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Székesfehérvár 
  



 

 

Program 

 
 

Szept. 17. péntek 
14 órától érkezés a Hotel Best Western Plus Lakeside-ba  
 (Székesfehérvár, Ligetsor 50A, www.lakesidehotel.hu) 
pihenés, wellness 
19:00-tól közös vacsora 
 
Szept. 18. szombat 
9:00 indulás a belvárosba, parkolás a SKÁLA parkolóban 
10:00 nevezetességek megtekintése 
12:30 büféebéd a 67Sigma Étteremben (Oskola u. 4.) 
14:00 túra Csókakő-Mór irányába, megálló egy pohár borra vagy üdítőre a móri 
 borvidéken 
18:30 megemlékezés a Magyar Jaguar Club megalapításának 25. évfordulójáról 
19:30 vacsora, majd zenés-táncos mulatság (zenél a Special Request zenekar) 
 
Szept. 19. vasárnap 
10:00 indulás Majkra 
11:00 a műemlék-együttes megtekintése idegenvezetéssel 
13:00 ebéd 
búcsúzás, hazaindulás 
 
Alternatív vasárnapi program: 
motoros sárkányrepülés Márkus Gábor szervezésében 
  



 

Elérhetőségek 
 

Szervezés, programinformáció: 
Feltein Attila   +36 30 725 4174 
Márkus Gábor +36 30 206 3134 
 

Műszaki probléma esetén: (autószállítás) 
Szkok József   +36 70 408 5476 
 

 
Programvezetőnk a szombati napon, aki vár 
minket a parkolónál:   
Kolonics Viktória  +3670/4077424 
 

 
Szállás 
Hotel Best Western Plus Lakeside  
Székesfehérvár, Ligetsor 50A 
www.lakesidehotel.hu  

  



 

Útvonal a parkolóig szombat reggel 
Best Western Plus Lakeside Hotel à  Skála Parkoló 

 

 

 

1. A Ligetsoron délkelet felé indulunk 
2. 300m után balra a Mészöly Géza utcára 
3. 500m után jobbra a Zichy liget felé 
4. 180m után jobbra a Dózsa György útra 
5. 250m múlva egyenesen a Várkörútra 
6. 450m múlva a körforgalomban balra a József Attila utcára 
7. 190m után jobbra visszafordulva be a Skála parkoló lezárt részéig 

(Rákóczi u. 3) 

 

 

  



 

Székesfehérvárról röviden 
 
„A királyok városa”-ként is emlegetett Székesfehérvár - régi nevén Alba Regia - Fejér megye 
székhelye, megyei jogú város. Hazánk egyik legrégibb, leggazdagabb történelmi múlttal 
rendelkező városa. 
Évszázadokon át történelmünk fényes eseményei játszódtak le e színhelyen. A város falai 
között koronázták és temették királyainkat és hozzátartozóikat. Itt volt a helye a királyi 
trónnak, itt őrizték a királyi hatalom jelképeit, s ide sereglettek messze földről a törvénykező 
napokra érkező népek. 
A székesfehérvári városközpontban sétáló érezheti a belváros különleges atmoszféráját. A 
helyreállított műemlékek, épületek, a városrész hangulatához illő közvilágítás, a térkővel 
kirakott központi tér mind-mind a régi Székesfehérvár történelmi hangulatát idézik. 
Itt található a nemzeti emlékhely, a Koronázó Bazilika romkertje, a Hiemer ház, ahol az 
esküvőket szoktuk tartani, az Árpád-fürdő, ahol kedvünkre mártózhatunk egyet és 
kikapcsolhatunk, a Terkán Lajos Csillagvizsgáló, ami évtizedek óta a csillagászati 
ismeretterjesztés fellegvára, a Sóstó természetvédelmi terület, ami magában foglal egy 7km 
hosszú tanösvényt madárritkaságokkal és védett fajokkal, a Zichy liget egy csodálatosan szép 
pavilonnal,,a Bregyó közi atlétikai központ, a csónakázótó pont a szálláshely mellett, a 
táncház, a méltán híres Alba Regia táncegyesület otthona, a palotavárosi skanzen, a Bory vár, 
a magyarországi szimbolikus építészet különös példája, a hitvesi szerelem emlékműve. 
A Koronás park és Hetedhét játékmúzeum mellett számos park és zöldterület újult meg a 
kicsik nagy örömére. 
A város gasztronómiai kiválóságokkal is rendelkezik. A székesfehérvári Püspök Sörei kiváló 
eredménnyel, dobogós helyen debütáltak a Barcelona Beer Challenge 2017 versenyén. 
Damniczki Balázs cukrászmester, aki az Év fagylaltját és az ország tortáját is jegyzi, 2014-ben 
a Somlói galuska forradalmi újragondolásával megalkotta a Somlói Revolúciót, amit érdemes 
az alkotónál kóstolni. 
A mottónk „Székesfehérvár, Tele élettel!” 
Nos ez nem véletlen, ugyanis itt mindig történik valami J 
A királyi napok, Alba Regia Feszt, FEZEN Fesztivál, Székesfehérvár Rally, Koronázási 
szertartásjáték, Lecsófőző vigasságok, Harmonia albensis, Hetedhét játékfesztivál, Töklámpás 
fesztivál, Adventi programok, Pünkösdi virágálom csak egy kicsiny szelete az itt található 
programoknak.  
 

