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A GERECSE ÉS A DUNA KÖZÖTT
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A Gerecse árnyékában és a Duna mentén, egymástól olykor 
csak pár kilométerre, számos település jött létre a történelem 
során. A hegyek gazdag vadállománya, a fa, a kövek és persze 
a barlangok menedéke lehetett vonzó, míg a folyó a vizet, a ha-
lakat, a közlekedés és a kereskedelem lehetőségét biztosította. 

A hegyekben bányászott színes, vöröses színű, tömött mészkövek 
már a rómaiak, később Zsigmond, Mátyás király korának építé-
szetében is rangos helyet kaptak. A kövek fejtésére és faragására 
komoly iparág alakult ki, és így a műhelyekből messzi országok 
palotáiba jutottak el.

A 13. század óta létező Piszke és Lábatlan ma már eggyé ol-
vadt település, 2004-ben városi rangot kapott. Ipara még ma 
is jelentős, de a sokszínű természeti környezet kirándulásokra 
csábítja az itt lakókat és az ide érkezőket egyaránt. 

A 10-es országút révén autóval, vagy éppen vonattal, busszal is 
könnyen megközelíthető, de bringával is beugorhatunk.

Lábatlan egyre tudatosabban fejleszti idegenforgalmi adottságait.
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Tudtad, hogy a Duna másodpercenként legalább 2000 köbméter, 
azaz két millió liter vizet szállít a Lábatlan és Karva közötti, 500 mé-
ter széles és középen 4-8 méter mély szelvényen?

Tudtad, hogy Lábatlan kikötőjéből pár 
perc alatt átérhetünk Karva faluba és ott 
a kilátóból bámészkodhatunk vissza?

Tudtad, hogy a Gerecse tetején, 633 mé-
ter magasban egy 123 méteres TV torony 
és egy öreg geodéziai torony is áll?

Tudtad, hogy az 544 méter magas Pisznice és környéke vörös színű – 
közel 200 millió éves - mészkövei már a római korban az eleganciát 
jelképezték az építkezések során?

Tudtad, hogy a 
Gerenday kúria 
majd 130 éves 
kertjének egyik fe-
nyőfája párizsi vi-
lágkiállítást nyert 
egykor?

Kattints a kódra és nézd meg kisvideónkat 
Lábatlanról és közben lapozgass tovább!

Lábatlan kapcsán sokaknak az ipar: a papírgyár, a cement-
gyártás, az azbesztgyártás és persze a piszkei vörös márvány 
jut eszébe. Amikor tavaly késő ősszel körbetekertem a kisvárost, 
sok minden mást is fölfedeztem: a vízparton a kikötő környékét, 
ahol élénk vízi élet zajlik, a 19. századi Gerenday kúriát és an-
nak kertjét, aztán a hirtelen dombnak futó hangulatos utcákon 
barangoltam egészen a kambereki pincesorig, majd a messziről 
látszó templomtornyokat kerestem, onnan kíváncsian sétáltam 
le a kis tóhoz és tovább a félig lebontott Köszörűkő-bányához.

Egy másik alkalommal bakancsot húztam és nekivágtam a piros 
jelzésnek. Kilométereken keresztül követve érkeztem a Pisznice 
hegy tövébe, majd keresztül-kasul bolyongtam a rejtélyes kőfejtő-
ket. A Gerecse színes és izgalmas kirándulásokra csábít, ahonnan 
aztán jó visszajönni és kávéval, süteménnyel, esetleg borkóstolás-
sal zárni a kirándulást.

Az ipari létesítmények kör-
nyezete (lásd a hatvanéves 
fotót, köszönet érte a Forte-
pannak) tud izgalmas is lenni: 
zakatoló futószalagok, egy-
kori csillék és ipari kisvasutak 
nyomai a völgyekben, fölha-
gyott földalatti folyosók...

Balogh Tomi
hidrogeológus

kalandtúravezető

A település honlapja (www.labatlan.hu) és 

FB oldala (facebook.com/groups/labatlanews/) 

színes és aktív, érdemes beletúrni
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História
Az emberiség több ezer éves múltja során kisebb-nagyobb cso-
portok, törzsek vándoroltak és kerestek helyet letelepedni és 
gazdálkodni. A hegyvidék védelmet, forrásvizet, húst és tüzelőt, 
a síkvidék házhelyet, földet, legelőt, közlekedési utakat jelentett. 

A Duna környéke évezredek óta népszerű és ezért lakott lehe-
tett. Nemcsak az életet adó vizet jelentette, de a szállítás és így 
a kereskedelem útvonala is lett. Nem véletlen, hogy a Római 
birodalom természetes határát is a Duna alkotta több évszá-
zadon és sok száz kilométeren keresztül, amelyen aztán 10-20 
kilométerenként őrhelyeket, erődöket állítottak, melyek közül 
többnek a romjait ma is megnézhetjük (Lábatlan környékén: 
Szőny-Brigetio, Almásfüzitő-Azaum, Nyergesújfalu-Crumerum, 
Tokod-Gordellaca...).

Zoológiai érdekesség: a Gerecse egyik barlangjában 180 mil-
lió éves (vagyis a bányászott mészkövekkel nagyjából hasonló 
korú) óriási – négy méter hosszú - őskrokodil csontjaira bukkan-
tak 1996-ban.

A gerecsei Steneosaurus maradványai a Magyar 
Természettudományi Múzeum őslénytárának ge-
rincesgyűjteményében kerültek elhelyezésre és a 
múzeum állandó kiállításának részeként bárki által
megtekinthetők. Kisfilm a múzeumról:

Ma már a Duna mentén pár kilométerenként sorakoznak a ki-
sebb-nagyobb települések, sőt  gyakran össze is érnek, eseten-
ként össze is olvadnak, ahogy az Lábatlan és Piszke esetében is 
történt. A nagyobb városok legtöbbször a folyók - esetünkben a 
felvidéki hegyekből érkező és a szállításban fontos – torkolatánál 
alakultak ki, ilyen Komárom (Vág), Párkány (Garam), Esztergom, 
Szob (Ipoly), hisz itt metszették egymást a kereskedelmi útvo-
nalak. Gyakori, hogy az ősi településmagokat a domboldalakon 
találhatjuk meg, lásd  a Tokod fölött található római romokat, 
amelyek 3,5 kilométerre épültek a mai vízparttól, ami utalhat 
arra, hogy a Duna korábban szélesebb volt és mocsaras terüle-
tek vették körbe.

