
A Vöröskőtől a téglagyárig

A „vadregényes” és még szinte érintetlen táj, a páratlan szépségű százhalombattai Duna-part a MOL Nyrt. Dunai Finomító kikötőjének szomszédságából indul, a 
bizonyára sokak számára ismerős Vöröskőtől.  

A Duna mentén felfelé haladva a következő jelentős állomás a Csónakházkiépített parti szakasza, a Dunai Flottilla és a Dunafüredi Vízisport Klub kellemes, családias 
hangulatú otthona. 

Ezután szinte érintetlen természeti környezetben sétálhatunk tovább a gát mentén a Holt-ág, Kácsás-sziget élővilága társaságában egészen a Hajó kikötőig, mely a 
Damjanich út Halászcsárda melletti végében található. 

Tovább haladva sziklaköves partsáv, horgász csónakok, hatalmas fák, dús növényzet jellemzik a tájat, mígnem elérünk a Bara-patak, melegvizes csatorna, hideg-vizes 
csatorna torkolatáig. Ekkor már a 22-es kilométerkőnéltartunk.

A dunafüredi és óvárosi részt kettészelő hideg-vizes csatorna túloldalán továbbhaladva elérkezünk az egykor kiemelt fontosságú sóderbánya helyére. Ez a szakasz az 
utóbbi időben komoly tereprendezési munkáknak köszönhetően sokkal mutatósabb lett.

Az idős fák, ha mesélni tudnának sok gyerekcsínyt, szerelmi kalandot, horgász sikert és miegymást osztanának meg velünk. Tovább haladva eljutunk Óváros leg-
kedveltebb játszóterére, amit jó időben előszeretettel használnak szabadidejük eltöltésére kisgyermekes családok. A nyári időszakban baráti társaságok gyakran 
bográcsoznak a kijelölt tűzrakó helyeke, a kulturált főzőcskézés lehetősége pedig mindenki számára adott. A parkot szegélyező Kossuth Lajos utca mellett találjuk 
Százhalombatta egyik kincsét a Millenniumi-tölgyet.

A kertek alatt továbbsuhanva Százhalombatta régi óvárosi részébe érünk, ahol némely ósdi parasztház mutatja még az egykori falu jellegzetességét.

A 23. kilométerkőnél ismét egy aszfaltcsík keresztezi utunk, nevezetesen a komp lejáró. Az óránként induló járatok kedvezményes áron szállítják az MO-s autóúttól 
bizonyára joggal tartó autósokat a Csepel-szigetre.

A kompot elhagyva még beljebb jutunk a 19. századi falu központjába, az ide látogató megcsodálhat néhány száz évnél is idősebb építményt. 

Az óvárosban szecessziós stílusban épült római katolikus templom.
Az óvárosban nem messze a szerb ortodox templomtól 1910-ben épült fel szecessziós stílusban a hívek adományaiból a római katolikus templom Szent László király 
tiszteletére. 2010-ben ünnepelte az egyházközség a templom 100 éves fennállását, melynek tiszteletére felszentelték a templomot. Az ünnepségen került átadásra 
a Szent Lászlóról elnevezett templom melletti tér, mely kiváló helyszín rendezvények számára. A teret Szent László szobra díszíti. A templom előtt II. világháborús 
emlékmű látható, melynek tervezője Domokos Béla érdi szobrászművész.

Szerb templom és múzeum
A város barokk stílusú szerb ortodox temploma az Óváros főutcájában található.
A város barokk stílusú szerb ortodox temploma az Óváros főutcájában található. 1750-ben épült, ikonosztáza, szertartástárgyai eredetiek. A falu első temploma fából 
készült 1720-ban. A jelenlegi barokk kőtemplomot 1750-ben szentelte fel Dionisije Novakovia budai püspök.
A templom az ortodox előírásoknak megfelelően kelet-nyugati tájolású. Az ikonfal a festményeivel együtt 1770 táján készült, az 1800-as évek végén restaurálták 
őket. Készítőjük ismeretlen.

Múzeum Százhalombatta István király út 4.
A kiállításon bemutatják a bronz- és vaskori életet, a házakat, kemencéket és a régi használati tárgyakat. Megtekinthető az egyik vaskori, 2700 éves halomsír 
faszerkezetű sírépítménye is.

