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Kedves Vendégünk!
Egy hiánypótló ki-
advány első részét 
tarthatja kezében 
a kedves olvasó, 
mivel mindeddig 
nem jelent meg 
a Gaja-völgy és a 

Bakonyalja térségről turisztikai kala-
uz. 
A Zirc, Kisbér, Bodajk, Csókakő és 
Székesfehérvár által határolt tájegy-
ség erdőkben, túraútvonalakban, lát-
nivalókban gazdag turisztikai célpont, 
melynek gyöngyszeme a Gaja-völgy.
A régió legtisztább vízfolyása a Gaja-
patak, medrét természetes formájá-
ban hagyták meg, évtizedekkel ezelőtt 
a környékbeli bányászat megszűntével 
a patak majdnem teljesen kiszáradt, 
szerencsére a karsztvizek felengedé-
se következtében az utóbbi években 
forrásai újraéledtek, és a hazánk kö-
zéphegységeiben ritkán látott bővizű 
meder méltán vált a régió egyik leg-
látogatottabb pontjává. A patak szin-
te végig gyönyörű, vadregényes tájon 
halad keresztül, két festői szépségű 
szurdokvölgye ismert, a bakonynánai 
Római-fürdő szurdoka, valamint a 
bodajki Gaja-völgy is, amely több kilo-
méter hosszan elnyúló szurdokvölgy.
A Bakony egyik leghangulatosabb pa-
takvölgye a Gaja-szurdok, a hegység 
legkeletibb részén, Fehérvárcsurgó 
és Bodajk között fekszik, ott, ahol a 
hegyek már dombokká szelídülnek. 
Családoknak, piknikezőknek tökéletes 
választás a jó infrastruktúrájú Gaja-
völgyi Tájcentrum meglátogatása, de 
rövidebb túrákra is alkalmas a vidék.
Bodajk a Bakony északkeleti lábánál, 
a hegységet Vértestől elválasztó Móri-
árokban, a Gaja-völgy közvetlen köze-
lében fekszik.
Bodajk település a nevét a népi forrá-

sok szerint a Bodok hegységről kapta. 
Bodajk és környéke ősidők óta lakott 
helynek mondható: már az ősember 
is megtalálta, és ki tudta használni itt 
mindazon természeti adottságokat, 
amelyekre szüksége volt. A történeti 
népek közül az avarok és a rómaiak 
éltek itt huzamosabb ideig. Ennek 
tárgyi bizonyítékai az avar kori sírok, 
a nagy számban előkerülő római tár-
gyak, pénzek és az 1920-as években 
talált kőkoporsó. Ez a kőkoporsó je-
lenleg Bodajk egyik műemléki épüle-
te, a Városháza előtt tekinthető meg. 
A bodajki tó a település mezővárosi 
történetében jelentős szereppel bír. 
A XVIII. századból találhatunk olyan 
írásos emlékeket, amelyek azt bizo-
nyítják, hogy már abban az időben is 
használhatták fürdésre, gyógyításra a 
bodajki források vizét.

Tudta Ön, hogy a térségben található;
- az Ádám-Éva fa, amely a terület 
egyik legromantikusabb pontja,
- a Sobri Jóska-barlang,
- az ország egyik legősibb szent kút-
ja, amelyhez a legenda szerint Szent 
István király is sokszor elzarándokolt,
- az egyik legrégibb zarándokhely, 
a Segítő Szűz Mária kegytemplom, 
amely Szent István egykori kápolnájá-
nak falain épült fel, és a kegyképe a 
passau-i Mindenkor Segítő Szűz Mária 
kegyképének másolata,
- az ország legrégibb búcsújáróhelye,
- a napjaikban újjászületett bodajki 
tófürdő?
Amennyiben a válaszai között akár 
egy „nem” is szerepel, kerekedjen fel 
és látogasson el térségünkbe! Önt is 
várja a Gaja-völgy és a Bakonyalja!

Wurczinger Lóránt
Bodajk város polgármestere

Gaja-völgy és Bakonyalja - Turisztikai Kalauz * 2016/I.
Kiadja a Gaja-völgy Egyesület

Felelős kiadó: Suhajda László * Szerkesztés: Veress Ildikó
Fotók: Suhajda László, Geosits László, Hach László,  Rumpler Imre, Samu Tamás, Kiss Gellért

Nyomdai munkálatok: Extra Média Nyomda Kft. * 8000 - Székesfehérvár, Gombócleső út 8.
www.gajavolgy.hu * turizmus@gajavolgy.hu * facebook.com/gajavolgy.hu
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A Fejér Megyei Természetbarát Szövetség 
(FMTSz), a Magyar Természetjáró Szövetség 
tagjaként koordinálja, segíti a Fejér megyében 
természetjárással foglakozó egyesületeket. 
Közel húsz hozzánk leigazolt egyesületben 
1400 tagunk van.
Az idén két évfordulóval is büszkélkedhetünk. 
60 éve, 1955-ben alakult meg az FMTSz, és 
35 éve, 1980 óta üzemeltetjük a Kisgyóni 
Természetbarát Telepet.
Megalakulásunk második évében már Megyei 
Természetbarát Találkozót tartottunk a Gaja-
völgyben, melyet hagyományosan minden 
évben megrendezünk.
Országos rendezvényeken tagjaink rendsze-
resen részt vesznek, és kiemelkedő, mindenki 
által elismert eredményeket érnek el.
A Szövetség célja, a szervezett természetjárás 
útján elősegíteni az egészséges életmód 
kialakítását és elterjesztését, a természet és 
környezet védelmét, a sportolás lehetőségét, 
és az ezekhez szükséges feltételek biztosítása.
Feladata, hogy felkeltse a természetjárás 
iránti igényt, növelje a természetjárásba 
bekapcsolódók számát, kezdeményezze és 
ösztönözze a természetbarát szervezetek 
létrejöttét, és elősegítse ezek tevékenységét.
Tevékenységünk: jelvényszerző túramoz-
galmak, nyílt túrák, találkozók, versenyek, 
teljesítménytúrák, tanácskozások, képzések, 
túravezetői tanfolyamok szervezése, környezet- 
és természetvédelem, jelzett turistautak 
bővítése, gondozása, aktuális kiadványok 
biztosítása.
Célkitűzéseinknek megfelelő szellemben 
szervezünk gyalogos, kerékpáros, vízi, 
magashegyi és teljesítménytúrákat, vándor-
táborozást, barlangászprogramokat is. 
Programjaink nyíltak, bárki részt vehet rajtuk.

Cím: 8000 Székesfehérvár
Piac tér 12-14.

Tel.: 30/64-88-241, 20/32-55-210
Fogadó óra: csütörtök, 16.00-17.30

Helye: 8000 Székesfehérvár
Prohászka Ottokár u. 5. 1/2.

Email: info@fejer-tura.hu
Honlap: www.fejer-tura.hu

Fejér Megyei Természetbarát Szövetség
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A településen a helytörténeti munka több tíz éves 
múltra tekint vissza. Lelkes lokálpatriótáknak 
köszönhetően sikerült nagyon sok szellemi és tárgyi 
emléket megőrizni az utókor számára. A könyvtárban 
megtekinthető Helytörténeti Gyűjteményünkben 
megszámlálhatatlan mennyiségű fénykép, több 
szakdolgozat, néprajzi pályázat, cikk kivágott anyaga 
került feldolgozásra. A gyűjtemény alapjainak 
lerakása, rendezése Fellegi Imre és Németh Béla 
keze munkáját dicséri. 2000-től Salgói János 
vette át a szakkör vezetését Keresztyén Orsolya, 
a Városi Könyvtár vezetője segítségével, és 2005-
től Helytörténeti Egyesületként folytatódott a 
gyűjtőmunka. Feladataink közé tartozik a már 
begyűjtött anyagok digitalizálása, az összegyűjtött 
információk kiegészítése, aktualizálása, a gyűjtemény 
anyagából ismeretterjesztés, tájékoztatás a 
településre látogatók és a helyi lakosok számára.
Évente hagyományosan tematikus kiállításokon 
mutattuk be többek között Bodajk néprajzát, a 
helyi mesterségeket, egyházaink történetét, helyi 
művészeinknek, amatőr alkotóinknak is több 
kiállításon adtunk bemutatkozási lehetőséget.
2015 decemberében végre megnyílott a katolikus 
plébánia udvarán a Helytörténeti Élet-Kép-Tár, 
mely állandó kiállításával lehetőséget fog adni 
településünk több ezer éves történetének tárgyi 
emlékeken keresztüli bemutatására.