A tatár, majd két évszázaddal később a török veszedelem so-
rán a falvak legtöbbje elpusztult és elnéptelenedett, így aztán 
a felszabadulást követően (1685 nyár végi híres és győztes Táti 
csata) szükség volt a lakosság utánpótlására, a betelepítésre, 
amely leginkább német és szlovák nemzetiségűekkel valósult 
meg (az elnéptelenedett ország lakossága ekkor kevesebb, 
mint 4 millió, majd a betelepítések nyomán 100 év alatt közel 9 
millióra bővül, ebből ~1-1 millió német és szlovák ajkú).

Piszke szinte teljesen a Gerecséből kifutó dombvidékre épült. Ha a 
Duna menti főutcáról (10-es út) délnek tartunk, pár méter után már-
is dombok oldalában kapaszkodunk fölfelé, egyre meredekebben. 
1300-ból származik  a legkorábbi, ismert oklevél, mely Pyzke néven 
említi. Lábatlanról 1267-es oklevél szól.
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A 18. századi fejlődésben a 
szőlőművelés mellett nagy 
teret kap a kőfejtés, a kő föl-
dolgozása és szállítása. A 19. 
század, főként a kiegyezést 
követő fellendülés hatására 
megindul a térségben az 
iparosodás, amelyhez adott 
volt a hegyek mészköve, 
egyrészt a cement* alap-
anyagaként, másrészt kü-
lönleges minőségű és szép-
ségű építőkövekként**.

*: az égetett mészkövet már a rómaiak is használták kötőanyagként. 
Az újkori cementkészítéshez 3/1 arányban használnak CaO/SiO2-t, 
ezt hevítik 1450 fokon, amelyhez homokot, kavicsot és vizet adnak, 
ami aztán megköt és összetartja a téglát, követ.

**: a Gerecséből származó vörös kövekkel sokfelé találkozhatunk. 
Zsigmond, Mátyás nagyszabású építkezéseinek fontos díszítőeleme 
volt az ebből készült oszlopok, párkányok vagy épp a termek, udva-
rok burkolataként.

A népszerű, budai Lukács fürdő díszes ivókútja is a Gerecsé-
ből származik, ahogy sok más híres vagy kevésbé ismert épület 
egyes részei. Mátyás király és felesége Beatrix is – miközben 
meghonosította olasz mintára a hazai reneszánszot – kedvelte 
és számos építkezés során alkalmazta a színes mészköveket. 

De itteni kövek díszítik az alábbi épületeket is:

- Vértesszentkereszt kolostorát a Vértesben
- Pannonhalma, Esztergom, Pécs egyházi épületeit
- Pécel, Bicske, Csákvár kastélyait
- Az MTA épületét

és eljutott külföldre is: 
- Krakkóba és Európa számos más nagyvárosába

A 19. század közepén Gerenday Antal veszi meg a bányákat és 
mivel a vasútra*** még évtizedeket kell várni, ezért  kikötőt épít, 
hogy a kibányászott kő gazdaságosan eljusson a pesti műhe-
lyekbe. Ekkor már gőzhajók**** járnak a Dunán.

***: az ipar számára fontos  vasút csak 1891-től kezdve jár a Duna 
jobb partján, (miközben szemben már 1851-ben pöfög a gőzös 
Pestről Vácon, Szobon és Párkányon keresztül egészen Pozsonyig). 
Ma sincs villamosítva és a vasúti töltés egyben a Duna elsődleges 
árvízi védvonala is.

****: az első gőzhajó, a Carolina, próbaútja Bécs és Budapest kö-
zött 1818-ban történt és összesen 24 óráig tartott.

Az ipar egyre több lábon állt: az évszázados múltú kőbányá-
szat mellé fölsorakozott a cementgyártás a 19. század végén, 
és közben a nyersanyagok (fa, víz, mészkő) gazdagsága révén 
elkezdődött a papírgyártás (vékonypapír: csomagoló, egész-
ségügyi) és mellette a ma már egyértelműen egészségre káros 
anyagnak definiált és kármentesítésre ítélt azbeszt, azbesztce-
ment gyártása is.

Kőfejtés az ötvenes években.
Fortepan
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Lábatlan építészeti és 
kulturális nevezetességei

Református műemlék templom
Árpád-kori eredetű templom helyén épült 
a XIV-XV.században, egyhajós, sokszögű 
szentéllyel, gótikus ablakokkal és kapuzat-
tal. Mai formáját 1894-ben nyerte el.

Piszkei Sarlós Boldogasszony plébániatemplom  
1900-ban épült, felette húzódik a Kálvária domb
a piszkei vörösmárvány stációkkal. 
  
Gerenday Közösségi Ház  
A Gerenday kúriát 1999-ben vásárolta meg 
az Önkormányzat és négy évvel később egy 
korhűen felújított és berendezett épület-
együttest, valamint a mindezt körülölelő, sza-
badtéri színpadot is magában foglaló, két 
hektáros kertet adott át az érdeklődőknek. 

A bőséges családi hagyaték módot adott arra, hogy szőnyegtől a bú-
torokon át a festményekig, korhű hangulatban sétáljunk az egykori 
kúriában. Az épület nagytermében gyakran hangzanak el boldogító 
igenek éppúgy, mint hangversenyek, tartanak nagyobb kiállításokat, 
konferenciákat és ünnepségeket. A nagy kert egykor fenyőkertészet-
nek és arborétumnak épült, fái versenyeken szerepeltek. A parkot igé-
nyesen gondozzák, jól esik sétálni benne. A szabadtéri színpadon sok-
féle programot láthatunk, erről a gerendayhaz.hu oldal nyújt részletes 
információkat.