Utunk a gyalogösvényeken egészen a Téglagyári-völgy aljánál található kiszögelésig tart, ahol a Duna is kitér Tököl fele és leír egy kisebb kanyart. Ha ezt az akadályt 
megmásszuk, továbbmehetünk az egészen egyedülálló Sánc-hegy lábáig, és ha még bírjuk erővel, felkapaszkodva egészen lenyűgöző kilátásban gyönyörködhetünk.
Tiszta időben akár Budapestig ellátni a Sánc-hegy tetejéről.
Egykori téglagyárunk romos épülete és a hozzá tartozó gyár- és bányaudvar ma sajnos elhagyatottan áll, de reményeink szerint ez már nem sokáig lesz így. A 
hasznosítást mindenképpen nagy körültekintéssel kell megtervezni, hiszen ez a terület szomszédos a fent említett deres szádorgó élőhelyével. A minél kisebb zavarás 
érdekében a későbbi hasznosítást és az ahhoz vezető utat is minél környezetkímélőbb módon szükséges megvalósítani.

A százhalombattai híres halomsírok feltárási területén létrehozott hathektáros régészeti park Magyarország első őskori szabadtéri múzeuma. Itt a bronzkorból és a 
vaskorból feltárt házak, kemencék, melléképületek hiteles rekonstrukciói épültek föl. A “százhalmok” – a Százhalombatta mai Óvárosa fölött található vaskori temet-
kezési helyek – az előkelők sírkamráit rejtik.
A régészeti park területén, eredeti helyén rekonstruált 2700 éves látogatható halomsírban hang- és fényeffektusokkal kísért, többnyelvű multimédiaprogram mutatja 
be a kor temetkezési szertartását.
A halmok között az őskori élet elevenedik meg: a látogatók kipróbálhatják az őskori kézműves technikákat, miközben rekonstruált kemencében sütött őskori lepényt, 
és korabeli ételeket kóstolhatnak meg.
A Régészeti Park látogatói szakszerű idegenvezetővel ellátogathatnak a közeli bronzkori-vaskori földvárba és sáncra is. Rendszeresen szerveznek a parkban különböző 
történelemidéző programokat, színházi előadásokat is.
A régészeti park területén, eredeti helyén rekonstruált 2700 éves látogatható halomsírban hang- és fényeffektusokkal kísért, többnyelvű multimédiaprogram mutatja 
be a kor temetkezési szertartását.
A város nevében is szereplő 1000 halomból álló sírmező az Óvárostól északra terül el. Bár a művelt földeken található halmok jelentős része a szántások miatt alig 
felismerhető, mégis a Dunántól egyik legnagyobb halomsírmezőjeként tartjuk számon. A legmagasabb halmok 5 m magasak és 30-60 m átmérőjűek voltak.
A régészeti feltárások alapján ma már ismert, hogy a halmok az un. Hallstatt-kor embereinek sírjait rejtik. Természeti értéküket a némelyiken még megmaradt 
növénytakaró jelenti, az Érd-Tétényi-fennsík jellegzetes vegetációjával.

JUHÁSZ ÁGNES  DIPLOMMUNKA_2014        LAKÓÉPÜLETTERVEZÉSI TANSZÉK TANULMÁNY -              VÁROSVIZSGÁLAT     /                                                HELYSZÍNRAJZ     M= 1:3500     

VÖRÖSKÖ
SPORTKLUBB
HAJÓKIKÖTÖ    

KACSÁS SZIGET
RÓMAI KORI FÜRDÖ ROMOK   
    

HAÓ KIKÖTÖ VÍZI SPORTKLUBB
HORGÉSZTÓ   
   

BARA PATAK   
 

ERÖMÜ    
   

CSÓNAKÁZÓ TÓ
SPORTKLUBB
JÁTSZÓTÉR

HALOMSÍR
KOMPKIKÖTÖ

TEMPLOM
MÜVELÖDÉSI HÁZ   
    

EMLÉKMÜ
PARTI SÉTÁNY  
   

VÉDELEM ALATT ÁLLÓ HÁZAK  
  

SZERB TEMPLOM   
   
 

DUNAPART    
   

RÉGÉSZETI PARK   
   
 

TÉGLAGYÁRI VÖLGY   
   
 