Helytörténet Bodajkon
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Bodajk
Bodajk, a Bakony kapuja Fejér megye 
északnyugati részén található, több mint 4000 
lelket számláló kisváros. Kitűnő megközelítési 
lehetősége, kiváló turisztikai adottságai, a 
Bakony és a Gaja-patak szurdokvölgye  – mint 
az ország egyik legszebb kirándulóhelye –  
teszik vonzóvá a turisták számára Bodajkot, 
mely már kiemelt célpontja lett a gyalogos és 
kerékpáros turizmusnak is.

A környék valószínűleg a kőkortól kisebb 
megszakításokkal lakottnak tekinthető. Első 
írásos említése 1193-ból származik. 
A legrégibb magyar búcsújáróhelyként tartják 
számon a Bodok hegyhát lábánál meghúzódó 
település kegytemplomát, melynek falai 
a Szent István király kápolnájának kövein 
nyugszanak és kegyképe Passauból, felesége 
szülővárosából érkezett a Bakony aljára. A 
templomunk híres zarándokhely, melynek 
hagyományai az első királyunk által kialakított 
bodajki egyházhoz vezethetők vissza.

A környék számos látnivalót tartalmaz. Itt 
éri el az országos Kéktúra a Bakonyt, annak 
is az egyik legszebb részét, a Gaja-patak 
vadregényes szurdokvölgyét, a völgyből és a 
településről megközelíthető sípálya tetejéről 
mesés vértesi panoráma tárul elénk.
Az 1900-as években az egykori bodajki fürdőt 
újjáélesztve tófürdőt hoztak létre. Vizét, a 
bányászat miatt elapadt források helyett, 
mesterségesen táplálták. Napjainkban a 
karsztvízszint miatt a természetközeli állapot 
visszaállításán dolgoznak.

A település leglátogatottabb eseménye, a búcsú 
mellett, a Bodajki Városnap, mely állandó 
programja 2015-től a Gaja-völgyi túrák keretén 
belül egy gyalogos teljesítménytúra.

Gazdaságfejlesztés keretében az üzleti 
infrastruktúra és a befektetési környezet 
fejlesztése is előtérbe került.
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Tölgyes Tábor
A Tölgyes Tábor és Turistaközpont 
Székesfehérvártól 25km-re, a 
Bakony hegység keleti nyúlványain, 
Balinka határában és a Gaja-szurdok 
védett területén fekszik. Határos a 
Vadasparkkal. A festői szépségű Gaja-
völgy kedvelt kirándulóhely, itt halad át az 
országos „kék” turistajelzés is.

A tábor Bodajk - Balinka között a Gaja 
völgyében található. A tábor adottságai: 
4,5 hektáros füves, árnyas fákkal, három 
oldalról erdő veszi körül. Szabadtéri 
színpad, füves pálya, aszfaltos pálya 

mellett négy db külön termet használhatnak. Közvetlen a tábor mellett 
fut a Gaja-patak, és kezdődik a Gaja-völgy, ami gazdag látnivalót kínál.

Szeretettel várjuk vendégeinket!

Farkas Ferencné Elvira - táborvezető
+36 (20) 424 2440 * +36 (22) 200 373
tolgyestabor.hu * tolgyestabor@freemail.hu

Segítő Szűz Mária Plébánia
Középkori eredetű plébánia. A török után 1749-ig Mór filiája,  

ekkor önállósul. Kegytemploma 1737-41 között épült.

A templom nyitva tartása: hétköznapokon és szombaton: 8:00-12:00, 14:00-19:00
Ha a templomajtót zárva találja, kérjük, a templom melletti plébánia épületében  

csöngessen, és lehetőség szerint kinyitjuk a templomot és körbevezetjük Önöket.
Kegyhelyünk búcsúját Szűz Mária neve napjához közel eső hétvégén tartjuk.

Cím: 8053 Bodajk, Szent István tér 1. * Telefon: (22) 410-039
E-mail: bodajkiplebania@t-online.hu * Weboldal: http://www.segitoszuzmaria.hu
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Tibor Vendégház
Kitűnő pihenési lehetőség, kellemes 
kikapcsolódás családoknak, baráti 
társaságoknak. Két különálló apartman, teljesen 
felszerelt konyha, Tv, rádió, wifi, hűtő, mikró, 
kávéfőzőgép, kenyérpirító, vízforraló, teljes 
edénykészlet.
Névnap, születésnap, szilveszter, kisebb családi, 
baráti társaságok részére.

tiborvendeghaz.hu * farkasneelvira@gmail.com
+36(20) 4242-440

Kati Vendégház, Csókakő szállás
A Kati Vendégház a hegyoldali szőlőskertben 
álló kétszintes üdülőház és présház. 6 fő 
számára nyújt apartmanos elhelyezéssel 
kellemes szállást, szép panorámával, 
nagy teraszokkal. Kertje a hegyoldal és 
a szőlőskert. A kertben kerti bútorok, 
bográcsozó, grillező.

8074 Csókakő, Móri u. 8.
RT: 06-20-538-4856 | T: 06-22-422-179
www.csokakoszallas.hu

CSILLAG CUKRÁSZDA - BODAJK
A Gaja-völgy környékének egyik 
legszebb cukrászdája várja Önt 
Bodajk központjában – tradicionális 
receptek alapján – helyben készített 
süteményekkel, fagylaltokkal.

Figyelje akcióinkat, kedvezményeinket!
Megrendelést felveszünk.

Nyitva tartás:
csütörtök – péntek: 11:00 - 18:00 
szombat – vasárnap: 10:00 - 18:00
Külön parkolóval!

Rendezvény esetén előzetes egyeztetés 
szerint.

Minden csütörtökön fagylalt akció!

8053 Bodajk, Táncsics Mihály utca 43/a
Telefon: (22) 581 000
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1-4-oldal-allo-44-82-v0
Vidéki Fűszeres - Bodajk
8053 Bodajk, Petőfi u. 49.

Nyitva tartás:
hétfő - péntek: 7:00 - 17:00

szombat: 7:00 - 12:00

Vidéki Fűszeres - Fehérvárcsurgó
8052 Fehérvárcsurgó

Vörösmarty tér - üzletsor
Nyitva tartás:

hétfő - péntek: 7:00 - 17:30
szombat: 7:00 - 12:30

*

facebook.com/videki.fuszeres

1-4-oldal-allo-44-82-v0

Anno 1997
“A valódi ízek élménye!”

Fehérvárcsurgó, Vörösmarty tér
Nyitva tartás

hétfő – vasárnap: 10:00 – 19:00
Tel.: 22/426-456

Vállajuk esküvőkre, rendezvényekre torták, 
édes és sós sütemények készítését.

Köszönjük, hogy megtisztelt vásárlásával:
Zámbó Sándor és munkatársai

Vranszki Attila húsboltja - Bodajk
Kínálatunkból: sertéshús, csirkehús, 
marhahús, darált hús.
Házi készítésű termékeink: füstölt áru, 
kolbász, sonka, szalámi, szalonna, 
tepertő, disznósajt.
Húsboltunkban minden alapanyagot 
megtalál, a bográcsozáshoz, grille-
zéshez.
Előzetes egyeztetés szerint egyedi 
igényeket is teljesítünk.