Holcim Emlékház
Az épület külseje modernséget és újszerűsé-
get sugall és bent sem csalódunk: az ipari 
téma, a cementgyártás rendkívül színesen és 
érdekesen kerül bemutatásra, fotókkal, vide-
ókkal, tárgyakkal és sok színnel, infóval. Egy 
kisebb terem a környék népi hagyományait 
mutatja be, és a kávézója is hangulatos.
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Faluséta
Autónknak az egyik legjobb parkolási lehetőséget a kikötőnél 
találjuk, ahová a főútról kis tábla kalauzol le. Innen indulunk egy 
kiadós sétára föl a dombokra épült utcák között:

Séta a présházakhoz
3000 méter, 2-3 óra, ha bort is kóstolunk, akkor több

A kikötővel szemben a József Attila utca indul neki a dombok-
nak, jobb oldalon a Holcim emlékház, mögötte a Gerenday ház 
és kert. Az első elágazásnál balra fordulunk és  a Rozália utcán 
sétálunk enyhén fölfelé jó 700 métert, ahol az Öreghegyi úttal ke-
resztezik egymást. Pár lépés balra és aztán ismét fölfelé megyünk, 
a Kamberek dűlőn, jobbra gyümölcsfák és 
kis zöldséges parcellák, balról pedig prés-
házak sorakoznak pár száz méteren ke-
resztül. Akinek van kedve, fölmehet az út 
tetejéig, ahonnan már egész jól rá lehet 
látni a Duna völgyére. Ha gazdát látunk, 
kérjünk kóstolót.
Séta a református templomhoz és a Búzás-hegy 
oldali Köszörűkő bánya földtani szelvényéhez
a körséta közel 2000 méter, 40-50 perc
A hajóállomástól kelet felé 600 méterre ágazik el a 
Dózsa György út és visz Bajna és Bajót falvak felé. 
Ezen menjünk egy kilométert és a 90 fokos kanyar 
végén forduljunk le balra a Tulipán utcán, majd arról 
ismét balra a második utcán: szűk, egy autó széles kis 
utca, ívesen kanyarodik jobbra és a végén füves részen tehetjük 
le az autót. Az érdekes feltárás ott magasodik majd fölöttünk, 
színes, információs táblákkal. Ha vé-
gigböngésztük a szép rétegeket, sétál-
junk tovább az ösvényen (Búzás hegyi 
sétaút), a dombokról ide látszó refor-
mátus templom irányába. Útközben 
egy kedves kis tó mellett is elsétálunk. 
A templomtól a Dózsa György úton is 
visszaballaghatunk az autóhoz.
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Gerecse
A Dunántúli-középhegységben, a Vértes szomszédságában, 
tőle markáns árokkal elválasztva találjuk a karbonátos kőze-
tekből felépült Gerecsét.

Legmagasabb pontja 633 m, vagyis jócskán lemarad az országos 
versenyben a Mátra, Bükk, Börzsöny és a Pilis mögött, mégis számos 
csodálatos kilátópontját ajánlom. Jelentősebb csúcsai a Péter-tó 
(598 m), a Pisznice (545 m), de gyönyörű kilátás esik az Öreg-kőről és 
a Kis-Gerecse északi pereméről is.

A Gerecse teteje nem egy csúcs, sok-
kal inkább egy 4-500 méter széles, nyu-
gat-északnyugat-kelet-délkeleti tengelyen 
húzódó kis plató, amelynek a közelében 
találunk három ember alkotta építményt, 
amelyek amúgy megkönnyítik az idetalá-
lást. A TV-torony szép időben – még a Pi-
lisből is jól látható, hisz karcsú tornya 123 
méter magas. 6-8 perc sétára egy bozótos-
ban megbúvó jelerősítő tornyot láthatunk, 
nagyjából itt van a Gerecse legmagasabb 
pontja. És ha még sétálunk 300 métert fel-
tűnik az öreg, betongyűrűkből „összerakott” 
geodéziai torony.

Ahogy az a mészkőhegyeknél megszokott, források leginkább 
a hegyek lábánál bújnak elő és aztán patakokká gyűlve keresik 
a lefelé tartó völgyeket. A Kis-Gerecse és a Pisznice között fe-
dezhetjük föl a Szépasszony-kútját, amelyből aztán a Gerecse 
patak, a Tardos környéki vizekből pedig a Bikol patak jön létre 
és mindkettő északnak tart a Dunába.

A Gerecsében megtalálható, természetvédelmi szempontból 
kiemelkedő fontosságú növényfajok: turbánliliom, magyar zer-
gevirág, sárga kövirózsa, sugaras zsoltina, árvalányhaj-fajok, 
valamint a fokozottan védett magyarföldi husáng. 

Gyakori a szarvas, vaddisznó, őz, muflon, nyúl, fácán, róka, de 
vadmacska és borz is él itt. 

A fokozottan védett madárfajok közül kerecsen- és vándorsó-
lyom, kígyászölyv, parlagi sas, rétisas, uhu, gyöngybagoly, fe-
kete gólya, barna kánya, fehérhátú fakopáncs, hamvas küllő, 
gyurgyalag, bajszos sármány és az örvös légykapó talál költő-, 
illetve élőhelyet a hegységben.
A védett denevérfajok közül megtalálható itt a fokozottan vé-
dett kereknyergű patkósdenevér.

Tudtad, hogy a Gerecse tömege is összefügg a Dunántúli-középhegy-
séggel? Így a Bakonnyal, Vértessel, sőt a Pilissel és a Budai-hegyekkel 
is? Ennek egyik példája a hegyek repedéseiben vándorló víztömeg, 
amely a leáramláskor fölmelegszik és forrásokban, barlangokban 
vagy fúrt kutakban kerül elő. Dunaalmáson a Dunától 30 méterre 27-
28 fokos langyos víz áramlik föl és kedves kis mocsarat alkot, amely-
ben télen is brekegnek a békák és zöldülnek a vízinövények.
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Kirándulások Lábatlanról:
gyalog, bringával, kenuval, komppal

Pirossal a Pisznicére
Oda-vissza 16 km (opciókat lásd a leírás végén) közepes mértékű, kis 
szakaszokon szuszogós szintekkel. Hat órát mindenképp szánjunk 
rá. Gyalog és bringával is javaslom, ez utóbbi követelménye a széles 
terepgumi, a jó fék és a masszív váz. Városi bringával ellenjavalt.