  



 

Országalma és Városház tér 
 
Székesfehérvár szabad királyi város jogállását az 
államalapító Szent Istvántól kapta. A köznyelvben 
Országalmának nevezett „Fehérvári jog” című 
alkotás ennek az ősi kiváltságnak állít emléket. A 
szovjet katonaság 1945-ben a kompozíciót 
bedeszkázta. Az ötvenes években félbevágták, 
eltávolítva a felső részét a kereszttel együtt. Kerek 
formáját az 1960-as években nyerte vissza, majd 
1986-ban a kereszt is visszakerült a helyére. A 
kútmedence fölött elhelyezkedő szobor 
talapzatán három oroszlán tartja az Országalmát. 
Mindegyikük egy-egy címert őriz: az ország címert, a városcímert és II. András címerét. Az 
alattuk levő három évszám a város életének jelentős eseményeit jelöli, 1001- István királlyá 
koronázása 1688- a város felszabadulása a török uralom alól 1938- István király halálának 
900. évfordulója. 
Az Országalmát közrefogó Püspöki Palota és Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum mellett 
a tér meghatározó épülete a Városháza. Székesfehérvár Városháza műemlék épület.  
A díszített épület különlegesen szép kapuzatát korinthoszi oszlopok díszítik. Fölötte elegáns 
díszű kőkeretben nyílik az erkélyajtó, felette gazdag kiképzésű párkányzaton egy kiterjesztett 
szárnyú sasmadár ül, karmaiban koronával és karddal. 2013 óta a Szent Korona hiteles 
másolatát tekinthetik meg az érdeklődők a Városházán. 

 

Szent Anna kápolna 
 
A város egyetlen, teljes épségben megmaradt középkori egyházi 
épülete 1470 körül épült, egy Hentel nevű polgár alapította. 
Gótikus, egyhajós kis templomterét finom hálóboltozat zárja. A 
török hódoltság idején dzsámiként használták. Gr. Nádasdy László 
fehérvári őrkanonok megbízásából a XVIII. században épült a tető 
kis huszártornya, s a barokk oltár, melynek eredeti oltárképe a 
Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban található. 
 
 

Kálmáncsehi Domonkos szobra 
 
A reneszánsz kiemelkedő humanista tudósa és diplomatája a XV. században, Mátyás király 
idején élt, 1474-1495 között a város prépostja, a székesegyház őre volt. 
A haraszti mészkőből készült szobor, arccal a székesegyház felé fordul, egyik kezében 
irattekercset, a kápolna alapító levelét tartja, másik keze a kápolna kicsinyített másán 
nyugszik. Lábánál oroszlán fekszik. 



 

Szent István Székesegyház 
 
A város ősi történelmi magva, az első 
uralkodói szállás, Géza fejedelem 
palotájának helye a mai Székesegyház 
dombja. A középkori gótikus Szent Péter 
és Szent Pál-bazilika alapjain részben 
közadakozásból épült fel 1758-1768 
között Martin Grabner tervei alapján. Az 
építkezéshez jelentős támogatást nyújtott 
maga a királynő, Mária Terézia is. A Szent 
István király tiszteletére szentelt 
templom, amely korábban 
plébániatemplom feladatait látta el, 1777-
ben, a székesfehérvári püspökség 
megalapításakor emelkedett székesegyházi rangra. Tornyait 1805-1815 között magasították 
meg, az épület középkori eredetét bizonyító, a tornyok közepén látható gótikus ablakok 
viszont csak az 1936-37-es restauráláskor kerültek elő. 
 

 

Mujkó szobor 
 
2007 májusában került elhelyezésre Mujkó, az udvari bolond szobra a székesfehérvári 
Kossuth utca – Vasvári Pál utca kereszteződésében. Az alkotást Kocsis Balázs szobrászművész 
és Molnár László ötvösművész a Kortárs Művészeti Fesztiválra készítette. Kocsis Balázsban 
régen megfogalmazódott az ötlet, hogy olyan szobrot készítsen, amely a levegőben lóg. 
Mujkó figuráját formálták meg végül ily módon, mivel egy udvari bolond ülhet egy kötélen az 
emberek feje felett. A szobor apró részleteit az ötvösmunka kiválósága emelte ki. Az alkotás 
azonnal belopta magát a fehérváriak szívébe. 
 

 



 

Koronázó Bazilika Romkertje - Nemzeti 
Emlékhely 

 
A templom első említése 1031-ből származik. A háromhajós, négytornyú épület 1543-ig a 
magyar királyok koronázó temploma volt, a középkorban 38 magyar királyt koronáztak itt. A 
tragikusan hirtelen elhunyt Szent Imrét apja, az államalapító Szent István király, a saját 
nyughelyének építtetett bazilikában temettette el. Később 14 magyar király és számos királyi 
családtag talált itt örök nyughelyet. Itt tartották az országgyűléseket, itt volt a királyi trón, itt 
őrizték az ország kincstárát, az állami levéltárat, a koronát, a jogart, a kardot és a palástot. 
1601-ben felrobbant, majd köveit a XVIII. sz-ban fokozatosan elhordták az új építkezéshez. 
Az 1862-ben elkezdett ásatások a mai napig tartanak. A terület kialakítására, feltárására és 
bemutatására 1938-ban, Szent István halálának 900 éves évfordulója alkalmából került sor. A 
ma is látható mauzóleum és árkádsor Lux Géza tervei szerint épült. Itt kapott helyet az a 
szarkofág is, mely Szent István földi maradványait foglalta magába. 
 

