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Vezér Mihály

Százhalombatta turizmusa
Százhalombatta mint az elmúlt évtizedekben kialakult/kialakított iparváros je-

lenleg nem tartozik Magyarország idegenforgalmi szempontból számon tartott 

városai közé. Különösen igaz ez az emberek tudatában kialakult képre, mely 

Százhalombattát az ipartelepekkel, az er�m�vel és a környezetszennyezéssel 

azonosítja.

Ugyanakkor a városnak vannak olyan meglév� és fejleszthet� értékei, me-

lyek idegenforgalmi potenciállal bírnak és építeni lehet rájuk. Ezek a potenciá-

lok következnek a város történelmi (els�sorban ókori történelmi) múltjából és 

az elmúlt évtizedek fejlesztéseib�l, er�feszítéseib�l.

Az idegenforgalom fejlesztése – kiemelt, hosszú távú program – elenged-

hetetlen a város arculatának alakításához, vonzerejének és megtartó erejének 

növeléséhez. Egyúttal komoly bevételt is jelent a város és az itt lakók számára. 

Jelenleg a Régészeti Park a legfontosabb turisztikai célpont, melynek folyama-

tos fejlesztése elengedhetetlen. A változatos programok egy-két napos itt-tar-

tózkodást is biztosítanak, ami a térség vonzerejét növeli.

Meg lehet-e változtatni egy több évtizedes város imázsát, mely azt sugallta, 

hogy Százhalombatta múlt nélküli iparváros? Miért is érdemes ellátogatni, mi-

lyen látnivalók vannak?

A  város története, arculata csupa kontraszt, sokszín�ség. A  mai modern 

ipartelepülésre tekintve szinte hihetetlen, hogy Százhalombatta története 4000 

évvel ezel�tti múltba vezet vissza. Kedvez� földrajzi helyzetét, védettségét és a 

táj szépségét kihasználva már az újk�korban embercsoportok telepedtek meg 

itt. A város b�velkedik régészeti emlékekben és feltárásokban. A Dunára cso-

dálatos panorámát nyújtó bronzkori földvár, a római korból származó Matrica 

katonai tábor, a római fürd�maradvány, valamint a természeti és régészeti vé-

dettség alatt álló, több mint 100 halmot számláló Hallstatt-kori halomsír-mez� 

mint az elmúlt évezredek történeti emlékei.

Százhalombatta idegenforgalmi potenciállal rendelkez� adottságai és le-

het�ségei:

Régészeti Park. A  Régészeti Park létesítésének ötlete nem új kelet� és 

nem egyedüli, százhalombattai megvalósítása azonban egyedülálló. 1996-ban 

nyitotta meg kapuit Magyarország els� és egyetlen �skori szabadtéri múzeu-

ma, ahol 6 hektár területen a bronzkorból, vaskorból feltárt házak, kemen-

cék, melléképületek hiteles rekonstrukciói épülnek. Mindehhez környezeti 

rekonstrukció társul, azaz a kés� bronzkori-kora vaskori növényfajok kerülnek 

visszatelepítésre. A  „százhalmok” az el�kel�k sírkamráit rejtik, a 115. számú 

nagy halom szenzációs építészeti lelet, a 2700 éves, tölgyfából épített folyosós 

sírkamrát rejti, melyet eredeti helyén tekinthet meg az érdekl�d�. A halmok 

között az �skori élet elevenedik meg: az idelátogatók kipróbálhatják az �skori 

kézm�vestechnikákat, régi korok receptjei szerint készült ételeket kóstolhat-

nak, s�t az itt termesztett búzából lepényt is süthetnek.
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A  Régészeti Parkban Családi Napok rendezvénysorozata, nyári táborok, 

konferenciák, szabadtéri színházi el�adások és még számos egyéb rendezvény 

várja a látogatókat, melyek száma évr�l évre jelent�sen növekszik.

Az európai szint� ritkaságnak számító halomsírokra épített látványosság 

speciális jellegénél fogva jelent�s vonzer�t képvisel a turizmus egy bizonyos 

szegmense számára. Azokra kell gondolni, akik aktív pihenésre, az újjal való 

megismerkedésre vágynak, és viszonylag magas kulturális érdekl�dési szinttel 

rendelkeznek. Vállalják azt, hogy az ilyen jelleg� érdekességek látogatásáért 

buszra szállnak, utaznak, szervezett csoportokhoz társulnak. Ez a szegmens 

els�sorban a jobb módú nyugati nyugdíjasokból, id�sebb korosztályúakból te-

v�dik össze. Másik fontos számításba jöv� csoport a tanulmányi kiránduláson 

részt vev� fi atalok, diákok csoportjai, míg a hétvégi szervezett programokra 

(családi napok) már családok részvétele is jellemz�.

A Régészeti Parkot látogató csoportok esetében fontos kiemelni, hogy ön-

magában a park maximum egy-két órás programot képes nyújtani, vagyis a 

csoportok ideérkeznek, majd a látogatást követ�en továbbutaznak.1

Matrica Múzeum. A múzeum névadója az ókori „Matrica” római katonai 

tábor és település, mely Százhalombatta város területén helyezkedett el. Az 

el�került leletek a Matrica Múzeum állandó kiállítását gazdagítják. A múzeum-

ban 4000 év történelme elevenedik meg a bronzkortól napjainkig. Az állandó 

kiállítás mellett négy-öt id�szaki kiállítás gazdagítja a látnivalókat el�adásokkal 

és kézm�ves-foglalkozásokkal kiegészítve.