A piros jelzés – mint általában a turistautak a régi jó hagyomá-
nyok szerint – a vasútállomástól indul. Innen 700 méterrel bel-
jebb, jobbra kezdődik a József Attila út és az őt körülvevő par-
kos terület: Gerenday ház, polgármesteri hivatal és a HOLCIM 
Emlékház. Ez utóbbinál tudunk pecsételni a térképünk hátára, 
vagy ebbe a kis füzetbe, ha magunkkal hoztuk. Érdemes a ház 
kiállításait és a szomszédos parkot is beütemezni a túra végére.

A polgármesteri hivatallal szemben fordulunk balra majd az 
első keskeny utcán jobbra és máris fölfelé tartunk a dombokon 
(Őrhegyi, aztán az Öreghegyi utcákon). Az utolsó házakat 10-15 
perc után hagyjuk el és újabb 6-8 perc, mire kis szusszanáshoz 
jutunk a kaptató tetején, újabb kis házsor mellett, rálátással a 
városra és a Dunára:

Szántóföldeken haladunk, a pirosnak lesz egy balos-jobbos kun-
korodása (figyelni kell) aztán lassanként beérünk az erdőbe és 
időnként löszös homokfalú mélyúton haladunk. Tempótól függő-
en 30-40 perc után sorompóhoz és egy magasleshez érkezünk, 
pár perccel később pedig egy kis tisztáshoz: a fákon körben ke-
resztek és szentképek. A helyiek „képes fának” nevezik.

A következő öt kilométeren keresztül a Gerecse változatos növény-
zete és 3-400 méter magas dombjai között haladunk, míg aztán – 
2-2,5 óra és ~8000 méter múlva – megérkezünk Pusztamarótra. Itt 
nagy rét (sarkában öreg temető), az 1526-os csata emlékműve, kis 
büfé, látványos és mély patakmeder és a hangulatos Sólyomfé-
szek tábor fogad bennünket. Sokan járnak erre medvehagymázni 
kora tavasszal, mert híres lelőhelye a fokhagymaszagú, egészsé-
ges és népszerű, gyöngyvirágra hasonlító növénynek.

Pusztamarótról hazatérhetünk ugyanezen az úton (így összesen 
16 km), de kalandos kedvűeknek leírok három változatot is:

A hegyekben sok mindenre lehet szükségünk, amire otthon nem 
gondolunk: télen plusz meleg holmi, jeges időben cipőre pattintható 
fémfogas csúszásgátló, elemlámpa és persze termoszban forró ital. 
Nyáron kullancsriasztó, sapka, naptej és sok víz.
Térkép, iránytű, csoki és víz pedig mindig legyen nálunk.

Opció 1: Pisznice kerülő
kicsivel hosszabb, 17 km.

Ha kipihentük magunkat, menjünk tovább a piroson, párhuza-
mosan a kísérőnek beállt kék jelzéssel egészen addig, amíg so-
rompót, aszfaltos utat nem látunk, ahol a két jelzés el is válik. Mi 
a keskeny aszfaltutat követjük, amelyen enyhén lefelé tartunk 
(az út Süttőn végződik) és közel 2000 méter után – 25-30 perc 
jó tempójú menet – földutat látunk jobbról. Ha ezen fölmegyünk 
és a pár perccel későbbi kereszteződésnél tovább egyenesen, 
akkor jobbra fönt előtűnnek a Pisznice sziklás ormai. 

A sziklák mögött megbújó egykori kőfejtőkhöz kis ösvények 
vezetnek föl, ide a kíváncsiság és a bátorság mértéke szerint 
nézhetünk föl, aztán folytatjuk utunkat fölfelé. A kaptató 5-600 
méternyi és a végén egy kis kunyhót fogunk látni a földút jobb-
oldalán. Innen aztán lefelé haladunk, jobbról távolodnak a kö-
ves szirtek és ha tartjuk az irányt a földúton, további 15 perc 
múlva egy rövid emelkedő tetején megtaláljuk a piros jelzést. 
Ezen balra fordulunk és egy óra múlva kiérünk az erdőből,  majd 
még félóra és leérünk az induláshoz.
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Opció 2: Kitérővel a Serédi kastélyhoz
Közel 20 km és legalább +150 méter szint, 7 óra

A sorompós-piros-kék elágazásnál a kék jelzést követve ~1000 
méter a kastély (ma gyereküdülő) és a látványos környezete. 
Az ösvény rendkívül köves, sziklás és emelkedős is, így a kitérő 
legalább egy órát vesz igénybe. És aztán az előbbiekben leírtak 
szerint megyünk vissza.

Opció 3: Kastély, Zsomboly és a Kis-Gerecse kőfejtő
21-22 km, az alaphoz képest ~250 m plusz szinttel, 8 órás, mondhatni 
egész napos túra kitartóknak

A sorompótól fölbaktatunk a kéken a Kastély alatti elágazásig 
(~1000 méter), majd megkeressük a kis táblát, amely a Jura- 
Zsomboly felé mutat és arra indulunk tovább. A jelzett irányban 
jól követhető, széles erdei út vezet mindenféle jelzés nélkül. 

Pár perc után, jó tíz nagy fányi úton érjük el a barlangokat be-
mutató táblát és alatta az egyik barlang – lezárt – bejáratát. 
Mind a Tűzköves barlang és a Jura-Zsomboly a messzi múltban 
képződött karbonátos üledékekben, a víz és a földmozgás kö-
zös segédletével létrejött üregrendszerek, amelyekbe – földtani 
védettségük és az itt élő denevérek miatt – csak barlangászok 
ereszkedhetnek le. 

Viszont érdemes megvizsgálni a barlang bejárat körülötti kőze-
teket, amely megmutatja, hogy lent is hasonló rétegződésekkel 
találkoznánk, persze jóval magasabb falakkal. És ha bekukucs-
kálunk a rácson át, és van nálunk elemlámpa (mindig legyen, 
sose lehet tudni, mikor tévedünk el és esteledik ránk), akkor er-
ről bepillantást is kaphatunk.