 
 

Püspöki Palota 
 
A székesfehérvári Püspöki palota 1780-1803 között épült a középkori Nagyboldogasszony-
bazilika romjainak felhasználásával. A palota építője valószínű Riedel Jakab volt. A copf 
stílusú palota kitűnő arányaival, 
természetes és áttekinthető 
tagoltságával finom részletképzésével 
egyike az ország legjelentősebb copf 
stílusú alkotásáinak 
A palota belső berendezésében 
az empire és a biedermeyer 
stílus érvényesül. Az ebédlőben 
látható klasszicista falképek a XIX. 
század első felében készültek. 
Jelentős, mintegy 40 000 kötetre 
tehető könyvára van középkori 
kódexekkel és ősnyomtatványokkal. 
A palotakert egészen a várfalig ér, ami a Várkörutat szegélyezi. A kert részben a középkori 
bazilika északi hajóját fedi, részben a bazilikához csatlakozó még feltáratlan kápolnákat és 
királyi épületeket rejti magában. 



 

Fekete Sas Patikamúzeum 
 

Egyemeletes barokk épület a 18. századból. A 
patika a ház földszinti részét foglalja el. Vörös 
márvány bejárata és kirakata finom 
füzérdísszel a késő eklektika korából való. Az 
1688 óta működő városi gyógyszertárat 
1745-ben vásárolták meg a jezsuiták a volt 
patikus, Johann Mehler örököseitől. A patika 
1748-tól az épülő rendházban kapott helyet. 

1758 folyamán készítette el a jezsuita asztalosműhely a patika bútorzatát. A helytartótanács 
1774-ben árverésre bocsátotta a patikát, amelyet felszerelésével együtt Walter Ferenc 
vásárolt meg. Ekkor költözött jelenlegi helyére a gyógyszertár. A műemlék patika 1971-ig 
működött. Ekkor helyreállítva eredeti barokk szépségét, 1973 óta múzeumként tekinthető 
meg. A patika boltozatos mennyezetén a helyreállítás során egyszerű barokk 
mennyezetfestés került elő. A gazdagon faragott és 
aranyozással díszített tölgyfa bútorzattal találkozunk 
odabent Az egykori barokk kiszolgálóasztal sajnos nem 
maradt fenn. A mai empire stílusú patkó alakú pult, a 
19. sz. első harmadában került a középső állványzat elé. 
Néhány üvegedény a jezsuiták címerével ékes, ezek a 
patika legkorábbi készletéből valók. Az egykori jezsuita 
patika felszereléséből maradt ránk a szép márvány prés, 
a préshez tartozó rézmozsárral együtt. 

 
 

Nepomuki Szent János (Ciszterci) Templom 
 

A kéttornyos templom építését a bűnbánatnak köszönheti. 
A XIII. századi cseh kanonok Nepomuki János nem volt 
hajlandó elárulni IV. Vencel királynak a királynő gyónását, 
ezért az életével fizetett. A XVIII. században 
Székesfehérvárott is népszerű Nepomukit a gyónók és 
bűnbánók védőszentjeként tisztelték. Bűnbánó volt az a 
Vánossi Antal jezsuita szerzetes is, aki apja, a rettegett helyi 
adószedő lelki üdvéért építtette a templomot. Az 1773-ig 
jezsuita, majd pálos, végül ciszterci templom freskóit és 
oltárképei többségét Caspar Franz Sambach, bécsi 
akadémiai festő készítette. A templom sekrestyéjében 
található a Közép-Európában legszebbnek nyilvánított 
sekrestyebútorzat. Az U alaprajzú, virtuóz faragásokkal 

díszített szekrénysort a tüskevári pálos szerzetes, Hyngeller János készítette 1764 és 1767 
között. 



 

Mátyás király emlékmű 
 
Buda és Visegrád mellett Fehérvár is Mátyás király 
városa volt. Itt tartotta esküvőjét, s Fehérváron 
kívánt temetkezni is. A prépostsági templom 
hatalmas méretű bővítéséhez a pápa segítségét is 
kérte. Erre emlékeztet Melocco Miklós emlékműve, 
melyet a király halálának 500. évfordulója 
alkalmából rendelt a város. Ünnepélyes avatására 
1990. április 6-án került sor. A műalkotással a 
reneszánsz uralkodó előtt tiszteleg az utókor. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Virágóra 
 
A Fő utca barokk, klasszicista és romantikus homlokzatú emeletes házainak sorát egy kis 
park, az Országzászló tér szakítja meg. A Virágórát 1960 tavaszán valósította meg a 
Székesfehérvári Szolgáltató Vállalat kertészeti részlege. A Fő utca és a Várkörút közötti 
parkban lévő órát Horváth Jenő városi főkertész tervezte. A hatalmas óramutatókat földbe 
süllyesztett, speciális óraszerkezet működteti, segítségével tavasztól őszig mutatja a pontos 
időt. A „számlap” mellett virágokból kirakott, naponta átültetett, pontos dátum is olvasható. 
 