Nyitva tartás
Hétfő: Zárva
Kedd: 7:00 – 11:30 14:00 – 16:30
Szerda: 7:00 – 11:30 14:00 – 16:30
Csütörtök: 7:00 – 11:30 14:00 – 16:30
Péntek: 7:00 – 11:30 14:00 – 16:30
Szombat: 7:00 – 11:30
Vasárnap: Zárva

Bográcsozna, szalonnát sütne? A Vranszki Húsboltot keresse!

8053 Bodajk, Május 1 út 1/a. | Telefon: 20-345-4619
Email: vranszki.a@gmail.com
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Bakonynána
Bakonynána a Gaja-szurdok egyik legszebb, 
sváb hagyományokkal rendelkező települése, a 
Balatontól 45 km-re. Ezt a csendes kis zsákfalut 
érdemes felkeresnie mindenkinek, aki feltöltődésre, 
nyugalomra, természet-közeliségre vágyik.
Az országos kéktúra útvonal érinti a települést, de 
azon kívül is számos opció közül válogathatnak, 
akik túrázni, kerékpározni, nordic walkingozni 
szeretnének, vagy egyéb kikapcsolódási 
lehetőséget keresnek. Többek között csatlakozni 
lehet a Bakonynánai Női Focicsapat edzéseihez 
és a jógaórákhoz, illetve betekintést nyerhetnek a 
településen alkotó népi bútorfestő, fazekasok, üveg- 
és kristálycsiszoló, kosárfonó és virágdézsa-készítő 
munkájába, és az alkotásra is van lehetőség.
Érdemes élni a természet kínálta lehetőségekkel: 
az erdő minden évszakban más csodákat rejt, 
gyógynövényekben gazdag, és vadállományban is 
bővelkedik. Több közkedvelt látnivaló is található 
a közelben: a Római-fürdő vízesése, a Vadalmás 
forrás, valamint az odavezető úton található 
geológiai kiállítóhely, továbbá a Savanyú Jóska-
barlang, a Nagy kőszikla, az Ördög lik és a Csengő-
hegyi kilátó.
Falun belül is számos érték várja az idelátogatókat: 
a klasszicista stílusban épült római katolikus Szent 
Anna-templom és a templomkertben található 
Kálvária, a tájház, a temetőben található sírkőpark, 
a harangláb és az erdő szélén található (ma már 
vendégházként üzemelő) Prém-malom.
A településen több, immár hagyománynak 
számító programon vehetnek részt az érdeklődők. 
Mind közül kiemelkedik az augusztus közepén 
megrendezésre kerülő gombócfesztivál. A korábbi 
falunapokat váltottuk le egy speciálisabb, nagyobb 
közönséget vonzó, a környéken egyedülálló, 
tematikus fesztiválra, mely a sváb hagyományokhoz 
is szorosan kapcsolódik. A gombócfesztivál „lelke” a 
gombóc, a felhozatal nagyon színes, de különösen 
népszerű a húsos gombóc.
A fesztiválon kívül érdemes ellátogatni az áprilisban 
megrendezésre kerülő Német Nemzetiségi Napra, 
a július végi Anna-napi búcsúra, a novemberi 
lampionos felvonulásra, az Adventi Egyházzenei 
Találkozóra, valamint a Falukarácsonyra.
Karácsonykor egyébként a hagyományőrző 
Christkindl-járás és Pásztorjáték is megtekinthető.
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Czepek Istvánné | 8422 Bakonynána 
T: (+36) 88 488 069 | RT: (+36) 70 466 7955

Bakonynána festői kis faluja a Keleti-Bakonyban a 
Gaja-patak völgyénél található.  A vendégszerető 
falu színvonalas magánszállása a 3*-os Czepek 
Faház. Kétszintes, igényesen kialakított, kényelmes 
bútorokkal felszerelt családi szálláshely. A kertben 
fajátszótér, medence, tűzrakóhely, grillezőhely 
szolgálja a kényelmet és a pihenést. A házban 4 fő 
számára kényelmes a szállás, klimatizált szobával, 
modern konyhával és fürdőszobával.

Czepek Faház

Tel./Fax:  88/587-230 | Mobil: 30/959-0124; 30/288-2192
E-mail: duszen@invitel.hu

Gyönyörű környezetben, Bakonynána falu 
határában található a 19. században épült  
igényesen átalakított malomépület.
A vendégház az erdő szélén, a Gaja patak partjain, 
igazi kikapcsolódást nyújt egy kisebb társaság 
részére.
A vendégházban 5 db 2 ágyas (pótágyazható), 

zuhanyzós,wc-s szoba, konyha, tágas nappali és szauna van.
Az udvarban tűzrakóhely, kocsibeálló és igény szerint sátorozási lehetőség.

Prém Malom Vendégház

Tájház
A 2014-ben átadásra 
került Tájház a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 
kezdeményezésére készült 
el, felváltva ezzel a korábbi 
helytörténeti kiállítást. Öt 
kiállítótér, egy foglalkoztató és 
két kiszolgáló helyiség várja 
az idelátogatókat értékes, 
a vidékre jellemző, a (sváb) 
paraszti élet értékeit hűen 
bemutató gyűjteménnyel. 

(használati tárgyak, bútorzat, lakásdíszek, konyhai eszközök, fotók, textíliák, stb.) 
A kiállítási anyaghoz tartozik néhány eredeti dokumentum is, ill. a levéltárakból 
beszerzett egyháztörténeti dokumentumok fénymásolatai. Egy ritkasággal 
is büszkélkedhetünk: 1999 telén egy helyi család a múzeum rendelkezésére 
bocsátotta a II. világháború előtti, helyi Levente Egyesület kitűnő állapotban 
fennmaradt, eredeti zászlaját.

A TÁJHÁZ LÁTOGATHATÓ: hétfőtől csütörtökig  8-tól - 15-ig, pénteken 8 – 12-ig
Az igényt a Polgármesteri Hivatalban kell jelezni.  

Hivatali időben személyesen (Bakonynána, Alkotmány u. 3.)  
vagy a 88/587-320-as telefonszámon, illetve a 06/30/5288610-es mobilszámon.

Hétvégi és ünnepnapi látogatást is előre kell jelezni a fenti elérhetőségeken.
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Balinka
Balinka Fejér megye északnyugati részén, 
a Bakony keleti peremén fekszik. A község 
határa hullámos dombvidék. Északon a Vértes, 
keleten és délen a Bakony mellári fennsíkjának 
mészkő- és dolomitgerincei zárják le. A 
környék legmagasabb pontja a Hársas-hegy. 
A községen két patak is keresztülhalad, 
az egyik a Bakonycsernyéről Balinkán át 
Fehérvárcsurgóig folyó Gaja-patak, míg a 
másik egy Mór-Bodajk irányú kisebb patak.
Balinka egészen 2003-ig bányászközségnek 
számított, (a térségben már 1842-ben 
szénkitermelő aknát nyitott a gróf Szapáry 
család), ekkor zárták be ugyanis az egykor a 
lakosság zömének munkát (és fűtőanyagot) 
adó utolsó környékbeli széntelepet is. A 
gyönyörű környezetben álló település azóta 
turistaparadicsommá fejlődött, az elhagyott 
bányászlakásokból pedig a természetjárók 
kulcsosházakat alakítottak ki.
Kisgyón csodálatos természeti tája, morfológiai 
adottsága, az erdő és mező életközösségei, 
mikroklímája nagyon jó lehetőséget kínál 
„erdei iskola” megrendezéséhez. Kitűnő 
alkalmat adnak a résztvevő iskoláknak 
növénytani, állattani, geológiai és csillagászati 
megfigyelésekre egyaránt. A terület és 
környéke tereptani viszonyai, turista útvonalai 
pedig turisztikai, táborozási, környezet és 
természetvédelmi ismeretek tanulására és 
gyakorlására ad nagyon jó lehetőséget.
Kiemelt turisztikai célpont a mesés Gaja-
völgy, mely családoknak, piknikezőknek kiváló 
választás, de túravezetővel nagyobb távot 
bevállalva mutatja meg igazi szépségét.
A település mellett található a Tölgyes tábor. Az 
ifjúsági tábor területén szabadidő eltöltésére 
játszótér, foci-, kosár, röplabdapályák állnak 
rendelkezésre. 
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Dudar
Dudar a Bakony szívében elhelyezkedő kis 
település. Az első írásos emlékek III. András 
idejéből származnak, amikor Csókakő vár 
tartozékaként említik.
Dudar határában „óriási hegy” jelzi, hogy 
egykor itt bánya működött. 
Épített emlékeink: Református Templom, I. 
világháborús emlékmű, Címerkő, Póda Károly: 
Kibomló formák alkotása.