Sétáljunk tovább az ösvényen és 8-10 perc múlva egy elágazás-
hoz, útkanyarhoz érkezünk. Szemben tábla, mellette kis ösvény: 
ez vezet ki a korlátokkal védett egykori bányához. A hely csodás, 
közel 180 fokos látványt nyújt úgy, hogy közben a lábunk alatt 
függőleges mészkőfalakat faragtak az egykori mesterek és vit-
ték a köveket a műhelyekbe vagy egyből az építkezésekre. 

A korlát mellett kis padokat is találunk, üldögélve is lehet bá-
mészkodni, szendvicseket majszolni, termoszból teát inni. Ha 
beteltünk a látvánnyal, sétáljunk föl a kanyarig (30 méter) és 
jobbra fordulunk azon az úton, amelyik lejjebb nagy kanyarral 
kerüli meg alulról az imént látogatott bányát és kacskaringó-
san visz le a völgybe, egészen az aszfaltos erdészútig. 

Ha leértünk, balra fordulunk és az Opció 1. szerint megkeressük 
a ~2000 méterrel lejjebb és jobbra található földutat, amelyen 
35-40 perc alatt végigsétálunk a Pisznice északnyugati oldalá-
ban és visszatalálunk a piros jelzésre, majd balra egy óra alatt 
a Dunához.
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Bicajos kirándulások a Gerecsében

Aszfaltos bringautat nem találunk, de kis forgalmú, hangulatos 
országutakat igen. Egy ilyen kört ajánlok, de csak a terepre is 
alkalmas (trekking) cajgával:

Lábatlan – Bajót/Bajna elágazás – Pusztamarót – sorompó – Süttő 
– 2 km a főúton – Lábatlan/Piszke

kb. 26 km változatos környezetben és változó terepviszonyok között..

Bajót/Bajna felé tekerünk a keskeny országúton, Lábatlan 
kanyargós utcáit elhagyva, majd ~6000 méternél elágazás-
hoz érünk, ahol jobbra megyünk Bajna felé és 2,5 kilométert 
kanyargunk a völgyben. Közben meglátjuk az országos kék 
jelzést, ahogy keresztezi az országutat és nekivág a Gerecse 
központi részének.  Egy erős balos kanyarnál táblát találunk 
– Pusztamarót jobbra – és ezen folytatjuk az utat. Hepehupás 
földút, eső után hatalmas tócsákkal, de azért járható. 3000 
méter murvás földút, döntően fölfelé. A végén a Sólyomfészek 
táborhoz érkezünk, mellette nagy réttel, padokkal, büfével és 
egy öreg temetővel.
A piros jelzést (közösen a kékkel) követjük tovább fölfelé 1000 
méteren és aztán sorompóval felszerelt aszfaltos kis erdészutat 
találunk, amin nagy gurulással jutunk be Süttőre.

Süttőről pár kilométer – jobbra – Lábatlan.

Lábatlan (Piszke) - Bajna (16 km) - Héreg (26 km) - Tardos (40 km) 
- Süttő (54 km) - Lábatlan (58 km). Végig aszfalton. 10-15 kilométe-
res átlaggal és pár pihenővel 5-6 óra. Számolni kell kisebb-nagyobb 
szintekkel, de ez a hegyekben természetes.

Ezeken az utakon gyenge a forgalom, így merem javasolni (de 
az óvatosság nem árt). Az utolsó négy km halad csak a 10-es 
országúton, de ennek nagy része lakott területen.

Tardost elhagyva a Malom-völgynél érdemes megállni egy 
nagyobb pihenőre: megnézni a tavat, esetleg körbesétálni az 
alig 1500 méteres tanösvényt. A réten játszóteret és büfét is 
találunk.

Nagy Gerecse kör:

A Tardos melletti Malom-völgy a Gerecse Natúr-
park kedves kirándulóhelye, kukkants be ide a QR 
kód segítségével.
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Lábatlan - Karva - Maraton 
Családi Kerékpártúra
A két település jó kapcsolatait erősíti az évek óta közösen meg-
rendezett, kora őszi bicajos verseny, mely kalandos kompozás-
sal végződik, vissza a rajthoz.

Útvonal: Lábatlan – Nyergesújfalu – Tát – Esztergom – Mária-Va-
léria Híd (Államhatár) – Párkány  – Múzsla (Muzla) – Karva 46 km.

A verseny egyre ismertebb és egyre népszerűbb, 2016-ban hét-
százan vágtak neki. Legtöbben inkább az élményt, mintsem a 
versenyzést tartották szem előtt.

Részletes információk a www.maraton.labatlan.hu oldalon talál-
hatók és itt lehet nevezni is a versenyre.

A verseny lelkes szervezői Hortai Tomi és Kiss Gábor. 
Nézd meg a zenés filmet és bizonyosan azonnal kedvet 
kapsz nevezni! 

Kirándulás az Öreg-kőre

Bajót kedves kis falu 8 kilométerre Lábatlantól, 
kocsival és bringával is hamar elérhető. A falutól 
keletre emelkedő Öreg-kő rendkívüli panorámával 
vár, érdemes megmászni (bicaj ide szóba sem jöhet).

A 374 méter magas Öreg-kő tetejére kétféle út is 
adódik. Az egyik a kék Ω jelzés a falu első harmadá-
ban indul be balra, a másik pedig egy viszonylag friss 
helyi jelzés: kőlapba vésett szöveg irányít föl a hegyre. 
Mindkettőnek van gyengéje:

A kék Ω igazából nem a csúcsra vezet, hanem a hegy keleti – 
sziklás függőleges falakban végződő – oldala tövében halad a 
barlanghoz és aztán beletorkollik a Mogyorósbányáról érkező 
és Péliföldszentkeresztre tartó kék jelzésbe. Igaz a találkozás-
nál van egy meredek ösvény, amin föl tudunk mászni a tetőre, 
de ha inkább a csúcs az úticélunk, menjünk a következő útvo-
nalon:

Egy frissen felújított kis téren tudunk leparkolni és a sarkon 
találjuk meg a kőtáblás oszlopot. A kis tér túlsó felében még 
találunk kőtáblát, de ott már csak a focizó gyerekek adtak 
választ, vajon fölfelé, vagy jobbra, a temető felé menjünk-e. A 
helyes válasz a jobbra tartunk és lassanként kapaszkodunk föl 
az autóval is járt és járható földúton a szőlők, kertek között. 
Egy nagy balos kanyar után még találunk egy tenyérnyi mére-
tű „Öreg-kő” feliratú deszkalapot és ez alapján balra fordulunk 
egy ösvényen, de ezzel vége is a „jelzett” útnak és térkép vagy 
helyismeret/gyakorlat nélkül könnyen eltévedhetünk..

