Turisztikai lehetőségek
Héregen

„Turistaház fejlesztése
Héregen”
Héreg Község Önkormányzatának célja a helyi értékek megőrzése, élhető környezet
megteremtése a lakosság számára és a község vonzóvá tétele. E célok elérése érdekében
önkormányzatunk „Turistaház fejlesztése Héregen” címmel projektjavaslatot adott be a
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösséghez. Az egyesület támogató nyilatkozatával 2013
júniusában pályázatot nyújtottunk be a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER
fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcímre, mely
pályázatunk támogatásban részesült. A tervezést és a kivitelezést a tatai Bazalt Út-, Hídés Parképítő Kft. végezte el.
A Turistaházat az önkormányzat már évek óta működteti. A turistaház Héregen a
Sporttelepen a 054/1 hrsz alatt található. Kialakítását tekintve egyszerű tömegformálású,
nyeregtetős, téglalap alakú épület, mely 50 főt befogadó "A" kategóriás turistaszállónak
épült. Az Önkormányzat, megépülése óta funkciójának megfelelően használja. Szerkezetét
tekintve előregyártott faház, mely beton lábazaton nyugszik. A felújítására az épület
megkopott, elhasználódott állaga miatt volt szükség. Problémát jelentett a fal gyenge
hőszigetelő képessége is, mely ősztől tavaszig ellehetetlenítette az épület használatát, nyáron
pedig kellemetlenül forró klímát eredményezett. A tervezett beavatkozások ezen problémák
kezelését célozták.

Felújítani terveztük az épület homlokzatát, mely részben az épület vonzóbb faluképbe
illeszkedő, kedvezőbb megjelenését, részben pedig annak komfortját hivatott biztosítani. A
beavatkozás révén ugyanis az épület kedvezőbb hőtechnikai adottságokra tett szert. A
hőszigetelés alkalmazása az épület használati időtartamát kitolja, így az ide látogatók
számára egész évben rendelkezésre áll a téli hónapok kivételével.
További beavatkozást jelentett az épület körüli betonburkolat, illetve a bejárati terasz térkő
burkolatának megépítése.
Az épület közös használatú belső tere is megújult. A társalgó új padlóburkolatot kapott, az
elhasználódott PVC helyett laminált parketta került lerakásra.
A projekt célja a térség integrált, fenntartható turisztikai fejlesztése volt. Az évek óta
működő turistaház fejlesztése keretében innovatív, a helyi adottságokra épülő, tartalmas és
színvonalas időtöltést biztosító turisztikai szálláshely került felújításra.
Az ide látogató vendégek számára lehetőség van a Turistaház szomszédságában lévő
sportpresszóban meleg étkezést kérni, a Baráti Lovas Kör pedig a turisták számára
sétakocsizási és lovaglási lehetőséget biztosít.
Szállás iránt érdeklődni Barabás Sarolta +36 70 321 3757 telefonszámán lehet.
Turistaházunk megújult formában várja festői környezetben
kikapcsolódni vágyó vendégeit!

Héreg a Gerecse egyik legszebb kirándulóhelyei közé tartozik. Héregről elindulva számos
turisztikai célpont érhető el.
1 – Király-kút 2 – Országos Kék, Mária út 3 – Tardosi kőbánya 4 – TV-torony 5 – Prímási kastély 6 – Pisznice-barlang
7 – Pusztamarót
8 – Szénzsát, Szt.László-patak forrása
9 – Pincesor
10 – Jásti-hegy, régi falu
11 – Bajnai kastély
12 – Péliföldszentkereszt (Gerecse Natúrpark tervezett látogatóközpont)

Héregi ősnádas

Pusztamarót

Prímási kastély

Pisznice barlang

Bajóti Öregkő

Héreg község a Gerecse középső részén, a Héregi-medencében fekszik, a 634m magas
Nagy-Gerecse hegy lábánál, Tatabányától 18 km-re. Árpád-kori település, melyet fennállása
óta magyarok laknak. Kedvező földrajzi adottságokkal rendelkezik, melyek sajátos
mikroklímát teremtenek. A falut körülvevő erdőségek számos védett növény és állatfajt
rejtenek, és egészséges levegőt biztosítanak, mely a légzőszervi megbetegedések
gyógyítására is alkalmas.

Gerecse Natúrpark
ahol a források vize és a zarándokutak csendje a sasbércek világával
találkozik…
Magyarország hetedik natúrparkja