A létesítmény fontos eleme a város kulturális életének és jelent�s idegen-

forgalmi programlehet�séget nyújt, de hasonlóan a Régészeti parkhoz, egy-két 

órás programot biztosít, speciális, kultúrérdekl�déssel rendelkez� csoportok 

számára.2

Városi Szabadid� Központ. A dunafüredi városrészen található a város 

kiemelked� kapacitással rendelkez� szabadid�központja. A  területen strand, 

sportcsarnok, sportpályák, fedett uszoda, illetve csónakázótó található. A köz-

pont igen népszer� a százhalombattaiak körében, de a strandra a szélesebb 

környékr�l is járnak, mivel másutt nincs hasonló létesítmény. A sportcentrum-

ban nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas pályák lettek kialakítva, 

és zajlanak is a legkülönböz�bb hazai és nemzetközi versenyek, edz�táborok 

stb. A szabadid�központ kihasználásában, fejlesztésében igen jelent�s poten-

ciálok vannak, melyek a város idegenforgalmának akár robbanásszer� fejl�dé-

sét is eredményezhetik.

Barátság M�vel�dési Központ. Az intézmény a város egyik jelent�s kul-

turális központja. Keretein belül m�ködik a mozi, a kulturális rendezvényeknek, 

kiállításoknak helyet adó galéria és színházterem. Közvetlenül mellette találha-

tó a Városi Könyvtár, melyben egyben Internet Központ és Kávéház is m�ködik. 

A m�vel�dési központ idegenforgalmi jelent�sége abban rejlik, hogy keretei 

között m�ködik a Forrás néptáncegyüttes, mely a maga területén világhír�. 

A városban egyre növekv� hagyományai vannak a népi táncnak, és immár ti-

zenhatodik alkalommal kerül megrendezésre a Nemzetközi Néptáncfesztivál 

1 www.matricamuzeum.hu/regeszetiparkortenet
2 www.matricamuzeum/node/351
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(Summerfest), mely az ezt a m�vészeti ágat kedvel�k körében nemzetközi hí-

r� eseménnyé vált, évr�l évre több ezren érkeznek ilyenkor a városba, és sok 

nemzet mutatja be néptáncm�vészetét, népi kultúráját. A Summerfest a város 

kiemelked� kulturális értéke, mely világszerte elviszi Százhalombatta jó hírét 

és valódi idegenforgalmi vonzer�t jelent – els�sorban a fesztivál idejére. Nem 

jelent megoldást azonban az év más id�szakaiban jelentkez� pangásra, a tu-

risztikai érdekl�dés máskor nem elégséges szintjére.

Battai Napok. Az évr�l évre szeptemberben megrendezésre kerül� Bat-

tai Napok jelentik a város másik nemzetközi jelent�ség� rendezvényét. A nagy 

érdekl�dés mellett zajló eseményen a testvérvárosok (Szováta, Brzesko) be-

vonásával játékos sportvetélked�k, könny�zenei koncertek, vásár stb. kerülnek 

megrendezésre. A  Battai Napok a Summerfesthez hasonlóan a város pozitív 

imázsát er�síti, de évente egyszeri eseményként nem kapcsolható be a város 

permanensen „árusítható” idegenforgalmi potenciáljai közé.

Horgászati lehet�ségek. A városon átfolyó, télen sem befagyó viz� Benta 

patak, a horgásztó és a Duna-part biztosít lehet�ségeket a horgászok számára.

Lovaglási lehet�ségek. A  „Tóth tanyán” (Óváros) és a Benta lovasisko-

lában nyílik lehet�ség lovaglásra. A Tóth tanya egyre fokozódó hírnévre tesz 

szert, évente több rendezvény is zajlik a tanyán, és megjelent a külföldiek, illet-

ve magyar hírességek érdekl�dése a lovaglási, lótartási lehet�ségek iránt.

Szálláshely, étkezés. A városban egy szálloda található, a Hotel Training, 

ahol 128 f� színvonalas elhelyezésére van lehet�ség. Vendéglátóipari egység 

több is található a városban, köztük jó min�ség� éttermek. Hiányoznak viszont 

az olcsóbb szálláslehet�ségek – pl. kemping –, mindössze egy kisebb panzió, 

és Dunafüreden a Csónakház faházai állnak rendelkezésre. Ezekre a város 

rapszodikus idegenforgalmi helyzetéb�l adódóan eddig nem is lett volna ko-

moly kereslet (a Summerfest ideje alatt magánházaknál helyezik el a több ezer 

idelátogatót, s�t környez� településeket is igénybe vesznek – az év más id�-

szakaiban ugyanakkor a meglév� kapacitások is kihasználatlanok). Az idegen-

forgalmi vonzer� fejlesztése azonban ezen igények növekedését vonja maga 

után, ezért a városnak pl. a területhasználat szempontjából is fi gyelembe kell 

venni e szempontokat, mert adott esetben a meginduló idegenforgalom gátját 

jelentheti a szálláshelyek hiánya.

Testvérvárosi kapcsolatok. Százhalombattának jelenleg három kül-

földi testvérvárosa van: a lengyelországi Brzesko, az olaszországi Sanazzaro 

 de’Burgondi és az erdélyi Szováta. Mindhárom testvérvárossal kiváló a kap-

csolat, amely gyermekeink táboroztatásától ünnepeink kölcsönös látogatásáig 

számos területen megmutatkozik. Százhalombatta és testvérvárosai turizmu-

sának is gyümölcsöz� az együttm�ködés. Egy sanazzarói közmondást idézve: 

„Egy igaz barát többet ér még egy földbirtoknál is!”