Gondoljunk arra, hogy a hegy, amelynek a tetejére tartunk, tőlünk 
balra esik, vagyis az enyhén balra-fölfelé a jó irány. Mivel a hegy-
nek hármas púpja van, ez sem ilyen egyszerű, mert ha túl gyorsan 
megyünk föl és balra, akkor az Öreg-kő előtti völgyben visszajut-
hatunk a faluba.

2,5-3 órás, rövid, ámde kemény túra
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A bányán túl balra fordul az ösvény és szép lassan halad fölfe-
lé egészen egy kisebb elágazásig, ahol mindenképpen jobbra 
tartsunk, fölfelé. 

Az elágazástól egyre erősebb lesz a szint, és egy újabb 5-8 
perces szakasz után ismét jobbra fordulunk egy kifejezetten li-
hegős ösvényre, amelyen még pár perc a tető. A 375 méteres 
magassághoz képest erős túrának érezhetjük. A látvány ked-
véért érdemes jobb felé kimenni a tető túlsó végébe: innen a 
lábunknál hever majd Péliföldszentkereszt és a Budai-hegyek 
a távolban, majd visszaérve a tetőhöz, keressünk kis ösvényt 
jobbra a sziklákhoz, ahonnan pompás kilátás nyílik kelet-észak-
kelet felé: a Pilis felé és például jól látszik a Dunakanyar kezdő 
hurka is a Bazilikával.

Visszafelé vagy lemászunk a barlangokhoz és megkeressük a 
kék Ω jelzést és azon ballagunk vissza a faluba, vagy két elága-
zásig ugyanott megyünk vissza, ahol jöttünk de a másodiknál 
jobbra fordulunk és egy szép,  metsződésekkel, vízmosásokkal 
tagolt völgyön át jutunk a kék Ω jelhez és azon balra pár perc a 
falu. (Ezen a szakaszon többször is találkoztunk cross motoro-
sokkal, érdemes hallgatózni és időben félreállni).

Szóval az utolsó jelzés után enyhén balra indulunk és nemsoká-
ra egy kőbányához érkezünk, amelynek tövében számos frissen 
levált és legurult szikladarabot is látunk, ami mindenképpen 
figyelmeztetés: a mészkő repedezett és mállékony, bármikor 
megindulhat egy újabb görgeteg.
 

Autós kirándulás egy napban:

Ha az időjárás, esetleg a társaság, a család hangulata úgy 
diktálja, nekivághatunk autóval is egy tágasabb bejáráshoz és 
megnézhetünk pár érdekes helyet a környéken:

Kőbánya
A Lábatlan–Bajót közötti országúton épp csak fölérünk a dom-
bok tetejére és jobbra elágazást találunk, kőbánya felirattal. Az 
aszfaltút nem túl jó minőségű, de azért járható és ha sosem 
kanyarodunk le, akkor ~2700 méter után elérjük a Kecske-kői 
bánya bejáratát és épületeit. Itt azt a mészkövet bányásszák, 
amiből mész-hidrát készül majd és ehhez méretes teherautók 
hordják le az alapanyagot a Duna melletti gyárba.

Péliföldszentkereszt
Bajóton keresztül 11 kilométer az út a Szalézi rend tulajdonában 
álló területhez és a rajta álló épületekhez. Az elmúlt évszázadok-
ban sokszor cserélt gazdát, rendek, földesurak és az állam irányí-
totta az életet. Szép templomát, Kálváriáját és Szent-kútját érde-
mes rövid séta keretében bejárni. Az országos kék túra is érinti, 
Mogyorósbánya, illetve a korábban leírt Öreg-kő között.
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Héreg és a Király-kút
Bajna felé vesszük az irányt, de a falu előtti nagy elágazásban 
jobbra fordulunk és pár perc múlva Héregre érünk. A falu főut-
cáján menjünk végig, egészen a temetőig, ahol le is tudunk par-
kolni. Itt találkozhatunk megint a piros jelzéssel, amelyen 6000 
méter Pusztamarót és további 8000 méter Lábatlan. 
Érdemes egy kis kirándulást tenni a Király-kúthoz: oda-vissza 
2000 méter.
Magas fűvel, tarka virágokkal színes nagy rét, pihenőhely pa-
dokkal, esőbeálló és a rét fölső részén a forrás. A kitérő félóra, 
kényelmes földúton, mindenki kinyújtózhat egy kicsit.

     
Tardos
Héregtől ~10 km  a domboldalra és a völgybe épült falu, amely-
nek az alsó pontján tartsuk az egyenes irányt és menjünk föl a 
hegy oldalában, ameddig csak házakat látunk. Itt már föltűnik 
– többek között – a zöld jelzés, ami elvezet (2000 méter) a 
hatalmas falakkal keretezett öreg kőfejtőbe, ahol izgalmas bo-
lyongást tehetünk a számos híres épület díszítésére fölhasznált 
vörös mészkőből álló hegy belsejében. A bejárat előtt egy ro-
mos épületet látunk: az egykor szebb időket látott Bányahegyi 
turistaház maradványait.

A faluban keressük a Süttőre vezető utat és pár kilométer után áll-
junk meg a Malom-völgyben: kedves hely. (lásd a 19. oldali linket)

A Duna Európa – a Volga után – második leghosszabb és egy-
úttal legbővizűbb folyója, igazi nemzetközi folyó, hisz 10 ország-
ba is beköszön 2860 kilométeres útja során. Hatalmas víztöme-
ge Lábatlannál 500 méter szélesen hömpölyög és átlagosan  
2300 köbméter vizet szállít minden másodpercben.

