves története is végig
követhetô. Nagy Sándor képe, gyönyörû
szecessziós üvegablak formájába, a Premontrei kápolnában (Fácán sor 3.) míg
Fadrusz János híres Krisztus a keresztfán
feszületének másolata a Premontrei gimnáziumot alapító Takács Menyhért (1861-

1933) prépost prelátus sírján, a premontreiek temetôjében látható. Magyarország
legjelentôsebb növénykertje volt 1902as alapítását követôen a József fôherceg
liget, a mai Arborétum (Isaszegi út). Jelenlegi, erdészeti kutatásokat szolgáló, 350
hektáros területén több mint 700 (110
26

nyitvatermô és 650 lombos) fafaj található,
parkrésze kellemes sétautakon bebarangolható. Közelében az országos kuriózumot
jelentô Méhészeti Múzeum (Isaszegi út),
látogatásához elôzetes bejelentkezés szükséges. A városközponttól 3 km-re található
Máriabesnyôt a kegyszobor megtalálása
és az itt történt ima-meghallgatásokat
követô gyógyulások teszik csodákkal övezett, híres Mária-kegyhellyé. A Grassalkovich I. Antal építtette, 1771-re elkészült
templom két, egymás fölé épült templomból áll: az altemplomban a Grassalkovich család kriptája (Mayerhofer János)
az egyik legszebb hazai barokk síremlékünk,
a felsô templom a Nagyboldogasszony
bazilika, két, egymás mögötti kegyoltárral
két különleges Mária-kegyszoborral, szép
oratóriummal, refektóriummal, és a hozzá
csatlakozó kolostorral (1763.) A bazilika
mögötti kiállítóteremben nyílt meg 2008ban az országban egyetlen, a magyarországi

Gödöllô
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aradi vértanú honvédtábornok Török Ignác (1795-1849) nevét viseli, szobra a
róla nevezett utcában található. A mai
magyar építészet egyszerûségében is izgalmas új értéke a 2007-ben felszentelt
Szentháromság templom (Szent Imre
utca 15.) falain egy országosan is egyedülálló mûalkotás-sorozat: Szekeres Erzsébet textilmûvész Árpád-Házi szentek
és boldogok szônyegsorozata. Az ábrázolt
14 szentéletû magyar közül 10, határainkon
kívül élte Istenkövetô életét, láthatatlan
szálakat szôve régi és új hazája között
csakúgy, mint a 2006-ban felavatott Nemzeti Együvé Tartozás Parkja (Táncsics M.
út), ahol a 64 vármegyébôl hozott föld
jelzi az összetartozást határainkon innen
és túl. Gödöllô kultúrája – a jelenben is –
élô, értékadó rendezvények sorát kínálja
évrôl évre. Az aktuális programokról a
városi honlap, a www.godollo.hu nyújt
Mária-kultuszt bemutató Mária Múzeum. naprakész tájékoztatást.
Jézus Krisztus megváltó szenvedését idézi
a virágvasárnapi Besnyôi Passió, a megrázó
és felemelô élményt egyszerre jelentô
passiójáték. A máriabesnyôi temetôben
helyezték örök nyugalomra dr. gróf Teleki
Pál (1879-1941) miniszterelnököt, a Cserkész Világtalálkozó fôcserkészét. Világviszonylatban is kuriózumnak számít a jelenleg nem látogatható Babati Istállókastély, melyet Grassalkovich I. Antal építtetett
leánya számára, hogy tüdôbetegségét az
istálló levegôjével gyógyíthassa. Közelében
a Nyitott kert Alapítvány helyben termelt
bioélelmiszereket árusító kertészete, körötte a Babat-völgy tizenegy duzzasztott
tóból álló, horgászásra kiváló tórendszere,
lovardával, ôshonos állatokat bemutató
falusi udvarral. A város gimnáziuma az
27
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Szada
„Gyümölcstermô szent Szada” volt a neve
a közel 700 éves, dombokra épült településnek, ahol a Gödöllôi-dombság legmagasabb pontja, a 344 méteres Margitahegy „kilátó”-ja körpanorámát kínál a
környezô vidékre. Természeti szépsége,
egyedi hangulata történelmi festészetünk
egyik legnagyobbját, Székely Bertalant is
magával ragadta: egy évtizedet töltött itt,
híres barátainak alkotásai a mai falu nevezetességei, gondosan ápolt kincsei.
alkotásainak másolataiból, rajzaiból – a
dombra kapaszkodó Székely-kertben lévô,
egykori házában berendezett Székely Bertalan Emlékkiállítás (Székely Bertalan út
22.) ôrzi. Vele szemben található a Székely
Bertalan Mûterem, melyet a budapesti
Halászbástya építésze, Schulek Frigyes
(1841-1919) tervezett számára. A mûteremház napjainkban – a kortárs festôk galériájaként – idôszaki kiállítások, mûvészeti
találkozók színhelye, jelentôs kulturális eseménye a minden év májusának második
vasárnapján, más-más téma köré szervezett
Székely-tárlat megnyitása. A faluház kertjében álló Hôsi emlékmû, Siklódy Lôrinc
szobrászmûvész alkotása, 1937-bôl. GrasSzékely Bertalan (1835-1910) hôsies és
tragikus eseményeket ábrázolt képein –
II. Lajos király holttestének megtalálása,
Dobozy és hitvese, Egri nôk, Thököly búcsúja, Zrínyi kirohanása – freskói díszítik
legszebb templomaink: a Pécsi Székesegyház,
a Tihanyi Apátság és a budai Mátyás templom falait. Örök nyugalomra a régi református temetôben talált , az utókor emlékezetét tanítványa, Bory Jenô szobrászmûvész által készített Székely Bertalan-síremlék fejezi ki méltóképpen. Évtizedes alkotómunkájának emlékeit – a festô
28
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falvakon-városokon átvonuló áprilisi lovasfelvonulást színesítik a Szadai Sportegyesület Lovasszakosztályának korhû ruhákban pompázó lovashuszárjai.