Állandó és népszerű programjaink a nyár 
elején megrendezett Dudari Napok és 
Gyereknap, illetve ősszel a Körte- Diófesztivál 
(szeptember), melyekre sok szeretettel várunk 
minden kedves érdeklődőt.

A minket körülvevő erdőkben több természeti 
kincs is található:
A környék egyik legnépszerűbb és 
leglátogatottabb kiránduló helye az Ördög-
árok. Nem véletlenül, hisz talán ez a Bakony 
legszebb szurdoka. Vadregényes táj tárul a 
szemünk elé: mohás szikladarabok borítják az 
egykori patak medrét, zegzugos, kanyargós, a 
felette összezáró lomboktól félhomályos szoros 
vezet az Ördög-gáthoz, ahol átjuthatunk, az 
árokba. Majd a Sűrű-hegyet megmászva 
feljuthatunk az árok legnagyobb barlangjába 
az Ördög-likhoz, ami a mende-mondák szerint 
elvezet a Cseszneki várhoz.
Fontos természeti kincseink a Magas-hegy 
karsztosodó mészkőiben kialakult barlangok, 
melyek közül a legnagyobb a Csapóné konyhája, 
ami 2-3 méter magasságban található 
hatalmas szájú üreg. A helyi történetek arról 
mesélnek, hogy egykor a bakonyi betyárok 
búvóhelyeként szolgált.

Kapcsolat: Dudar Községi Önkormányzat
8416 Dudar Rákóczi u.19.
tel: 88/487-002, fax:88/487-002/108
e-mail: dudaronkorm@invitel.hu
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Jeskó Panzió és Étterem

A panzió létrehozásának célja egy hangulatos, a hagyományos építkezés 
elemeit alkalmazó, családias étterem és összkomfortos szobák 
kialakítása volt. 
Ételkínálatunkat a nemzetközi konyha választékán felül, az 
idényszerűség figyelembevételével folyamatosan megújítva bakonyi 
ételekkel színesítjük. Légkondicionált éttermünk, különtermeink ideális 
helyszínei családi és üzleti rendezvényeknek, fogadásoknak, báloknak, 
lagziknak egyaránt.

Zirc, Kossuth Lajos utca 28. * +36 (20) 488 6358 * jeskopanzio.hu

Hétpecsétes vendégház

Romantikus falusi szálláshely 
legfeljebb 7 fő részére 
Bakonynána egyik legöregebb 
parasztházában.

2 szoba, búbos kemence, felszerelt 
konyha, infraszaunás fürdőszoba, 
pihenőkert, bográcsozási lehetőség várja 
vendégeinket. 
Tökéletes választás az ökoturizmus 
szerelmeseinek, kéktúrázni vagy 
pihenni vágyó családoknak és baráti 
társaságoknak.   

8422 Bakonynána, Jókai utca 4.
Tel.: (+36) 20/470-3434

Email: okotar2012@gmail.com

Megálló Büfé

Büfé * Élelmiszerbolt * Trafik
Pizza, üdítők, sörök, meleg étel, 

hamburgerek, dohányáru.

8052 Fehérvárcsurgó
Dózsa György utca 158.

+36 30 643 68 04
megallo.sorozo@gmail.com

Kerékpárosbarát hely!
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Római-fürdő Apartmanház
Bakonynána legszebb részén, közvetlen a Gaja-
patak partján található apartmanházunk. A Római-
fürdő 1,5 km-re, a ház mellett elvezető országos 
kék-túra útvonalon közelíthető meg.  Házunk vidám 
és fiatalos kialakításával, tágas kertjével gondtalan 
kikapcsolódást nyújt minden korosztály számára, 
legyen szó családokról, vagy baráti társaságokról. 

8422, Bakonynána, Alkotmány út 94.
Web: romaifurdo-apartmanhaz.hu * Facebook: Római-fürdő Apartmanház

kapcsolat: Prém Vilmos  +36 (30) 254 45 06 * prem.vilmos@gmail.com
Hauzer Dávid  +36 (30) 476 32 43 * david.hauzer@gmail.com

Magyar Vendégház
A szállás a település főutcáján található. Az 
önálló présház egy domboldalon fekszik, 
fantasztikus panorámával a Vértesre. A 
vendégek kényelmét jól felszerelt konyha, 
fürdőszoba, kerti sütési-főzési lehetőség 
biztosítja.
A táj szépségének köszönhetően a környék 
kedvelt kirándulóhely.

8074 Csókakő, Kossuth utca 42.
T: (+36) 22 422 121 | magyar.j55@citromail.hu

Margaréta Vendégház
Önálló 3 szobás családi ház, melyben 6 
személy kényelmesen elfér. Gáz-, illetve 
cserépkályhafűtés, villanybojler a fürdő- 
szobában. TV minden szobában. Jól felszerelt 
konyha, főzési lehetőség.
Nagy pihenőkert, kerti bútorok, bográcsozási 
illetve grillezési lehetőség.

Cím: 8052 Fehérvárcsurgó, Dózsa György u. 87.
Telefon:(30) 586 1280

Anci Büfé
Családias hangulatú büfé kedves kiszolgálással, 
széles választékkal, korrekt árakon várja kedves 
vendégeit.  A vendéglátóegység, kiülős-beülős. 
Jó idő esetén, kint de mégis fedett helyen, 
nyugodt körülmények között lehet barátokkal, 
ismerősökkel egy jóízűt beszélgetni, iszogatni.