A natúrparkok Európa-szerte egyet jelentenek az igézően szép tájakkal, a kulturális
vonzerőkkel, a hagyományok őrzésével, a helyi termékek egyediségével, a környezetükre is
odafigyelő szolgáltatókkal, a minőséggel. Magyarországon mindössze 7 natúrpark működik,
köztük a legfiatalabb a 2013-ban kialakított Gerecse Natúrpark.
A Gerecse Natúrparkot 29 település (köztük Héreg), valamint 18 gazdasági, civil és állami
szervezet hozta létre az Által-ér Szövetség vezetésével. A natúrparkhoz olyan vonzerők
tartoznak, mint Tata megannyi építészeti látnivalójával, geológiai, botanikai és madártani
értékeivel, fesztiváljaival, vagy Vértesszőlős a világhírű előember leletével, de ugyancsak
ide sorolhatók a Parlamenthez, Budai Várhoz és seregnyi híres épülethez évszázadokon át
követ biztosító gerecsei kőbányák, a Neszmélyi Borvidék, vagy a Gerecsén is átvezető
zarándokutak. És mindezek mellett persze seregnyi egyéb látnivaló is akad itt, amelyek talán
kevésbé ismertek, ám cseppet sem értéktelenebbek.
A Gerecse óriási távlatokat rejt még, hiszen turisztikai értelemben ma még szinte teljesen
kihasználatlan. A natúrpark valamennyi településén vannak olyan vonzerők, amelyek az itt
élők számára talán cseppet sem tűnnek rendkívülieknek, de a messziről jött látogatók
szemében annál értékesebbnek számítanak. Itt még átélhető a csend, a ragyogóan csillagos
égbolt, a lenyűgöző madárvonulás, az erdők illata, egy-egy magasba törő sasbérc kiváló
panorámája, az impozáns méretű barlangok titokzatos világa – és mindez karnyújtásra a
hegység peremein meghúzódó városoktól.
A gerecsei kőbányák a hazai sziklamászó iskolák talán legkedveltebb helyszínei, kirándulók
sokasága jegyezte el magát e hegyvidék szépségével, itt szervezik az ország egyik
legnépszerűbb teljesítménytúráját, a Gerecse 50-et és az embert próbáló Kinizsi 100-at, de a
siklóernyősök is igazi iskolát teremtettek. Az Országos Kék Túra útvonala szinte az egész
natúrparkot átszeli kelet-nyugati irányban, Dorogtól Bajóton át Tatabányáig.
A Gerecse Natúrpark jelképes helyen, a Gerecse szívében, Péliföldszentkereszten jött létre.
Az elképzelések szerint itt, a Szalézi rendház közelében alakulhat ki a natúrpark egyik
jövőbeni látogatóközpontja. A natúrpark szervezőközpontja és egyúttal turisztikai kapuja
pedig Tata, a Vizek Városa, mely méltán érdemelte ki a „Vadludak Városa”, vagy akár a
„Vízimalmok Városa” jelzőt is.
A Gerecse különös adottsága, hogy erdei, sziklás sasbércei, kőbányái, völgyekben megbújó
falvai és persze a hegységperemeken kialakult városai egyszerre őrzik a Kárpát-medence
legősibb emberi kultúrájának nyomait, a Római Birodalom megannyi jeles építményét, a
magyarság letűnt évszázadainak építészetét és persze mindezek szomszédságában a
természeti értékek páratlan tárházát. Zarándokutak, tanösvények, erdei iskolák,
hagyományos tájgazdálkodás, interaktív látogatóközpontok, tájházak, kerékpáros pihenők,
borutak kialakítása – ez mind a Gerecse Natúrpark jövőjét jelenti, melynek Héreg is részese,
sajátos településszerkezetével, ősnádasával, a Király-kúttal és a Gerecse legmagasabb
hegyére innen nyíló panorámával.
www.gerecsenaturpark.eu

A minden évben megrendezésre kerülő jó hangulatú és színvonalas rendezvényeinkre
szeretettel várjuk kedves vendégeinket!
Falunap májusban
Héregi búcsú június utolsó vasárnapján
Szüreti felvonulás, Baráti Lovastalálkozó és Lovasnapok októberben
Rendezvényeink pontos időpontjáról és a településsel kapcsolatos legfontosabb
információkról honlapunkról: www.hereg.hu tájékozódhatnak.

Polgármesteri Hivatal elérhetőségei:
Cím:
Telefon:
Fax:
e-mail:

2832 Héreg, Fő út 84.
34/372-665, 34/572-507
34/372-607
hereg-hivatal@t-online.hu

Kultúra
Falumúzeum, Héreg, Fő út 98. Telefon: 34/372-724
Jókai Mór Kultúrotthon, Héreg, Fő út 28.
Sportolási lehetőségek
Futballpálya
Lovaglás

Turisztikai látványosságok:
Katolikus templom, Héreg, Fő út 83.
Református templom, Héreg, Fő út 151.
Magyary Zoltán emlékhely (felső temető)
I. világháborús emlékmű - Katolikus templomkert
Gerecsei Tájvédelmi Körzet, kirándulási lehetőségek
Király-kút A Nagy - Gerecse aljában van a Gerecse legszebb fekvésű, boltozat alatt foglalt
forrása egy szép erdei tisztáson. A Királykútnál a régi történetek szerint Mátyás király
gyakran megpihent vadászatai alkalmával.
Egyéb útvonalak:
Héreg - Tv Torony, Kilátó, Nagy Gerecse
Héreg - Pisznice barlang, Szép Asszony kútja
Héreg - Malomvölgy ( Tardos)
Héreg - Hajagos, Fehérkő
Héreg - Jásty sziklák
Héreg - Római kori bánya
Héreg - Paprét kanyon
Túravezetés: Próli Ferenc, Szőts Erika
Telefonszám: 06/30-329-3489