 

 



 

Belváros térkép à  Szent Anna kápolna à ( Mujkó szobor) à Középkori 
Romkert à Püspöki palota à Fekete Sas patikamúzeum à (Mátyás király 

emlékmű) à (Virágóra) à (Ciszterci templom) à 67 Sigma Étterem 

 

 

67Sigma Étterem 
 
Kreatív nemzetközi és magyar konyhával 
várja vendégeit egy rendkívül hangulatos 
régi polgárházban, Székesfehérvár 
központjában a 67Sigma Étterem. 
Egy elkötelezett családi vállalkozás 
tulajdonában új lendületet kapott az 
étterem. A tradíciók továbbadásával, 
újdonságok megismertetésével, minőségi 
alapanyagokkal, különleges, modern, mégis hagyományokon alapuló kreatív konyhával 
várják vendégeiket. 
Minőségre érzékeny, eredeti és kíváncsi – ez jellemzi fiatal csapatukat. Szakácsaik 
nemzetközi és hazai szakmai megmérettetéseken is részt vesznek és nemzetközi sikerekkel is 
büszkélkedhetnek.  



 

  



 

Fehérvárcsurgó 
 
Fejér megye északnyugati részén, a 81-es főút, a Móri-víz és a Gaja-patak mellett található 
település, regényes, szép vidéken. A közelben római kori település maradványai is 
előkerültek. A Gaja-patak völgyszűkületét már a rómaiak is kihasználták halastó létesítésére. 
Elnevezése 1236-tól igazolható írott források alapján. A Csurgó kifejezés helynévként való 
megnevezése a forrás jelentésű “csorgó”, “csurgó” főnévből keletkezett. A korabeli falu egy 
folytonosan csörgedező forrás, legalábbis víznyerő hely mentén húzódott. Megkülönböztető 
szerepű “Fehérvár” előtagja valószínűleg Székesfehérvár közelségére utal, egykor a fehérvári 
várispánság tartozéka. 
A XIX. század végén a nagyközség lakóinak száma meghaladta az 1830 főt. A lakosság fő 
megélhetési forrása a földművelés, az állattenyésztés és a fuvarozás volt, de folyamatosan 
növekedett az iparosok száma. 
 
A II. világháború kirobbanása két évtizedes békés korszakot zárt le. A nehéz esztendőkben 
mindezek ellenére az uradalom és a lakosság példás magatartást tanúsított a lengyel 
menekültek érdekében. Gróf Károlyi Józsefné már 1939 végén szorgalmazta a lengyel 
menekültek elhelyezését. Kezdeményezését támogatta unokaöccse, az iszkaszentgyörgyi 
uradalom birtokosa, illetve a Magyar Bauxitbánya Részvénytársaság is. 1940 és 1944 között 
120-150 menekült talált otthonra, munkára, szociális gondoskodásra. Hálájukat azzal 
fejezték ki a község lakossága előtt, hogy 1943-ban Szűz Mária tiszteletére szobrot emeltek, 
amely napjainkban is hirdeti a magyar és lengyel nép barátságát. Fejér megye területe 1945 
március végéig hadszíntér maradt, a harc mély nyomokat hagyott maga után. 
Fehérvárcsurgó napjainkban a térség egyik meghatározó települése. Lakosainak száma 2050 
fő. Kedvelt turisztikai helyszín a Gaja-völgyi Tájcentrumnak, a víztározónak, illetve a Károlyi-
kastélynak köszönhetően. 
 

Károlyi kastély 
 
A fehérvárcsurgói kastélyt magába foglaló birtok története meglehetősen régre nyúlik vissza. 
1834-ben a Perényi család zálogosította el Károlyi György grófnak ami 1853-ban, vásárlás 
útján végleg a Károlyiak kezébe került. 
A kastélyt a családnak 1944-ben el kellett hagynia. A háború alatt katonák használták,majd a 
második világháború után a kastélyt és birtokot államosították, ezt követően először 
üdülőként, majd gyermekotthonként üzemelt. 1980-ban kezdődtek meg az állagmegóvási 
munkafolyamatok, és 2007-ig 
helyreállították a két pavilont 
és két szárnyat, majd 2011-
ben a főépület is átadásra 
került. Napjainkban különféle 
kulturális események 
színhelye a kastély épülete és 
a kastélykert is.  



 

Bodajk 
 
Bodajk város Fejér megyében, a Móri járásban.található ,a megye legkisebb közigazgatási 
területű városa. A Dunántúli-középhegység második fő vonulata, a Bakony aljában, a hegység 
keleti vége közelében, a Móri-árok peremén fekszik.  
Bodajk nevét a tőle északkeletre fekvő tájnyelven Bodognak (hivatalosan Vértesnek) 
nevezett hegység nevéből származtatják. Már évszázadokkal a honfoglalás előtt 
az avaroknak, majd a rómaiaknak is állandó településük volt ezen a területen. 
Bodajk középkori történetéről nem sokat tudunk, de az bizonyos, hogy a lakosai számára 
küzdelmesen teltek a századok, hiszen a közelében lévő csókakői vár urai, a  
Rozgonyiak erősen sanyargatták őket. 
1543-ban Fehérvár elestével Bodajk is török kézre került és nagyrészt elpusztult, de a 
kedvező adottságainak köszönhetően hamarosan újra benépesült. A 13. század elején még 
meglehetősen szerény népességű település gyorsan gyarapodott, mezővárosi, majd később 
nagyközségi rangot kapott. 
Bodajk nevezetességei a Miske-kastély, a bodajki kálvária  és a Mária kegyhely. 
 