salkovich-stílusban épült a falu központjában
álló, földszintes Pejacsevich-Bánó kastély
(Dózsa György út 63.) ma a közösségi
élet központját jelentô Faluház. A homlokzatán látható kerámia Szada címer, a
Fô téren álló Turul életfa szobor és az
Emlékezet lángja köztéri plasztika is Kun
Éva keramikusmûvész alkotása. A szadai
népviselet a Tájházban (Dózsa György út
41.) látható a palócföld és elsôsorban a
Galga-mente néprajzi hagyományait, gazdálkodás-formáit bemutató kiállításon. A
Magyar Operaház és a Magyar Nemzeti
Múzeum freskóinak alkotója, Than Mór
(1828-1899) festette az 1794-ben épült
barokk római katolikus templom (Dózsa
György u. 110.) védôszentjét, Keresztelô
Szent Jánost ábrázoló oltárképét, míg a
vele szemben lévô református templom
(Dózsa György út 79.) a visegrádi Mátyás
Király Palota felfedezô-feltáró építésze,
Schulek János (1872-1948) tervei alapján
épült 1928-ban. A Rudnyánszky kápolnakripta (régi katolikus temetô) a budapesti
Bazilika egyik építôje Kauser József (18481919) alkotása. Szép sétákra invitálnak a
vadban gazdag környékbeli erdôk, a tájvédelmi körzetben. Az 1848-49-es dicsôséges Tavaszi Hadjáratra emlékezô,
29
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Szabadidôre ajánljuk
Lovaglás, horgászat, vadászat, természetjárás
A Gödöllôi Kistérség területén együtt található minden, ami az aktív kikapcsolódást szolgálja: lovagláshoz a homokos talaj és a változatos táj, horgászathoz a halban gazdag tórendszerek, a
vadászok messze földön ismert, trófeákkal kecsegtetô paradicsoma a Valkói erdô, a dimbesdombos, zöldellô vidék a természetjáróknak jelent ideális túra-terepet az év minden szakában.