8424 Jásd, Új u. 80. * Tel.: +36 (88) 494 110
Nyitva tartás: mindennap 7 - 21 óráig



16 | Gaja-völgy és Bakonyalja

Fehérvácsurgó
Fehérvárcsurgó község Fejér megyében, a 
Móri járásban. A Móri-árok egyik meghatározó 
települése. A falu védőszentje Szent Katalin, 
a Katalin-napi búcsút november 25. körüli 
vasárnapon tartják.
Fehérvárcsurgói Víztározó
A gát és a völgy a környék legérdekesebb, 
egykori, jelentős eseményeket sejtető 
és legendákkal is teleszőtt területe. Egy 
hegyszorosról van szó, amelyben két 
mesterségesen kialakított földhalommal tették 
lehetővé a Gaja-patak elzárását. A vízfelfogás 
lehetőségét kihasználva a törökök is fürdőt 
létesítettek a mai víztározó helyén az 1600-as 
években.
A víztározó a környék kedvelt kirándulóhelye. 
A tó, a Gaja-patak, valamint a Vadaspark 
együttese rendkívüli látványosság minden 
olyan ember számára, aki kicsit is kedveli 
a természetet, a természetjárást, vagy 
egyszerűen csak ki szeretne kapcsolódni.
Az 1848-as és II. világháborús emlékmű
Az emlékmű egy részét az 1848-as polgári 
forradalom és szabadságharc 100 éves 
évfordulójára állították fel 1948-ban. Ugyanezen 
emlékművön kapott helyet a II. világháború 82 
áldozatának emléktáblája 1987-ben.
A fehérvárcsurgói Károlyi-kastély
A fehérvárcsurgói kastélyt magában foglaló 
birtok története meglehetősen régre nyúlik 
vissza, s az évszázadok során többször is gazdát 
cserélt: 1690-ben jelentek meg a Hochburgok 
mint Csurgó birtokosai, őket pedig a Berényi és 
a Perényi-család követi a birtokosok sorában. 
1834-ben Perényi Imre báró elzálogosítja a 
csurgói birtokot Károlyi György grófnak, ami 
1853-ban, vásárlás útján végleg a Károlyiak 
kezébe kerül. A felújított kastély és a szépen 
rendbe tett környéke kiemelt turisztikai 
látványossága a településnek.
Itt született 1909. szeptember 27-én Amerigo 
Tot – Tóth Imre szobrászművész.
A művész 1968-ban szülőfalujának 
adományozta „Csurgói Madonna című szobrát, 
mely a római katolikus templomban látható. 
Az Amerigo Tot Emlékhely és Szülőház 
látogatható.
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Amerigo Tot Emlékhely - Szülőház
Amerigo Tot, eredetileg Tóth Imre  

(1909. szeptember 27. - 1984. december 13.)  
magyar szobrászművész. Fehérvárcsurgón született,  

majd 1926 és 1928 között Budapesten tanult Helbing Ferenc és 
Leszkovszky György tanítványaként. Később csatlakozott Moholy-Nagy 
László Bauhaus mozgalmához Németországban. 1933-ban költözött 

Rómába, ahol élete hátralévő részét töltötte.

Cím: Fehérvárcsurgó, Deák Ferenc u. 8.
GPS koordináta: N 47.290259 | E 18.263415

Megtekinthető előzetes egyeztetéssel: +36 22/578-006 vagy +36 20/517-7420

KÁROLYI KASTÉLY  HOTEL & RESTAURANT

Elérhetőségek:
Tel: +36 21 311 0400 * Fax: +36 22 578 081

Kastélyunk az év minden napján várja látogatóit.

Kastélylátogatás idegenvezetéssel:
10:30, 11:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 és 17:00 órakor indul.
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Vértes Tábor - Erdei Iskola
A romantikus környezetben megbúvó Vértes Tá-
bor a Vértesi Tájvédelmi Körzet északkeleti sar-
kában, Mórtól 10 km-re, Pusztavámtól 4 km-re 
található.
A szállás az erdő közepén helyezkedik el, így ide-
ális tanulási, sportolási, szórakozási lehetősé-
get nyújt erdei iskolához, nyelvi-, edző-, és nyári 
táborokhoz, ill. néhány napos kirándulásokhoz, 
családi táborozáshoz.

Tel.: 06/20/3849-858
E-mail: vertestabor2013@gmail.com

Utánfutó kölcsönző

- Tréler
- Lószállító
- Hűtőkamra
- Utánfutó

Cím: 81. sz. főút, 20. km.
Privát: +36-70-369-85-09
Tel./Fax.: +36-22-422-259

facebook.com/sandokanpanzio
sandokanpanzio.hu

Szent Rókus Patika - Mór
FORGALMAZOTT TERMÉKEK

Gyógyszerek, gyógy-tápszerek | Gyógyászati segédeszközök
Homeopátiás készítmények | Orvosdiagnosztikai eszközök | Kötszerek | Gyógyvizek

Étrendi kiegészítők | Gyógytermékek | Olvasószemüveg | Babaápolási cikkek
Teák, teakeverékek

8060 Mór, Wekerle S. u. 31. | Tel.: +36 (22) 407-369 | E-mail: rokuspatika@gmail.com
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Uszoda
Szabadidő Központunk két medencével rendelkezik
Versenymedence: 6 sávos, 25 méter hosszú, vízmélysége 140-180 cm, a víz hőfoka: 26 
C°, kiválóan alkalmas rövid pályás versenyek megrendezésére. 
Tanmedence: a gyermekek és kezdő úszók számára biztosít tanulási lehetőséget, 
vízmélysége: 80 cm, a víz hőfoka: 31 C° 

Sportcsarnok
A Wekerle Sándor Szabadidőközpont játékcsarnoka 44 m x 22 m-es parkettás 
talajborítású hitelesített kézilabdapályájával, 400 ülőhelyes és 200 állóhelyes 
lelátójával, korszerű hang- és műszaki technikájával (2 eredményjelző) méltán 
tartozik az ország legmodernebb létesítményei közé. 
Tovább növeli a lehetőségeket a változtatható nagyságú színpad, ahol színházi 
előadások, kulturális események, vállalati rendezvények, fesztiválok, bálok 
megrendezésére van lehetőség.
A létesítményünk kiválóan alkalmas edzőtáborok, nemzetközi kézilabda-, kosárlabda-, 
röplabdamérkőzések, tollaslabdaversenyek megrendezésére is.

Elérhetőségek
Cím: 8060 Mór, Táncsics M. u. 25.
Tel.: 06-22/ 407-161, 06-20/ 511-0462
Honlap: www.sportcsarnokmor.hu

Wekerle Sándor Szabadidőközpont

Andi Falatozó - Bakonycsernye

Pizzák | Hajtogatott pizzák | Hamburger
Hot-Dog | Pizza-panini | Palacsinta
Csokoládé | Frissítő italok | Egyéb ételek

Nyitva tartás:
h. -cs.: 11:00 - 21:00
p. -sz.: 11:00 - 22:00
vasárnap: 13:00 - 21:00

T: (+36) 22 413 363 | RT: (+36) 20 388 6133
Bakonycsernye, Táncsics Mihály u. 41/2. * Web: andifalatozo.hu
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uCsatka
Csatka kisközség, Komárom-Esztergom 
megye Kisbéri járásában, a megye délnyugati 
csücskében, Veszprém megye határán – 
nem messze Fejér és Győr-Sopron megyék 
határától – fekszik. Érdekessége, hogy 
vízválasztó, a környéken eredő patakok északra 
a Concó-Feketevíz érbe, északnyugatra a 
Cuhába, délkeletre a Gaja-patakba futnak. 
Neve honfoglalás, korai Árpád-kori eredetre 
utal, feltehetően a Csát személynévből vagy 
nemzetségnévből keletkezett.
Csatka nevét hallva szinte mindenkinek 
a Szentkút és a híres szentkúti búcsú jut 
eszébe. Nem is csoda, hiszen aki járt már 
ebben az elragadóan hangulatos völgyben 
a kegykápolnánál, ritkán felejti el azt a 
megnyugtató nyugalmat, amit ez a hely 
sugároz, és a környező ősbükkös erdőből 
fennmaradt hatalmas fák látványát.
A nagyarányú búcsújárások az 1860-as 
évektől indultak meg, amikor a forrás fölött 
egy a domboldalba vájt barlangban lakó 
remetének megjelent a Szűzanya és a forrásnál 
építendő kápolna helyét kijelölte. A kápolna 
1864-re fel is épült, azóta folyamatosak a 
zarándoklatok, búcsújárások amelyek közül 
a szeptember 8-i Kisboldogasszony napi 
főbúcsú a legjelentősebb. Érdekessége , hogy 
a csatkai Szentkút  már az 1920-as évekre a 
magyarországi cigányság egyik legkedveltebb 
búcsújáró helye lett, valószínűleg a szabad 
erdei, mezei környezet és táborozási lehetősége 
miatt is.
A falu közepén áll a törökdúlások következtében 
1543-ban Csatka mezővárosával együtt 
elpusztult pálos kolostor gótikus temploma, 
1790 körül helyreállított formájában.
Két puszta, Koromla és Vadas tartoznak 
a községhez , utóbbin színvonalas vendég 
ház működik, amely alkalmas nemcsak 
turistaszállásnak, de kihelyezett rendezvények, 
tréningek tartására vagy túrabázisnak is.
Értéke a szép táj, az Északi-Bakonyra nyíló 
gyönyörű kilátás, a néhol még szinte érintetlen 
formában fennmaradt természeti környezet.
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RÁKTANYA KULCSOSHÁZ
Szálláshely a Magas-Bakony rengetegében, Hárskút, 
Bakonybél és Pénzesgyőr között a Hajag oldalában. 
Táborhely, turistaszálló, kulcsosház a világ végén, az erdő 
közepén, távol minden lakott helytől. Csend, jó levegő, 
fantasztikus nyugalom. Magyarország egyik legtisztább 
és legsötétebb egén a tejút, a csillagképek gyönyörűen 
látszanak.
Egyszerű szálláshely több épületben, télen 60, nyáron 
akár 100 fő is elfér. Sátrazni is lehet.
Víz, villany van. Felnőtteknek és gyerekeknek nyári tábor, 
baráti társaságoknak hétvégi kikapcsolódási, túrázási 
lehetőség. Túraútvonalak, szurdokvölgyek, sasbércek, 
források.
Szeretettel várunk mindenkit!