Bodajki Mindenkor Segítő Szűz Mária-kegyhely 
 
A helyi hagyomány szerint államalapító királyunk, Szent István által is már látogatott bodajki 
kegyhely újkori felvirágoztatása a településen 1695-ben megjelenő kapucinus szerzeteseknek 
köszönhető. A koldulórendi barátok vélhetően a középkori alapokra kápolnát építettek, 
amelybe a környékbeli falvakba 
betelepített német ajkú lakosság 
körében nagy tiszteletnek 
örvendő Segítő Szűz Mária 
kegyképét helyezték el. 
A hely a felszentelésétől kezdve 
vonzotta a zarándokokat, akik 
fogadására felépült a ma is 
látható barokk templom. A 
templomhoz kapcsolódó 
plébániaépület 1755-ben épült 
kapucinus rendházként. A 
kolostor kertjéből leválasztott zarándokudvart, benne a hűs vizű forrással, valamint a 
szomszédos Kálvária-hegyre vezető keresztutat szintén a 18. század közepén alakították ki. 
Mindezek jelentős szereppel bírtak a zarándokok számának folyamatos gyarapodásában. 
Miután II. József király a szerzetesrendek jó részének működését betiltotta, 1788-ban a 
kapucinusok Bodajkot is elhagyták, a plébániát pedig a székesfehérvári egyházmegye vette 
át. A kegyhely töretlen népszerűsége miatt a zarándokudvart 1939 és 1942 között 
átépítették, bővítették. Az elmúlt évtizedben az épületek és környékük egészét átfogó 
fejlesztések történtek, amelyek nyomán kegytemplom ismét méltóvá vált, hogy elfoglalja 
helyét az ország legjelentősebb zarándokhelyei között. 



 

Sz.fehérvár, Skála parkoló à (Iszkaszentgyörgy - Fehérvárcsurgó) à Bodajk 

 

 

1. A parkolóból balra fordulunk a József Attila utcára 
2. 180m múlva a körforgalomban balra a Rákóczi utcára 
3. 280m múlva a körforgalomban jobbra a Várkörútra 
4. 450m után balra a Mátyás király körútra 
5. 560m után jobbra a Palotai útra 
6. 1,7km múlva a körforgalomban egyenesen az Új Csóri útra 
7. 2,3km múlva enyhén jobbra a az Iszkaszentgyörgyi útra 
8. 5,3km után a körfogalomban egyenesen a Kincsesi útra (2. kijárat) 
9. 3,9km után jobbra a Kertalja utcára 
10.   1,7km múlva balra a Dózsa György útra 
11.   5,6km után érkezés a kegyhelyhez 

 

 

 

 



 

Csókakő 
 
A Móri-árok Vértes felőli oldalán helyezkedik el, a móri borvidékhez tartozik. 
A falu neve eredetileg kizárólag a várra vonatkozott. A település neve valójában Váralja volt. 
Említése 1461 után már nem szerepel az okmányokban, amiből arra lehet következtetni, 
hogy a település a török idők elején megsemmisült. A vár hadászati jelentősége a törökök 
kiűzése után megszűnt, és a Csókakő elnevezés a lassan újra népesedett településre tevődött 
át. A legvalószínűbb azonban, hogy a vár és később a település a csóka madárról kapta a 
nevét. 
A község melletti 479 méter magas sziklára a XII. században épült fel Csókakő vára. A vár és a 
falu honfoglalás- és Árpád-kori elődjére van néhány adatunk. 
A X-XIII. században a térség Székesfehérvár után a második legjelentősebb hatalmi-igazgatási 
központja volt, ezt elsősorban stratégiai adottságának köszönhette. A mai 81-es út korabeli 
elődje még a várhoz közelebb szelte át a térséget. Vele azonosíthatjuk Magyarország egyik 
legfontosabb nemzetközi nagyútját, amely azonos a tihanyi alapítólevélben emlegetett 
„hadiúttal”. A török hódoltság és a 2. világháború is nyomot hagytak mind a falu mind pedig 
a vár életében. Az új élet a világháború után nehezen indult meg, nagyon sok ház vált 
lakhatatlanná. 
1956-os forradalom idején Budapestről kamionok érkeztek, hogy a felkelőknek élelmet 
gyűjtsenek. Mindenki készséges volt, az emberek szívükön viselték a forradalom ügyét 1960-
ban indult meg a turizmus fejlődése, 1961-63 között végzett ásatási munkálatok révén egy 
időre sikerült megállítani a várrom pusztulását. 