Lovaglás
A kezdôktôl a proﬁ lovasokig mindenkinek kínálkozik lovasélmény a Gödöllôi Kistérség lovasbázisain. Tanulóknak lovaglás futószáron, majd osztálylovaglás, tereplovaglás vagy
lovastábor, haladóknak lovastúrák a pár órástól akár 1 hetesig, proﬁknak felkészítés lovasversenyre, díjlovaglás, vadászlovaglás, díjugratás, military, fogathajtás. Aki nem akar lóra ülni,
annak terephintózás, lovaskocsizás, havas télen lovasszán áll rendelkezésre. A lovasbázisok
többsége vállalja a bértartás valamennyi formáját, a ridegtartástól az angolboxos tartásig,
megoldják a lovak szállítását is. Gyermekek nyári táborokban tanulják meg a lóápolást,
oktatást is kapnak. A szórakoztató programok a lovas-, csikós- és huszárbemutatóktól a
lovasíjászaton keresztül a dámalovas bemutatókig (a dámalovaglást csak itt oktatják
hazánkban) terjednek.
Csömör
Kelemen Lovarda, tel.: 30/960 7722, http://kelemenlovarda.gportal.hu/
Nádormajori Lovas Egylet, tel.: 20/427 0399, www.lovasiskola.net
Midnight Lovasklub tel.: 28/018-447
Gödöllô:
Babatvölgy tel.: 30/515-2634 www.babat.hu,
Árpád Vére Lovasiskola tel.: 20/6973-0474, www.horseridingshow.hu,
Fenyves Lovasiskola (Csalogánytanya) tel.: 20/534-4100, 20/343-0238, www.fenyveslovarda.fw.hu
Magyar Dámalovas Egyesület, tel.: 20/480 5276, www. damalovasegyesulet.hu,
Monarchia Panzió és Lovasközpont tel.: 30/931-2544, www.mplk.hu,
Nóniusz Lovasiskola tel.: 28/430-099
Isaszeg:
Reiterhof Lovarda tel.: 28/ 470-372, 20 957 5520,
Kerepes:
Gyémánt Patkó Lovarda 30/419-8175, www.gportal.hu/portal/gyemantpatkolovarda
Kistarcsa:
Deres Lovasudvar tel.: 30/625 3449, www.dereslovasudvar.hu
Nagytarcsa:
Szuper farm Lovarda tel.: 30/998 6045, www.szuperfamily.hu
Pécel:
Fehér tó Lovarda, tel.:20/982 9252
Szada:
Lovas Berek Bt. tel.: 30/272 4877
Szadai Lovasfarm tel.: 70/326 6486 ,www.szadailovasfarm.hu

30

Rejtett kincsek:Rejtett kincsek_2 09.02.21. 13:24 Page 31

Horgászat
A Gödöllôi Kistérség horgásztavaiban nemcsak a horgászok lelik örömüket, a parkosított,
kiépített tópartok a családoknak is kellemes idôtöltést nyújtanak hétvégéken, szabadságidôben. A fogható halfajták: amur, balin, compó, csuka, harcsa, kárász, keszeg, ponty,
sügér, süllô közül egy-egy horgászvízben legalább 5 fajta található.
Csömör:
Dány:
Isaszeg:

Horgásztó, www.csomor.hu,
Dányi horgásztó (Zsámbok irányában) e-mail: acsaxon@enternet.hu www.danyito.freeweb.hu
Isaszegi-tôzegtavak tel.: Isaszegi Horgász Egyesület: 28/440807, 30/921-3184
Liget Klub (Öreghegy) horgásztó, tel.: 28/496-270 www.ligetklub.hu,
Gödöllô:
Homokpart horgásztó, Babat-völgy: ponty, , 70/347-2748 www.babat.hu, Malomtavak
Vácszenlászló: Víztározó, www.vacszent-laszlo.hu

