
Székesfehérvár és környéke

A túraútvonal összeállítása során olyan nevezetességeket sze-
rettünk volna feltenni a térképre, amelyekről úgy gondoljuk, 
hogy aki Székesfehérvárt és környékét szeretné megismerni, 
ezeket mindenképp látnia kell. A királyi város önmagában is 
számos látnivalót, rendezvényt és kulturális programot kínál, de 
a tőle észak-nyugatra elterülő Móri-árok természeti szépségei 
még vonzóbbá teszik a környéket az idelátogatóknak. A túra 
a székesfehérvári vasútállomásról indul. Innen végig kerékpár-
úton közelíthetjük meg első állomásunkat, Iszkaszentgyörgyöt, 
ahol megtekinthetjük az Amadé-Bajzáth-Pappenheim-kastélyt, 
végigmehetünk a Kastélybirtok tanösvényen, megnézhetjük 
a Kőpiramist és felmászhatunk az iszkaszentgyörgyi kilátóba is. 
Továbbindulva, Kincsesbányán át Fehérvárcsurgóra érkezünk. 
A település nevezetessége a Ká ro lyi-kastély, amelynek gyö-
nyörű parkjában mindenképp érdemes egy sétát tenni. Innen 
kis kitérővel eltekerhetünk a Fehérvárcsurgói-víztárolóig vagy 
meglátogathatjuk a Gaja-völgyi Tájcentrumot. Utunk során Bo-
dajkra érkezünk, ahol a Segítő Szűz Mária Plébániát nézhetjük 
meg. A túraútvonal a látnivalókon kívül számos pihenőhelyet is 
érint, ezért bátran ajánljuk kisgyermekes családoknak is. 

Székesfehérvár megyei jogú város gyökerei a magyar állam-
alapítás kezdetére nyúlnak vissza. A város alapját Géza nagy-
fejedelem fektette le, amikor 972-ben a mai belváros helyén, 
az akkor mocsárral körülvett szigeten alakította ki székhelyét. 
Az évszázadok folyamán 37 királyt koronáztak meg a városban, 
és 14 király választotta temetkezési helyéül a királyok városát. 
Fehérvár 1543-ban török kézre került, és csak 145 évnyi meg-
szállás után lett újra szabad. A város olyan értékeket őriz nap-
jainkban, mint például a Romkert, az Országalma, a Bory-vár, 
a Fekete Sas Patika Múzeum és a festői Bányató. Ezen látványos-
ságok könnyedén megközelíthetők kerékpárral, s gyalogosan 
is. Székesfehérvárt a több, mint ezer éves történelme során 
mindig a nyitottság, a világra való figyelés, az európai értékek 
integrálásának vágya jellemezte.

A kastély története egészen az 1700-as évek elejéig nyúlik visz-
sza. Építtetését Amadé Antal kezdte el a 18. század hajnalán, 
s a század második felében Amadé Tádé folytatta a bővítést. 
A 19. század elején Bajzáth József tulajdonába került. A század 
végén már a Pappenheim grófok birtokolták az épületet, egé-
szen a II. világháború végéig.

A kastély neobarokk stílusú épületrésze ma egy általános is-
kolának ad otthont. A birtok területén található egy gyönyörű 
angolkert, továbbá a tanösvény egyik állomásán megtekinthető 
az a piramis, amelyet Pappenheim Szigfrid emelt. A kastély már 
évek óta a finn származású mecénás és galériatulajdonos, Ari 
Santeri Kupsus otthonaként szolgál. Ez az egyedüli kastély az 
országban, amely korhű bútorokkal van berendezve, és lakha-
tó. A kastély egész nyá-
ron várja a látogatókat, 
és bárki megpihenhet 
a birtok területén talál-
ható pihenőhelyeken.

 

Jó tanácsok túrázóknak!
• Mindig megfelelően felkészített, világítással, prizmákkal sza-

bályosan felszerelt kerékpárral indulj útnak! Ha gondolod, 
hozz magaddal sisakot!

• Ne feledkezz meg az enni- és innivalóról, nyáron a fényvé-
delemről sem!

• A túra jelentős része szilárd burkolatú úton halad, de ameny-
nyiben szeretnél az erdős részeken is barangolni, akkor a szé-
les kerekű kerékpár ajánlott, ahol a gumik a sárvédőtől és 
a villáktól legalább 2-3 cm-re vannak.

• Vidd magaddal a defektjavító készleted minden hosszabb 
túrára (pumpa, pótbelső, gumileszedő, kerékanyához való 
villáskulcsok)!

• Válaszd az erőnlétednek megfelelő távot! Legyen nálad pénz 
vonatjegyre, ha valamiért meg kell szakítanod a túrát.
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A birtokon eredetileg egy L alakú, barokk kúria állt egészen 
addig, amíg gróf Károlyi György zálogba nem vette azt, és egy 
angol-klasszicista stílusú kastélyt álmodott meg a helyére Hein-
rich Hugó közreműködésével. 

1844-ben megkezdődtek a munkálatok, a kúriát lebontották, 
s helyén megkezdték a kastély építését. A 19. század közepére 
be is fejeződött az építkezés, és elkészült az U-alakú, egyeme-
letes kastély. A Károlyi család egészen 1944-ig élt itt. A kastély 
egyik ékköve az ún. csipketerasz, amelynek megtekintéséhez 
meg kell kerülni az épületet. A kastély közel 40 hektáros park-
jában található egy hangulatos tó, továbbá több 150 éves fe-
nyő, hársfa, gesztenyefa és tölgyfa. Nemrégiben fejeződött be 
a kastélypark felújítása, így a kirándulók a teljesen helyreállított 
parkban sétálhatnak. A kastély egész évben nyitva áll a láto-
gatók előtt. 

A Bakonyban elterülő Gaja-völgy Fejér megye egyik legkedvel-
tebb természeti kincse. A völgyet végigkíséri a közel 100 km 
hosszú Gaja-patak, amely vizével táplálja a Fehérvárcsurgón 
található víztárolót. Akik úgy szeretnék elérni a Gaja-völgy be-
járatát, hogy közben gyönyörködnének a kilátásban is, azok 
feltekerhetnek egészen Gúttamásiig, s onnan ereszkedhetnek 
le a völgybe, miközben szép kilátás nyílik a víztárolóra.

A Gaja-völgy számos kikapcsolódási lehetőséget biztosít ke-
rékpárosoknak is. A völgy területén lehetőség van bográcsozni 
vagy grillezni, és megpihenni a fedett pihenőhelyek egyikén.

Bodajkot a „legrégibb magyar 
búcsújáró helyként” emlegetik. 
Szent István király, uralkodásá-
nak idején kápolnát építtetett itt 
a Szűzanya tiszteletére. Nem csak 
Szent István és Szent Imre herceg, 
hanem Szent Gellért és Szent 
László is többször elzarándokolt 
ide. II. Géza uralkodása alatt ke-
resztes lovagoké volt a település, 
akik egészen a török uralomig 
vigyázták a kegyhelyet. Sajnos 
a török időkben nagy károk ke-
letkeztek itt, és kiűzésüket köve-
tően Bodajkot és a kegykápolnát 
is újjá kellett építeni. A kápolna 
mellé felépült egy barokk kegy-
templom is, és 1749-től kezdve 

Bodajkon már egy 
önálló plébánia 
kezdte meg műkö-
dését. 

A plébániától 
csodás kilátás nyí-
lik a kálváriadomb-
ra, illetve a másik 
irányba tekintve a 
Csókakői várat is 
láthatjuk.
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