 

Csókakő vára 
 
A vár a Fejér megyei Csókakő nevezetessége, a megye egyetlen fennmaradt középkori 
eredetű, a török időkben is használt vára. 
Az 1850-es években Rómer Flóris ismerte fel a vár régészeti jelentőségét, 1953-ban a várat 
műemlékké nyilvánították.1960-ban új régészeti feltárás és helyreállítás indult, amely 
azonban 1963-ban félbemaradt. A 20. század második felére a gazdátlan vár igen romossá, 
életveszélyessé vált, melyen csak az 1995-ben megalakult Csókakői Várbarátok Társasága 
tudott változtatni, így jelentős anyagi támogatásukkal megindultak a régészeti feltárások és 
helyreállítások, amelyek napjainkban is folytatódnak. 
A várat 2017-től kezdődően a Nemzeti Várprogram keretében felújítják. 
A várat három oldalról meredek sziklafal védi, amelyet mesterséges sziklaárokkal is 
elhatároltak. A legrégebbi rész az úgynevezett felsővár, amely még a 13. században épült. 
Ennek az északkeleti sarkán trapéz alakú, háromszintes torony állt, amelyhez a palotaszárny 
csatlakozott. A toronytól délre helyezkedett el a várudvar. 
A 15. században, a Rozgonyiak birtoklása idején épült a régi vár köré a háromszor akkora 
alsóvár. Ennek volt része a ma is látható kaputorony. Az alsó és felső vár közötti teraszon 
ebben az időszakban épült meg a kápolna, amelyből a szentély pillérei maradtak fenn. A 
feltárások nem mutatták ki, de egy 1690-es vázlatrajzon látható egy mecset is. 



 

A kilátás a várból egészen csodálatos a Móri-árok völgyteknőjére és a Keleti-Bakonyra. A 
romvárak szerelmeseinek mindenképp érdemes ellátogatni ide. 
 

 
 

Csákberény 
 
Fejér megye északnyugati részén, a Vértes déli nyúlványai tövében fekszik, 
Csákberény területe már a kőkorszakban is lakott terület volt. 
A Római Császárság idejében itt vezetett keresztül az Aquincumból Mogentiana (Óbuda – 
Keszthely) felé vezető jelentős hadiút 
Csákberény a XIII. századtól a csókakői várbirtok része. 
 
A várat a Csák-nemzetség tagjai építették a tatárjárás után, a 
Székesfehérvárról Győrbe vezető út védelmére. Valóságos gócpontja volt e vidék a vár-
erődöknek, melyek akár az Északról jövő, akár a Délről támadó ellenséggel is szembeszálltak 
A török hódoltság idején Csákberény a fehérvári szandzsák igazgatása alá tartozott. A török 
idők viszontagságai nagyon megviselték ezt a vidéket. A lakosság az állandó zaklatás miatt 
biztonságosabb helyre menekült. A falu pusztává vált. 
A második világháborúban a bevonulások zöme 1942 márciusa és 1944 augusztusa között 
történt. Csákberény – a kedvező földrajzi fekvése miatt – súlyos harcok színtere volt. 
Háromszor cserélt gazdát: oroszok, németek, majd ismét oroszok kezére került. 
 

Orondi szőlőhegy 
 
Az Orondi szőlőhegy a falutól nyugatra 
fekszik, az Orond-pusztától északra, és 
a móri borvidékhez tartozik. 
Ma 237 külterület zártkert helyezkedik el 
itt, melynek nagy részén szőlőskertek 
vannak, ebből 165 telken valamilyen 
építmény is áll.  



 

Ha lenézünk a Móri-árokra , rögtön beleszeretünk. Szőlők, szántók, erdők, levendula 
ültetvények. A főút messze kanyarog, itt-ott piros háztetős falvak, Székesfehérvár néhány 
távoli folt csupán.  Szemben a Bakony, lábunk a Vértesen tapos. Maga a szőlőhegy is egy 
elvarázsolt mesevilág. Pincesorok csalogató padokkal, borkóstolást hirdető táblák. A 
szivárvány minden színében pompázó virágok; az út mellett szilva-, körte- és almafák, 
roskadoznak az ágak a gyümölcsök súlya alatt. Zöld zsalugáteres, muskátlis ablakok a szépen 
karbantartott házakon. 
Más is szerelmese lett a tájnak. Catherine Dickens, aki a híres író, Charles Dickens 
leszármazottja, és az édesanyja révén magyar vér is csörgedezik az ereiben, átalakított itt 
néhány házat és kiadja őket a pihenni vágyóknak. Emiatt gyakran hallani angol szót a 
környéken. A szemrevaló cottage-ok kék-fehér színükről ismerhetőek meg 
 

Belecz Pincészet 
 
Fejér megyében, a Vértes hegység déli 
oldalán, a Zámoly-Csákvár-Csókakő-
Mór-t összekötő borút mentén, 
Csákberény központjától 800 méterre. A 
terület szőlő termesztéséhez kedvező 
természeti adottságokkal rendelkezik. 
Az orondi vidék déli fekvése és jó 
klímája miatt kitűnő minőségű, jó 
zamatú és illatos szőlők termőhelye. A 
borászat 1995 óta foglakozik 
komolyabban szakszerű 
szőlőtermesztéssel, és az ebből készült borok készítésével.A pincészet nem mennyiségi, 
hanem a minőségi borok előállítására törekszik. Szőlőfajták: Ezerjó, Tramini, Csabagyöngye. 