Vadászat
Az egykori királyi, kormányzói majd kormány vadászterületnek, melynek vadban gazdag
legszebb része a Valkói erdô, a Pilisi Parkerdô Zrt. vadgazdálkodásának köszönhetôen
ma is fejedelmi a vadállománya: gímszarvas, dámszarvas, vaddisznó, muﬂon, ôz kerülhet
terítékre a szervezett vadászatok során. Információ a feltételekrôl, szállásról és ellátásról:
Pilisi Parkerdô Zrt. tel.: 28/572-020

Természetjárás
A Gödöllôi-dombság bebarangolását megkönnyíti, hogy települései Budapestrôl busszal,
vonattal, HÉV-vel könnyen és gyorsan megközelíthetôk.
A Pest megyét átszelô, közel 250 kilométeres „Pest megyei piros” túraútvonal áthalad
Gödöllôn, érinti Isaszeget és Pécelt is. A Pest Megyei Természetbarát Szövetség rendszeresen szervez nyílt túrákat, melyekrôl információ a www.tbaratpest.hu honlapon
található. Gödöllô természetbarát egyesülete a Margita 344,2 Turisztikai és Sport
Egyesület, meghirdetett turáihoz a www.margita.fw.hu honlapon lévô információk
szerint lehet csatlakozni.
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Információ
Amikor a Gödöllôi Kistérséggel ismerkedik, látogatását tervezi vagy már meg is érkezett,
szüksége lehet információra.
A TOURINFORM segít Önnek az eligazodásban.
T urisztikai információ
Országjáró programok, üdülések
Utazási ajánlatok
R endezvények, események, fesztiválok
I degenforgalmi szolgáltatások
Nemzeti parkok, természeti értékek
F ürdôk, gyógyturizmus, wellness
Országos szálláskínálat, falusi turizmus
R égi és új ízek: gasztronómia, bor
Múzeumok, mûemlékek, látnivalók
Tourinform irodák a Budapest-Közép-Dunavidék régióban
Tourinform Gödöllôi Kistérség
2100 Gödöllôi Királyi Kastély Tel./fax: (28) 415-402 Email: godolloi-kisterseg@tourinform.hu, www.godollotourinform.hu

Budapest
Tourinform Liszt Ferenc Tér
1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 11.
Tel.: (1) 322-4098
Fax: (1) 342-9390
E-mail: mailto:liszt@budapestinfo.hu
http://www.budapestinfo.hu
Tourinform Sütô utca
1052 Budapest, Sütô utca 2.
(Deák tér)
Tel.: (1) 438-8080
E-mail: mailto:suto@budapestinfo.hu
http://www.budapestinfo.hu
Tourinform Ferihegy 1
1185 Budapest, Ferihegyi Repülôtér
1. terminál
Tel.: (1) 438-8080
E-mail: ferihegy1@budapestinfo.hu
Tourinform Ferihegy 2/A, 2/B
1185 Ferihegyi Repülôtér
2A és 2B terminál
Tel.: (1) 438-8080
E-mail: ferihegy2A@budapestinfo.hu
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Pest megye
Tourinform Pest megye
1052 Budapest, Városház u. 7.
Tel.(1) 428-0377, (1) 428-0375
Fax: (1) 353-2956
E-mail: pest-m@tourinform.hu
www.tourinform.pestmegye.hu

Tourinform Rétság
(szezonális iroda június 15 - augusztus 31.)
2651 Rétság, Rákóczi út 26.
Tel: (35) 550-036
Fax: (35) 550-156
Email: retsag@tourinform.hu
http://tourinform.retsag.net

Tourinform Cegléd
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Tel.: (53)500-285
Fax: (53)500-286
Email: cegled@tourinform.hu
www.cegled.hu

Tourinform Szentendre
2000 Szentendre, Dumtsa Jenô u. 22.
Tel./fax: (26) 317-965, (26) 317-966
Email: szentendre@tourinform.hu
www.szentendre.hu