A folyó nevét lehetetlen egy magyarázattal – legyen az ógörög, 
latin vagy épp szláv eredetű – letudni. Sokkal életszerűbb, hogy 
a folyó mellett élő népek más és más néven nevezték és aztán 
kialakult a mai Duna/Donau/Dunaj/Donava név, melynek ere-
dete feltehetően a folyó/folyóvíz lehet. Vannak följegyzések a 
görög/római Isztrosz/Iszter névről is, ami viszont rokon lehet a 
szintén gyorsat jelentő Bisztroval.

Lábatlannál a folyó rendkívül erős sodrású, ezért fürödni tilos. 
Erre csak jóval lejjebb, a Táti-szigetek körül lesz lehetőség.

Sétálni viszont érdemes. A kikötőnél, a sínek alatt jutunk le a 
partra és mindkét irányban, fákkal övezett kellemes sétát te-
hetünk.

A lábatlani kikötőből csak a szemben lévő Karva, szlovák tele-
pülésre visz át kis motoros révhajó.*

A DUNA 

*Karván távcsővel figyelik a lábatlani kikötőt és ha nincs ott várako-
zó, nem jönnek át. Ha rosszak a látási viszonyok, keressük meg a ki-
kötő csengőjét, amellyel jelezhetünk Karvára, hogy „utasok vagyunk, 
tessék értünk jönni”
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Vízi kalandok

A Dunán sokan eveznek, egyesek a kenuzást, mások a kajako-
zást kedvelik. Előbbi békésebb, csendesebb, a kajakozás inkább 
a haladósabbaknak való. 

A vízen sok személyszállító hajó, fürge szárnyashajó, szinte re-
pülő motorosjacht és lustán haladó uszály is jár. A Rajna-Maj-
na-Duna csatorna révén Rotterdamtól a Fekete-tengerig lehet 
rajta utazni, ami főleg az áruszállításnak kedvez. Épp ezért a 
nagy és változatos forgalomban a vízen szigorú szabályok sze-
rint és nagy odafigyeléssel szabad csak evezni.

Kalandos kompozás Karvára
A komp tavasztól őszig jár, a menetrend szerint naponta 3-4 
alkalommal (labatlan.hu/revatkelo-2). Odaát egy hangulatos 
kis falu vár, amelynek partmenti kilátójából – főképp egy táv-
csővel – jól megmustrálhatjuk Lábatlant, a Gerecsét, de akár a 
távolabbi hegyeket is.

Ha bringát is viszünk magunkkal, akkor akár a komáromi (62 
km), vagy a Párkány-Esztergomi hídon keresztül (47 km) is visz-
szakerekezhetünk Lábatlanra.

Karva 
(Kravany nad Dunajom)

A Duna túlsó oldalán, épp szemben látjuk Karva épületeit, sőt 
szép időben a part menti kilátó és mögötte az öreg templom 
is látszik. Átmehetünk kishajóval, kajakkal vagy kenuval, és Du-
na-kerülő kirándulás keretében a komáromi vagy épp az esz-
tergomi hídon át is.

A jobb part hegyvidékével ellentétben Karva alföldi tájképpel, 
strandolásra és vadregényes kempingezésre alkalmas Du-
na-parttal várja a kirándulókat. 
Az itt élő lakosság évszázadok óta földműveléssel, halászattal 
és molnársággal foglalkozott, elsősorban szőlőt, dinnyét és do-
hányt termesztettek, a gabonát pedig vízi erővel dolgozták föl.

Szombatonként őstermelői piacon nézelődhetünk és válogat-
hatunk a helyi portékák között.
 
Karván évente rendeznek fekvőkerékpáros találkozót.

A község domináns épülete az 1232-ben, késő román stílusban 
épült római katolikus, Boldogságos Szűz Mária templom, amely 
nemzeti kulturális műemlék. A „kastélyok faluja“ máig őriz több 
kastélyt, bár a funkciójuk rég megváltozott. Több nemesi csa-
lád kastélyt épített a községben (Láng kastély), így kapta meg 
Karva a „kastélyok faluja“ jelzőt.

Sok más részlet a falu honlapján: www.kravany.com

Patince fürdőjét sokan kedvelik és látogatják 
nyáron: a hajóval átvitt bringával 30-50 perc a 
16 kilométeres út Karvától nyugatra. 
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Kajakkal keletnek a Táti-szigethez
13, 23, illetve 38 km túralehetőségek, 3-4, 5-6 és 8-10 órás időigénnyel

Vízi élet Lábatlanon

A Lábatlani Sirályok Vízisport Egyesület fogja össze mindazon 
bátor fiatalokat, akik a Dunán szeretnének sportolni.  Az Egye-
sület kiváló felszereltsége lehetővé teszi, hogy több túrakenut is 
bérelhetünk tőlük, sőt esetleg közös vízitúrákon is részt vegyünk 
a szervezésükben. Ha ilyen terveink vannak:

Egyesületi elnök: 
Sujbert Levente
+36 70 558 0486
siralyok@invitel.hu

A Táti-sziget Kis-Duna ága télen és nyáron a szénrakodóval.
Lábatlannál íve van a Dunának, és épp ezért erős a sodrása. Fürödni, 
pláne beúszni, szigorúan tilos. 
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Lábatlan és Nyergesújfalu partján elég sok az ipari létesítmény,
amelyeknél a folyó vize és a vízen történő szállítási lehetőség 
fontos szempont volt és maradt. Ha a piszkei hajóállomástól ke-
letnek indulunk, végignézhetjük a gyárak szinte összefüggő épü-
letsorait. Nyergesújfalu központjánál, 5,5 km evezés után feltűnik 
a közel 1000 méter hosszú Nyergesújfalui-sziget, amely ma már 
szlovák terület. Mivel lefelé lapátolunk saját sebességünk összeg-
ződik a Dunáéval, így 30-40 perc alatt ideérhetünk és ugyaneny-
nyi idő kell, hogy elérjük a Táti-szigetek csücskét (11,5 km).