 

Sáfrán pince 
 

Családi borászatuk minőségi borokkal, 
szíves vendéglátással várja vendégeit a 
csákberényi Ezerjó Borúton! A családias 
hangulat filozófiája megmutatkozik 
mindennapjaikban, a borról és 
borkészítésről alkotott elképzelésükben 
és természetesen vendéglátásuk 
stílusában is. Borászatukban őseink 
nyomán, de korszerű technológiával 
dolgoznak. Boraik minőségét a borversenyek eredményei, vendégeik elégedett visszajelzései 
igazolják. 

 
 



 

 
Bodajk à ( Csókakő)à Csákberény Orond szőlőhegy - Belecz Pince 

 

 

1. Petőfi Sándor utca 
2. Csókakő vasútállomás 
3. Széphegyi utca 
4. Belecz Pince 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

II. világháborús emlékmű- Csákberény 
 
1945. március 16-án délután 14 óra 30 percig nem tudta megindítani támadását a 37., 38, és 
a második lépcsőben felvonuló 39. szovjet gárdalövészhadtest a nagy köd miatt. Szemben a 
3. SS Totenkopf páncéloshadosztály állt, északi szárnyát a 2. magyar páncéloshadosztály 
védte. A 3. SS Totenkopf páncéloshadosztály felderítése jelezte a nagy szovjet erőket, így 
visszavonultak hátsó védelmi állásaikba. A 2. magyar páncéloshadosztályt azonban nem 
értesítették. A 60 perces szovjet előkészítő tüzérségi tűz megsemmisítette a kiürített 
állásokat, és a 2. magyar páncéloshadosztály erőit. 
 
A valamikori gránáttölcsérek mintegy 
ezernyolcszáz magyar katona végső nyughelyeivé 
váltak, a kiszélesített gránáttölcsérekben 
temették el az elhunytakat. E helyütt 
gyakorlatoztak később a szovjet hadsereg 
harckocsizói. 
 
A helyszínen 2015. március 14-én, 70. évvel az 
események megtörténte után emlékművet 
avattak az itt nyugvó katonák tiszteletére. 
Közadakozásból valósult meg az emlékmű 
felállítása. A Csákberényben élő Máhr Ferenc 
szobrászművész pedig felajánlotta, hogy kifaragja 
az emlékművet. 
 
Az emlékmű egy honvédsírt mintáz, a lepel alól kibúvó fejfa előtt egy rohamsisak, és 
tölgyfalevelek láthatóak. Elé a nemzetvédelmi keresztet véste az alkotó a talapzat tetejére. 
A dombokon kőből kirakva neveket láthatunk. Sokan megállnak itt, és apró kövekből kiírják a 
nevüket, anélkül, hogy sejtenék, mit is rejt a föld. 

 
 

Csákvári repülőtér 
 
A Csákvári repülőtér volt szovjet katonai repülőtér, amely 1990 óta használaton kívül van. 
Egy betonozott futópályával rendelkezik, de földhányásokkal akadályozták meg a 
használatát. A pálya ma landolhatatlan (a guruló még jó állapotban van). Illegális módon 
autós és motoros szlalom pályának használták ezért kellett lezárni földhányásokkal. A csak 
siklóernyőzésre alkalmas helyszín a Natura2000 által védett területen fekszik és ez 
megakadályozza a repülőtér fejlesztését. Bár katonai repülőtérként üzemelt, mára nincs 
funkciója se tulajdonosa. Mivel a pálya több mint 2 km hosszú, ideális lenne nemzetközi 
repülőtér kialakítására. 
 



 

 
 
 

Zámoly 
 
Zámoly Fejér megyében, a Zámolyi-medence déli részén fekszik.  
A település és környéke már ősidők óta lakott hely volt, amit a területén feltárt őskorból 
származó régészeti leletek is bizonyítanak. A középkorban a község mai területén három 
település alakult ki: Kerekszenttamás, Kér és Zámoly.  
Zámoly a Csák nemzetség birtoka volt,a török hódoltság idején a település néptelenné vált. 
A Rákóczi-szabadságharc és a pestisjárvány is sok áldozatot követelt. 
1945 elején határában zajlott le a zámolyi páncéloscsata 1945 január 2-án szovjet katonai 
parancsra a községet kiürítették a lakosok csak április 1-jén térhettek haza. A harcok alatt 
súlyos károk érték az épületállományt, a falut kifosztották és nagyrészt lerombolták.  
 
Itt született 1920-ban Csanádi Imre költő és 1930-ban Csoóri Sándor költő. 
 
Zámolyon sörfőzde is működik, melyet a helyi Pedro étteremben meg is kóstolhatnak az 
érdeklődök. 

  



 

Belecz Pince à Katonai emlékmű à Zámoly à Hotel Best Western Lakeside 

 

 

1. A Belecz pincétől keleti irányba indulunk Csákberény felé 
2. 900m múlva jobbra a Hősök terére 
3. 280m múlva ismét jobbra, még mindig a Hősök terén 
4. 160m múlva balra a Rákóczi útra 
5. 2,3km után látható a Katonai Emlékmű  
6. tovább 3,7km múlva a körforgalomban jobbra 
7. 2,3km múlva Zámolyban enyhén balra a Kossuth utcán haladunk tovább 
8. Szfehérvárra érve a Mészáros Lázár utcán haladunk 
9.   1,2km után jobbra a Szt. Vendel közbe, majd egyenesen a Szt. Vendel 

utcán 
10.   370m múlva jobbra a Malom útra, majd egyenesen a Bregyó közbe 
11.   450m múlva a körforgalomban balra a Ligetsorra, és érkezés a hotelhoz. 