Tourinform Ócsa
2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.
Tel.: (29) 578-750
Tel./ fax: (29) 578-751
Email: mailto:ocsa@tourinform.hu
http://www.alfoldkapuja.hu

Tourinform Vác
2600 Vác, Március 15. tér 17.
Tel.: (27) 316-160
Fax: (27) 316-464
Email: vac@tourinform.hu
www.vac.hu
www.tourinformvac.hu

Tourinform Ráckeve
2300 Ráckeve, Eötvös utca 11.
Tel./fax: (24) 429-747
Email: rackeve@tourinform.hu
www.tourinform.rackeve.hu

Tourinform Zsámbék
2072 Zsámbék, Etyeki u. 2.
Tel./fax: (23) 342-318
Email: zsambek@tourinform.hu
www.zsambek.hu
www.zsambekinfo.hu
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Vendéglátó- és szálláshelyek

Barangolás a Gödöllôi Kistérségben

Csömör

Zöldfa Étterem 2141,Csömör,Szabadság út 13.
Laki Étterem 2141,Csömör, Széchenyi u. 142.

Dány

Akácfa Pizzéria 2118 Dány, Széchenyi utca 1
Gyöngyvirág vendéglô 2118 Dány, szabadság út 2
Büfé 2118 Dány, pesti út 2/d

Gödöllô

Arany Étterem és panzió 2100, Gödöllô, Arany János u.35.
Erzsébet Királyné Szálloda 2100,Gödöllô, Dózsa György út 2.
20/967 4031
Fakuckó Ifjúsági Szálló 2100,Gödöllô, Ganz Ábrahám u.7.
Galéria Panzió 2100,Gödöllô, Szabadság tér 8.
28/418-691
Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház 2100,Gödöllô, Kapucinusok tere 3.
28/510 740
Nóra Hotel 2100,Gödöllô, Honvéd u.32.
30/857 4138, 1/319 3245
Sissi Panzió 2100,Gödöllô, Dózsa György út 36.
28/545 550, 20/253 2598
Sony Panzió 2100,Gödöllô, Tessedik Sámuel u. 2.
Szent István Egyetem Kollégium 2100,Gödöllô, Páter Károly u.1.
28/522 940
Szentjakabi Vadászház 2100,Gödöllô, Szentjakab, Pf.164
20/225 6846
SZIE Kollégiumok 2100,Gödöllô, , Páter K. u 1.
30/567-0095
Hegyesi Vendégház 2100,Gödöllô, Hegyesi Mari u.3b.28/432 590
30/940 2191

Isaszeg

Pogonyi Cukrászda 2117, Isaszeg, Rákóczi u. 4.
Kelemák Pálné „Étkezde” 2117,Isaszeg, Kossuth u. 170.
Káposztás Vendéglô és Panzió 2117,Isaszeg, Kossuth u. 181.
Csata Vendéglô és Panzió 2117,Isaszeg, Rákóczi u. 8.
CUKRÁSZDA, Proﬁ Tero Ker Bt, 2117,Isaszeg, Kossuth u. 48.
Védese Kht Étkezde 2117,Isaszeg, Nap u. 2/b
Pizza Sütô,Csólya Lászlóné 2117,Isaszeg, Ady E. u. 1.
PRESSZÓ, ISA 2000 Bt 2117,Isaszeg, Kossuth u. 142/a
Zöld-Sasok étterem 2117,Isaszeg, Alkotmány u. 2/a

0628464601
0628465630

Kistarcsa

Nosztalgia Vendéglô 2143, Kistarcsa, Szabadság út 46.
Györkös Cukrászda 2143, Kistarcsa,Kápolna u. 16.
Illés Cukrászda 2143, Kistarcsa, Thököly u. 3.
Salátabár 2143, Kistarcsa, Ifjúság tér.
Pizzéria, Kína 2143, Eperjesi u. 28/a
Büfé 2143,Kistarcsa,HÉV állomás

28-473-423
28-471-407

Kastély Étterem 2119,Pécel, Maglódi út 12.
Joker Music Café 2119, Pécel, Baross u. 7.