Horváth Ferenc * raktanya.shp.hu
+36 (20) 203 10 89 * raktanya@chello.hu

MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma
Az 1972-ben alapított, Pro Natura díjas múzeum 
feladata a Bakony-vidék természettudományos 
kutatása, a gyűjtött anyag őrzése, tudományos 
feldolgozása és bemutatása. 
A több évtizedes kutatás és gyűjtés eredményeként 
összegyűlt tudás és gyűjteményi anyag tette 
lehetővé a Bakony természeti értékeit bemutató 
állandó kiállítás létrehozását, mely a zirci Ciszterci 
Apátság épületében található. 

A tárlat diorámái a jellegzetes bakonyi tájak életközösségeit, 
védett területeit tárják az érdeklődők elé. Az ásványkiállítás 
csodálatos válogatást kínál a Kárpát-medence ritkaságaiból. 
A trófeakiállításon pedig nem csak bakonyi, hanem távolabbi 
tájak vadjait (pl. kaukázusi barnamedvék, mormoták, 
kőszáli kecske, szibériai argali stb.) is láthatjuk. Hazánkban 
egyedülállóan két mamut teljes csontváza is megtekinthető, 
amely a kortárs jégkorszaki óriásokkal kiegészülve, 
különleges élményt nyújt.

Az állandó kiállítás négy részből áll: 1.- A Bakony természeti képe, 2.- Jégkorszaki 
óriások a Bakonyban, 3.- A természet ékszerei – a Kárpát-medence ásványai, 4.- Dr. 
Bativai-Schüle Imre János trófeakiállítás

Zirc, Rákóczi tér 1. * Tel.: 88/575-300
Web: http://bakonymuseum.nhmus.hu * E-mail: btmz@nhmus.hu
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Jásd
Jásd Veszprém megye északkeleti megye-
határa mentén, Veszprém, Fejér és Komárom-
Esztergom megyék hármashatára közelében 
fekvő település. Fekvését a Bakony Tési-
fennsík alatti medencéje és a Gaja-patak völgye 
határozza meg.
Jásd község közigazgatási területéhez tartozó 
mintegy 5 km  hosszú Gaja-völgy természeti 
szépségei és kedvező geológiai,  éghajlati, 
vízrajzi viszonyainak köszönhetően a legősibb 
időktől  folyamatoson lakott terület volt. Kr. 
u. 1-4. században a település határában több 
római villagazdaság (villa rustica és villa 
urbina) működött. A Tési Malom-dűlőben még 
ma is megfigyelhetők alapfal nyomok, és a 
régészeti leletek egyértelműen igazolják a 
rómaik helyi jelenlétét.
A csendes kis bakonyi zsákfalu bővelkedik 
turisztikai látnivalókban. Tájházunkat és udvarát 
felélesztettük Csipkerózsika álmából, és a 
helyi alkotók, mesterek munkáiból rendezett 
kiállítás kapott benne helyet. Műemlék jellegű 
plébániatemplomunk a törökkor után 1792-ben 
épült fel, az Árpád-kori kolostor és templom 
anyagának felhasználásával. A keresztény 
szentkút 600 évnél is régibb, egyik legősibb 
búcsújáróhely hazánkban. A kápolnája 1825-
1837 között épült barokk - rokokó stílusban, a 
korábbi fakápolna helyén.
Turisták kedvelt célpontja a Gaja-szurdok, 
a Gaja-patak közel 2 km hosszú, mély és 
meredek falú szurdokvölgye, a Római-fürdő 
vízeséssel.
Jásd, Bakonycsernye és Isztimér 
hármashatárának közvetlen közelében 
található a Csikling-vár. A vár építésének 
pontos ideje nem ismert, a középkorban 
vadászkastélynak építették át.
A település határában található a Poós-malom, 
a Gaja-patak egykor kilenc vízi malmának 
egyike. Ma már csak kettőnek maradt meg a 
fölülcsapó vízikereke.
A településen számos szálláshely található, 
és helyi termékek elégítik ki a gasztronómiai 
igényeket.
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Vadvirág Vendégház
Töltődjön fel Magyarország egyik 
legősibb búcsújáró helyén a 
Bakonyban, Jásdon.
A vendégházhoz tartozó hatalmas 
udvaron focizhat és homokvárat 
építhet a gyerekekkel, kecskét, 
birkát és nyuszikat etethet, vagy 
bográcsozással és szalonnasütéssel 
töltheti aktívan idejét!

SZÉP kártya elfogadóhely: K&H, MKB, OTP * Ingyenes parkolási lehetőség
Bababarát szálláshely * Szobák száma: 4 db * Férőhelyek száma: 16 fő

Állatsimogató, játszótér, pajta * Közösségi terek

Cím: 8424 Jásd, Kossuth u. 138. * Telefon: +36 (30) 692-1904
E-mail: vadviragjasd@gmail.com * Web: vadviragvendeghazjasd.hu

Bogi Pince - Csókakő
A kert összesen 9000 m2 füves terület 
gyümölcsfákkal, saját kis horgásztóval. A kert 
végében erdőszéli borospince, borkóstolási 
lehetőséggel. Háziállat hozható. A kert közvetlen 
szomszédságában több száz éves fákból álló, 
védelem alatt álló terület található sétautakkal, 
esőházzal, szalonnasütő hellyel, sportpályával.

Telefon: +36 22 422 033 | Mobil: +36 30 260 9251
Cím: 8074 Csókakő, Kossuth u. 64.

Email: bogipince@bogipince.hu

Mónika Falatozó - Étterem
A dudari Mónika falatozó a település fő 
útján található. A betérőket házias ételek, 
hideg és meleg italok várják. A vendéglő 
alkalmas rendezvények lebonyolítására, 
hangulatos teraszán megpihenhet a 
turista.

Szélesség (lat): N 47° 18,365’
Hosszúság (lon): E 17° 55,911’
8416 Dudar, Arany János utca 30.
T: (88) 487 425
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Súr
Súr, Komárom-Esztergom megye csücskében, 
a Bakonyalján található festői szépségű kis falu 
kedvelt úti célja azoknak, akik szeretik az erdő 
csendjét, a tiszta levegőt, a tavak által nyújtott 
kikapcsolódási lehetőségeket.
A szakrális emlékek – az 1800-as évek végén 
épült és kívül-belül gyönyörűen felújított 
evangélikus templom a harangjátékával, 
a barokk kori műemlékvédelem alatt álló 
katolikus templom, a gyönyörűen kifaragott 
Életfa, vagy a régi kastélyparkban található 
„Három kereszt”, vagy a pihenőpark 
bányászmúltra emlékeztető padjai – mind a 
település múltjáról mesél. Az idő múlását jelzi 
az a horizontális napóránk, mely a valóságos 
helyi időt mutatja és egyben művészeti, 
építészeti és műszaki alkotás is.