  



 

Vasárnapi Program 
 

8:00-tól jó idő esetén alternatív program:  
 

Motoros sárkányrepülés Márkus Gábor szervezésében 
 
Indulás a hoteltől a Börgöndi katonai repülőtérre, ahol a „Bubu” nevű két 
üléses sárkányrepülővel rövid túrát tehetnek a résztvevők. A túra jó idő 
esetén a dinnyési láp felé indul, majd jobbra fordulva a régi római út 
felett térünk vissza a repülőtérre.  
Mivel az időjárás hűvös lehet, javasolt a réteges, meleg öltözet. Sál és 
sapka nem vehető fel a gépen.  
A repülő egy APOLLO GT Racer 508 Rotax motoros gép.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A főcsapat Majkra 10.00-kor indul a szállodától. 
11:00-tól: a Kamalduli Remeteség megtekintése 11-kor  

A műemlékegyüttes idegenvezetőjén kívül csatlakozik hozzánk 
Máté Zsuzsanna építész, a felújítási projekt vezető tervezője, 
hogy néhány műhelytitkot is megosszon velünk az projektről.  

Ebéd a V8 Vendéglőben (Oroszlány, Kossuth u. 12.) 
Ebéd után búcsúzás és hazaindulás.  

  



 

Kamalduli Remeteség  – Oroszlány-Majkpuszta  
A kamalduli remeteség épületcsoportja a XVIII. századi birtok súlyponti helyére, a 
legnagyobb kiterjedésű tó nyugati oldalán emelkedő dombra települt. Három oldalról erdő 
határolja, déli oldalához nagykiterjedésű szántó kapcsolódik a XVIII. század óta 
folyamatosan. A meghatározóan zárt egységet alkotó szerzetesi épületegyüttest további 
épületcsoportok - a volt jégverem-ház, a kerti grotta kápolna és néhány egyéb kisebb 
építmény - egészíti ki. 

A felvezető út mentén, a nagy tó északi partján a Celli Szűz Mária kápolna és a vízimalom 
még ma is áll. A remeteségtől dél-keletre terülnek el a XIII. században épült premontrei 
kolostor romjai, melynek köveit felhasználták a kamalduli remeteség építésekor. 
A majki kamalduli remeteség országos szinten is kiemelkedő épületegyüttesnek számít. Az 
évszázadok során bekövetkezett kisebb-nagyobb változások, átépítések és állagromlás 
ellenére máig megőrizte egyedi szerkezeti sajátosságait és művészi kialakításának értékeit. A 
fallal körülvett területen kis utcákat alkotva, szigorú rend szerint megszerkesztve, az 
együttes központjában álló templom körül épült ki a clausura területe 17 cellaházzal. 
A templomot a konventépülethez vezető főtengely mentén helyezték el, ma már csak csonka 
tornya és egy tám pillére áll. Az épületegyüttest északról a clausurától jól elkülönített U alakú 
konventépület (más néven foresteria) zárja le.  



 

Hotel Best Western Lakeside à Zámoly à Gánt à Oroszlány à Majk 

1. A hoteltól északi irányba indulunk a Ligetsoron 
2. 450m után a körforgalomban jobbra a Bregyó-közbe 
3. 400m múlva egyenesen a Malom utcára 
4. 200m múlva balra a Szt. Vendel utcára, majd 300m után tovább egyenesen 
5. 80m múlva balra a Havranek József utcára, majd egyenesen haladva a Mészáros 

utcán, a 7-es főutat keresztezve hagyjuk el Székesfehérvárt. 
6. Zámolyon a főutat követjük, a falut elhagyva a körforgalomban egyenesen Gánt 

felé 
7. Gánt után a főutat követjük, a végén balra Tatabánya irányába fordulunk 
8. FIGYELEM! NEM fordulunk be Majkpusztán a Remeteséget jelző táblánál, 

mert egy 2m széles hídon kellene áthajtani! 
9. Továbbmegyünk, és az út végénél balra fordulunk Oroszlány irányába. 
10.  Oroszlányban a körforgalomban balra a Takács Imre utcára 
11.  550m múlva balra a Majki útra 
12.  1,5km után a tóhoz érve jobbra felkanyarodunk, parkolás az épületegyüttes 

jobb oldalán. 



 

 

 

 

 

 

Majk à V8 Vendéglő (Oroszlány, Kossuth u. 12.) 

1. A tónál élesen balra fordulva visszamegyünk Oroszlányba 
2. Jobbra a Takács Imra utcára 
3. 500m múlva a körforgalomban balra a Rákóczi útra 
4. 350m múlva a körforgalomban balra az Alkotmány útra 
5. 950m után jobbra a Kossuth Lajos utcára, parkolás az étteremnél. 

 

 
 

Köszönjük a részvételt, biztonságos utat kívánunk hazafelé! 

 
 
Baráti üdvözlettel 
 
a szervezőkJ 