A szigetcsoport, a maga különös atmoszférájával és töltéssel 
zárt belső ágával, a Kis-Dunával, mindenképp megállásra csábít, 
és a gáton átemelve a hajókat akár körbe is kerülhetjük a part 
felőli Kis Duna ágon és a fordulónál megnézhetjük az ipari
műemlékként nyilvántartott öreg szénrakodó tornyot. Ez a kör 
persze további 15 km-t jelent, szóval a teljes oda-vissza túra 38
km, amelyet semmiképp sem ajánlok kezdőknek.
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Szőlő, bor, pincék 

Napjainkban újjáéledt a szőlőtermelés és Lábatlan az Ászár- 
Neszmélyi Borvidék része lett. A borvidék adottságai a könnyű, 
savakban gazdag, üde fehérborok készítésének kedveznek. A 
település fölötti dombokon, a Kamberek és az Öreghegyi dűlőn 
épültek présházak, vagy újultak meg a régiek, az évszázadokra 
visszatekintő itteni hagyományok folytatásaként.

Érdemes fölsétálni ide és megkóstolni a borokat, beszélgetni a 
borászokkal és bekukkantani a pincékbe. 

A pincék egyik érdekessége, hogy sok gazda a párhuzamos 
ágakat összekötötte és így U alakú, bejárható pincéket ala-
kítottak ki. A borosgazdákkal beszélgetve többször rákérdez-
tem a Kamberek szó eredetére. A berek szó megfejtése tűnik 
egyszerűbbnek, hisz a dombok és a présházak alatt vízben és 
növényzetben gazdag völgy húzódik, de a „Kam” előtag titok 
maradt.

Pincenéző tervekkel a következő gazdákat lehet hívni:

Schmidt-Kovács Béla: +36 30 971 5992
Teller Péter: +36 30 237-8754
Vénusz Zoltán (nála meg is lehet aludni): +36 20 934-0231
Bartos Kálmán: +36 30 940-8703
Kovács Attila: +36 30 979-5904
Staudinger István: +36 33 461-132

Alvás, evés, ivás

A Palotás apartman 

kertje alig 50 méterre húzódik a Du-
nától. Innen nemcsak a kikötőre, de 
a túlpartra is átlátunk. Hangulatos, 
igényesen berendezett szálláshely. 
tel.:  +36 70 770-2055

A Vénusz Pince 

fölső szintjében három kis szoba 
várja a megfáradt vándorokat a 
Gerecséből jövet-menet. 
tel.:+36 20 934-0231

Cukrászda

A kesztölci Erika cukrászda finom-
ságai pár hete már Lábatlanon is 
megjelentek, méghozzá a HOLCIM 
Emlékház napfényes előterében. A 
sütik és az italok mellett nyáron sok-
féle fagyi is várja a betérőket.

Gyors falatok

A kikötő bekötőjével szemben talál-
juk a Platán büfét, szép nagy ham-
burgerekkel, szendvicsekkel. Ideális 
választás a kirándulás, hajózás után.  
Rákóczi Ferenc út 50. 
tel.: +36 30 879-6143  
(facebook.com/labatlanplatanbufe)
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Kulturális programok, rendezvények

Egész évben zajlik a sokszínű kulturális élet, minden 
korosztály és érdeklődő megtalálja a maga prog-
ramjait, amelyek évről-évre egyre több érdeklődőt 
vonzanak. A fotók ízelítőt adnak, a részletekről pedig 
a gerendayhaz.hu oldalon, vagy a QR kódra kattintva 
kapunk információkat.

Blues Fesztivál – a nyár közepén, két napon keresztül, ismert 
nevekkel, a Gerenday kert szabadtéri színpadán.

Nemzetközi Duna-nap, Lábatlan-Karva bicajos maraton, Mazso-
rett Fesztivál, Búcsúbál, Városi napok, időszaki kiállítások, nyári 
képzőművészeti táborok, borversenyek, hangversenyek és szabad-
téri előadások a Gerenday Közösségi házban és annak kertjében. 

Kattints a kódra és nézd meg kisvideónkat a 2016-os 
blues fesztiválról és ha megtetszett gyere el idén Te is!

Dunazug Családi teljesítménytúra ősszel

Egérút – 9 km
Könnyed vasárnapi séta kisebb gyerekkel. A városközpontból 
a pincesoron keresztül jutunk a Gerecsébe, ahol az erdő szélén 
vezet a túra. Szép időben a Bazilika is látható. A kőbánya mel-
lett elhaladva csodás kilátásban gyönyörködhetsz. A Piszkei la-
kótelepre jutva csak pár lépés a Duna-part, ahol vízparton jutsz 
a célba. Gyerekekkel ideális választás.

 Családi túra – 14,3 km
A városközpontból a pincesoron keresztül jutunk a Gerecsébe, itt az 
erdő mélyén, az őszi színekben gyönyörködve haladsz egy patak 
partján A kőbányánál csatlakozol a Piszkei lakótelep felé haladó 
ösvénybe. A kilátás magával ragadó. Ezen az útvona-
lon nagyobb a szintkülönbség, de a barátságos táv 
kezdőknek is ajánlott.

Nevezés és részletek a teljesítménytúráról:

Lábatlanon évente több alkalommal szerveznek családi sétaha-
józást, 80-150 főt szállítani képes hajókkal. Érdemes bekukkan-
tani időnként a város FB oldalára (facebook.com/groups/labat-
lanews), ahol minden jó programot, többek között a 
hajókirándulósakat is megtaláljuk.

Kiss Gábor nemcsak a bringásokat 
mozgósítja, de a kirándulókat is. 
A Lábatlan Go oldalain találjuk a 
népszerű és nagy csapattal rajtoló, 
őszi kirándulások részleteit is:

Lábatlan, Dorog és Kesztölc közös jelvényszerző túrasorozatot 
szervez, amelynek ez is része lesz.
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TARTALOMJEGYZÉK

EZT A KIS FÜZETET MEGNÉZHETED ONLINE IS 
és elküldheted barátoknak, ismerősöknek!

Calmit Duna
maraton
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