A látnivalók mellett kiváló kikapcsolódási 
lehetőséget kínál családoknak, baráti 
társaságoknak a Rendezvénytér-és 
Szabadidőpark, mely rendezvényeink helyszíne, 
és olyan közösségi tér is, ahol a játszótér 
mellett pingpongasztalok, fitneszeszközök, 
aszfaltos teniszpálya is található. A teret a 
kandeláberes térvilágításnak köszönhetően 
még sötétedéskor is pezsgő élet jellemzi.

Színes programok, szépülő falu, barátságos 
emberek csalogatják ide a látogatókat. A 
paraszti életet megidéző szálláshelyeinken, a 
pihenés és a „bakonyi nosztalgia” is biztosított. 
Az érdeklődők szervezett programok keretében 
megismerhetik a kovácsműhely munkáját, 
lovas kocsival bejárhatják a környéket, de 
eltölthetnek egy borozgatós estét is a helyi 
pincesoron. A természetet kedvelők sétát 
tehetnek a környező erdőkben, a vadászház 
környékén sűrűn lehet találkozni vadakkal, és 
lehetőség nyílik vadászatra is.
A csendesebb sportok kedvelői számára a súri 
halastavak igazi paradicsomot jelentenek. S 
ha valaki a pergősebb szórakozást kedveli, a 
lakosok szívesen látják a fesztiválhangulattal 
felérő rendezvényeiken (kiszebábégetés, 
falunap, búcsú, szüreti mulatság, 
falukarácsony) is a vendégeket.
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Betérő a Sógoromhoz Vendéglő
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket a „Betérő a Sógoromhoz” Vendéglőben 
a Bakonyalján, Súr település központjában. Családi vendéglőnk széles 
italválasztékával és magyaros konyhájával kitűnő frissítő állomása lehet a 
túrázóknak, kerékpárosoknak, de 100 fős éttermünkben szívesen fogadunk 
buszos kirándulócsoportokat is.
Tapasztalt személyzetünk több évtizede a vendéglátás területén dolgozik és a 
családi tulajdon lehetővé teszi, hogy igazi magyaros vendéglátással találkozzanak 
kedves vendégeink.
Szolid vidéki árakon dolgozunk minden kedves vendégünk megelégedésére.
Vállaljuk esküvők, családi- és egyéb rendezvények, állófogadások lebonyolítását, 
akár külső helyszínre történő kitelepülést is.

Cím: 2889 Súr * Szabadság Tér 2. * Tel.: +36 (34) 375 011

Horgásztó

Horgászni, pihenni, kikapcsolódni 
szeretne, akkor szeretettel várjuk a 
Feketeberki  horgásztónál. A bakony 
lankáinak festői környezetében elterülő 
tó csodálatosan szép fogásokkal 
ajándékozza meg az ideérkező horgászt. 
A gondozott tóparton árnyas fák 
takarásában megbúvó faházak, padok 
asztalok, bográcsozóhelyek, térvilágítás, 
sátorhelyek, továbbá a horgászhelyek 
mellett elektromos áram vételezésére 
alkalmas csatlakozók szolgálják a 
horgászok és családtagjaik kényelmét.  A 
tóban ponty, amur, süllő, csuka, harcsa, 
compó, keszegfélék, kárász fogható 
egész évben a nap 24 órájában.

Sógorka Ottó - +36 (30) 417-1622
sogorka.otto@gmail.com

Kokas Tanya

Az egész évben nyitva tartó Kokas tanya 
nagyobb baráti társaságok, rég nem 
látott rokonok kedvelt találkozóhelye. 
Az év minden szakában érdekes 
programokkal, (falusi disznóvágás) 9 
fős mongol jurtával, rendezvénysátorral 
házias ételekkel várjuk Kedves 
Vendégeinket.
Bababarát szállás, csendes, nyugodt 
környezet.

Kovács Zoltán: 06-20-957-9772
Kovácsné Zsuzsa: 06-20-556-3567

E-mail: kokastanya@t-online.hu
Web: kokastanya.hu
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Szápár község Veszprém, Fejér és Komárom-
Esztergom megyék határán, a Szápári-ér 
partján fekszik. A település a Szapáry grófok 
ősi lakhelye volt, nevét is innen kapta. A község 
barokk stílusú római katolikus temploma 
1770-ben készült el. A műemléki védelem alatt 
álló épület legfőbb nevezetessége az egész 
országban páratlan kialakítású vörösréz torony. 
További látványosság még a Nepomuki Szent 
János szobor (A 19. században a lakosság egy 
része a község szénbányájában dolgozott.), és 
a falu határainál lévő keresztek.
Egész évben látogatható Kohus László 
kovácsmester, népi iparművész műhelye, 
ahol korabeli fegyverek, dísztárgyak és egyéb 
kovácsoltvas szerszámok készítése ismerhető 
meg. Belépő nincs. (Kossuth u. 59.)
Szápár és a szomszédos Csetény település 
között húzódó szélerőmű-park a környék 
meghatározó tájképi eleme. Itt áll az ország 
egyik legmagasabb szélkereke. A község 
látnivalói közé tartozik még a pincesor, amely a 
település határában található.

Sátorozási lehetőség a Szabadidőközpont 
területén:
Kapcsolat: Szápár Község Önkormányzata
8423 Szápár, Rákóczi utca 2.
Tel.: 06/88/587-110 | Fax.: 06/88/587-111
e-mail: szaparionk@freemail.hu

Élelmiszerbolt:
Zirc- COOP Zrt. 41.sz élelmiszerbolt
8423 Szápár, Kossuth út 29.
Nyitvatartási idő: hétfő-péntek: 07:15-15:30
Szombat: 07:00-11:00

Római Katolikus Plébánia:
8423 Szápár, Kossuth út 49.
Horváth Lajos esperes plébános
Tel.: +36 (88) 486-019

Szápár
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Kohus László kovácsmester
Kohus László iskolái elvégzése után a 
kovács szakmát tanulta ki, amit 1969 óta 
megszakítás nélkül művel. Három év inasidő 
letelte után két, a szakma csínját-bínját 
ismerő mester mellé került. Tíz év múlva 
saját műhelyt nyitott Szápáron. Az évek 
során hatalmas rutint szerzett nemcsak 
a lovak patkolása terén, hanem az egyedi 
készítésű dísztárgyak és fegyvermásolatok 
elkészítésében is.
1992 óta tagja a Veszprémi Kézműves 
Műhelynek. 2002-ben elnyerte a népi 
iparművész címet.
1995-ben részt vett a 4730 km hosszú 
„Őseink útján” lovas túrán, amely a magyar 
honfoglalás 1100. évfordulója tiszteletére 

rendezett túra Baskíriából Oroszországon és Ukrajnán keresztül vezetett 
hazánkig. Ezen a túrán az ő felelőssége volt a lovak patkolása. 
Műhelye, amely egyben kiállítóterem is, egész évben látogatható. 
Megtekinthetők a kovácsolás eszközei, a korabeli mellvértek, pajzsok, 
fegyvermásolatok és egyéb kovácsoltvas tárgyak. A mester gyakorlója az 
ősi magyar hagyománynak, a tojáspatkolásnak is.
Az idelátogató érdeklődők nemcsak megnézhetik, hanem ki is próbálhatják 
eme régi szakmát.