30-438-7971

Szada

Gösser Sörözô 2111, Szada, Arany J u. 3.

20-946-3605

Valkó

Júlia Cukrászda 2114, Valkó, Szabadság út 118/2
Méhészeti term. forg., Balta és Balta Kft. 2114, Valkó, Dányi u. 2/a
Házi tejtermékek ért., bemut. Fuchsz Tej Kft 2114, Valkó, Dányi u. 1.
Vadhús forg. Hubertus Vadker. Kft. 2114,Valkó, Szabadság út 223.

Árpád-Ház Klub Vendéglô 2116, Zsámbok, Szt.Imre u.4.

• Északon a Budai-hegyek folytatásaként húzódó Visegrádi-hegység és a Duna
jobb partja közé ékelve a dél városait idézô Szentendre, a középkori magyar
fôváros Visegrád, a bal parton a szépséges barokk Vác, fölötte a Börzsöny csodálatos hegyvidéke s mindehhez a különleges tájélményt jelentô Dunakanyar
fokozza.
• Délen a Ráckevei-Duna üdüléshez ideális, vízparti élményeket kínáló tája Ráckeve és Ócsa egyedi mûemlékeivel és a már szinte az Alföldön, a Kossuth-hagyományt ápoló Cegléd városa.
• Nyugaton a Zsámbéki-medence apró falvai a tájnak nevet adó Zsámbék egykor hatalmas románkori templomával.

Pécel

Zsámbok

Nem ismeri Budapestet,
aki nem látta a környékét!

/28/ 494 484
/28/ 494 285
28-490-557
28-490-988

Drink Bár Étterem 2115, Vácszentlászló, Turai út 1/a.
Molnár Panzió 2115, Vácszentlászló, Fô utca 46.

A Duna hatalmas folyama osztja a hegy-völgyes Budára és a síkvidéki Pestre
a kétmilliós metropoliszt, melynek Duna-parti panorámáját
az UNESCO a világörökség részeként tartja számon.
Aki csak egyszer is látta esti kivilágításban, tudja, hogy miért.

/28/ 495 243
/28/ 494 968
/28/ 493 705
/28/ 582 371
/28/ 493 198
/28/ 582 426

Patkó Vendéglô 2144,Kerepes, Szabadság út 286.
Al Capona Pizzéria 2144,Kerepes, Szabadság út 108.

Vácszentlászló

Vannak, akik elsô látásra beleszeretnek és vannak,
akik csak hosszabb ismerkedés után válnak rajongóivá, de abban mindenki
egyetért, hogy az egyik legszebb fekvésû város a világon – Budapest.

28-445-742
28-769-057

Kerepes

Kincskeresôben

A projekt a Turisztikai célelôirányzatból valósult meg.

(28) 485-911

Kiadó: Gödöllôi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulása
(2100 Gödöllô Szabadság tér 7. www.godolloikisterseg.hu)
Szöveg: Padányi Ágnes • Szerkesztés: Kovács Gergô Péter
Graﬁkai tervezés, nyomdai elôkészítés: Tóth Mûvek Graﬁkai Mûterem – Tóth László, Vizi István • Nyomda: D-Plusz
Az angol nyelvû szöveg fordítása és lektorálása: ILI – Nemzetközi Nyelvek Intézete Kft. (akr. sz.: 441, PL-0518)
Képeket a Gödöllôi kistérség polgármesterei bocsátották rendelkezésünkre • Térkép: DIMAP Bt.
Készült a Gödöllôi Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából

Rejtett kincsek
Pest kapujában

• Keleten a pesti kerületekkel szinte egybeépült Gödöllôi-dombság lankás vidéke:

„Pest kapuja”
a

GÖDÖLLÔI KISTÉRSÉG.