Kohus László kovácsmester - népi iparművész
Szápár,  Kossuth L. út. 59. * Tel.: +66 (88) 486-084

Bakancsos Büfé - Kisgyón
A Kisgyón Természetbarát Telepen található büfénk  
a turisták egyik kedvelt célpontja.
Előzetes egyeztetés esetén meleg étel rendelhető.

Automobil BT - Autószerviz
Műszaki vizsgára felkészítés, autójavítás, szerviz
Gépjárműdiagynosztika (Motor, ABS, légzsák)
8056 Bakonycsernye, Petőfi S. u. 27/C.
T: (22) 413 574 * (30) 9 161 292 * automobilbt@freemail.hu
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Tés
Tés Magyarország második legnagyobb 
kiterjedésű fennsíkján fekszik. Elsősorban 
két szélmalmáról – amit egy-egy hatvitorlás 
szélkerék hajt – és karsztbarlangjairól 
nevezetes.
A településtől alig 17 km-re található a Bakony 
szíve, Zirc. Másik nagy, közeli város Várpalota.
Az erdőkkel körülvett kelet-bakonyi falu 
levegője asztmát gyógyít, a fennsík széléről 
elénk táruló panoráma gyönyörködteti a lelket. 
A földfelszín alatt számos barlang és más 
karsztjelenség alakult ki az évezredek során.
A Téshez közeli Alba Regia Barlangkutató 
állomás munkatársai rendszeresen szerveznek 
földalatti túrákat a jelentkezők részére. Azoknak 
pedig, akik inkább az erdei turistautakat 
részesítik előnyben, jó szívvel ajánljuk a 
kelet-bakonyi piros és az Országos Kéktúra 
útvonalait, melyek a fennsík és környéke 
geológiai, növénytani vagy építészeti szépségeit 
mutatják be. Mivel a  környék kiválóan alkalmas 
gyalogos és kerékpáros túrázásra, évente több, 
szervezett teljesítménytúra és verseny is rajtol 
Tésről. 
A településen mintegy 800 ember él. 
Helyben működik óvoda, orvosi rendelő, 
élelmiszerboltok és posta. Két felekezet 
(római katolikus és evangélikus) hívei járnak 
minden héten egyházközségük templomába. 
A 2006-ban bezárt általános iskola épülete 
ma már faluházként funkcionál. Itt próbál 
a helyi népdalkör, a néptánccsoport, a falu 
énekegyüttese. Ide járnak sportolni a fiatalok, 
és itt kapott helyet a Községi Könyvtár is. 
Nagyobb közösségi alkalmakra is rendszeresen 
gyűlik össze itt a falu apraja-nagyja. 
Vendéglátóhely három van a faluban, ezek közül 
kettőben előzetes megbeszélés szerint meleg 
étel rendelhető. Kialakított szálláshely az 
evangélikus parókia 29 férőhelyes vendégháza.
A Tésre látogató turisták körében is népszerű 
rendezvény a hagyományos Falunapok 
Fesztivál, amely június második hétvégéjén 
kerül megrendezésre, illetve az áprilisi 
Bakonyi Vigasság folklórfesztivál színvonalas 
néptánccsoportok és szólisták fellépésével.
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A tési Németh Söröző a telepü-
lés központjában található.

A betérőket házias ételekkel, 
bőséges italválasztékkal várjuk.

A vendéglő alkalmas 
csoportos étkeztetésre, 

rendezvények lebonyolítására.
Melegétel rendelést felveszünk.

Nyitva tartás: 9:00 - 21:00
Cím: Tés, Petőfi u. 42.

+36 (30) 235 53 76
+36 (30) 212 73 73

KÍNÁLATUNK:
•	 Napi ebédmenük
•	 Levesek
•	 Főételek
•	 Köretek
•	 Savanyúságok
•	 Desszertek
•	 Pizzák 
 (Extra feltét választható!)
•	 Szeszes és üdítő italok
•	 Kávé, tea
•	 Csokoládék

Németh Söröző - Étterem és Pizzéria

Evangélikus Vendégház
A 29 férőhelyes szálláshely egyházi 
közösségeket, családokat, baráti társaságokat, 
kiránduló- és iskolai csoportokat egyaránt 
fogad. A szobák 12+13+4 ágyasak.

A kis szoba külön bejárattal is rendelkezik, 
kiválóan alkalmas csoportvezetők számára. A 
konyhában gáztűzhely, hűtőszekrény, mosogató, 
mikrohullámú sütő, 30 fő számára elegendő 
étkészlet biztosítja a konyhai szükségletek 
feltételeit. Mindkét fürdőszobában 2-2 
zuhanyzó illetve mosdó van. A három különálló 
WC szintén az épületben kapott helyet. Beltéri 
sportolásra egy pingpongasztal körül nyílik 
lehetőség.
Hideg időben gázkonvektorokkal fűtjük az 
épületet, de a konyhában álló cserépkályha is 
működőképes.
A parókia udvara tágas, kiváló lehetőséget 
nyújt sátorozáshoz, szabadtéri játékokhoz, 
bográcsozáshoz, pihenéshez.

Cím: 8109 Tés, Petőfi Sándor utca 22. 
Tel.: (20) 824 2502 | tes.lutheran.hu
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A festői szépségű Gaja-völgy
A többnyire csendesen csordogáló Gaja-patak teljes hossza közel 100 km, átlagos 
vízmélysége 40 cm. A Nagyesztergár melletti Veim-pusztán ered, és a Fehérvárcsurgói 
víztározóba folyik.
A Bodajk településhez közel eső Gaja-szurdok talán az egyik legnépszerűbb 
kirándulóhelye a Gaja-patak völgyének. Legnevezetesebb látnivalója volt az Ádám-Éva 
fa, melyet az ár elsodort. Eredetileg két öreg tölgyfa volt, a nagyobb méretű Ádám és 
a kisebb termetű Éva. Ma már csak Ádám (mely a 60-as években tűz áldozata lett 
és kidőlt) maradványa látható, mely hídként funkcionált évtizedeken át a Gaja-patak 
felett. A sportolásra és elmélkedésre is alkalmas völgyben található a Sobri Jóska-
barlang, az Alba Regia forrás, a Halomsírok és még sok látnivaló.
Bővebben: www.gajavolgy.hu

A Fehérvárcsurgói víztározó a vaskereszttől

Kilátó a Gaja-völgy felett

Ádám-Éva fa - 2012

Landolás

Bodajk - Szoborpark

Alba Kerékvár - Kerékpárszaküzlet és Szerviz
- Kerékpárok és kerékpáralkatrészek széles választéka
- Új és használt kerékpárok szervizelése
- Akár díjmentes kiszállítás

8000 Székesfehérvár, Tobak u. 11-13. (Korona Diszkont)
T.: +36 (22) 802 803 * info@albakerekvar.hu * albakerekvar.hu
Folyamatos akciók, hitellehetőség!
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MEGÚJULT AZ EZERJÓ ÉTTEREM!

KÍNÁLATUNKBÓL
levesek, szárnyasok, frissensültek, vadételek, saláták, desszertek

VADÉTELEK KÖRETTEL MINDÖSSZE: 1990.- Ft
KERÉKPÁROS- ÉS TURISTA MENÜK KEDVEZŐ ÁRON!

Vadkiállítás a különteremben.
-

Szombat: Svédasztalos vacsora látványkonyhával 2 490 Ft
Vasárnap: Svédasztalos ebéd látványkonyhával 2 490 Ft

-
Széles kínálattal, akciós áron várjuk Önt is!

Rendezvények (Catering), esküvők, születésnapok helyszíne.
Rendezvények lebonyolításához kérje egyedi menüajánlatunkat!

Mór, Vasút utca 1. | Asztalfoglalás: +36 (22) 408296 | www.ezerjoetterem.hu
Facebook: www.facebook.com/ezerjo.etterem

Kerékpárosbarát étterem, a Gaja-völgy Egyesület ajánlásával.


