
Köszöntjük Önt a Beliczay-szigeten! Talán nem is tud róla, hogy a sziget és  környéke mennyi izgalmas látnivalót és kikapcsolódási lehetőséget rejt 
magában. Éppen ezért, ezen a táblán szeretnénk bemutatni, milyen sokféle időtöltésre alkalmas Érd óvárosa és a Beliczay-sziget. Kérjük, hogy 
fokozottan ügyeljen a természeti és kulturális értékekre, hogy unokáink is gyönyörködhessenek benne!

  Mozgassuk át magunkat!
Egy fárasztó munkanap után nincs is jobb, mint 
sétálni egyet az erdőben, és élvezni a madarak 
csicsergését, vagy sportolással kiüríteni 
a fejünkből a gondolatokat. A sziget és környéke 
erre több lehetőséget is kínál: észak felé haladva 
átmozgathatjuk magunkat a tornapályán, ahol 
az eszközök mellett instrukciós táblák is segítik 
a haladásunkat. Ha egy kicsit nagyobb 
távolságokra vágyunk, a Duna-gát 5 km-es 
hosszúságával remek lehetőséget nyújt futásra 
és biciklizésre egyaránt, távol a forgalomtól.

Ismerjük meg a természetet!
A Beliczay-sziget értékét jelzi, hogy 2004-ben 
felkerült a Natura 2000-es, európai szintű 
védettséget élvező területek listájára. De elég csak 
szétnézni, máris nyilvánvalóvá válik az élőlények 
sokszínűsége! Észak felé haladva találjuk a Tőzike 
tanösvényt, amely kilenc állomásán keresztül 
megismerhetjük a sziget élővilágát. A közelben 
található a Kakukk-hegy is, amely szintén számos 
védett növénynek ad otthont. Ha már arra járunk, 
nem érdemes kihagyni a Sánc-hegy tetejéről nyíló 
lélegzetállító panorámát sem. 

Fedezzük fel a tájértékeket!
A lenti térkép is remekül szemlélteti, hogy szinte 
egymást érik a különböző építészeti, szakrális és 
történelmi emlékek a közelben. Találunk közöttük 
egészen régieket is, például a római korból 
maradt oroszlánszobrot. Ha kellőképp elfáradtunk 
a múltban tett izgalmas sétában, frissítsük fel 
magunkat a Szent Mihály-kút kiváló vizével, 
vagy fújjuk ki magunkat az erdőben kialakított 
pihenőparkban. Padok és tűzrakók is találhatóak itt, 
azonban sütögetés előtt mindenképp tájékozódjunk 
az aktuális tűzgyújtási tilalmakról!

1. Sánc-hegy, Kakukk-hegy
A magaspart a Duna felől való 
hegyszerű kinézetével vívta ki 
elnevezését. A folyó alámosásával 
formált meredek letörés számos 
védett növénynek nyújt élőhelyet, 
emiatt 1985-ben védetté 
nyilvánították. A terület régészeti 
leletekben is gazdag, tetejéről 
pedig csodás panoráma tárul 
a Dunára és a Beliczay-szigetre.

2. Téglagyári Megálló
1910-ben hozták létre a Téglagyárat, 
amely 1980-as bezárása után 
idővel az enyészeté lett. A terület 
jelenleg hasznosításra vár. 

3. Duna-gát
A Beliczay-háztól induló, 5 km
hosszú Duna-gát a sportolni vágyók 
és a kutyát sétáltatók népszerű 
célpontja.

4. Minaret 
Az érdi minaret a maga 23 
méteres magasságával az ország 
harmadik legmagasabb ilyen 
jellegű építménye. Keletkezése 
az Oszmán-török uralom idejére 
tehető, mikor a település fontos 
logisztikai szerepet töltött be. 
A sokszög alapú épületbe apró 
bemélyedéseken jut be a fény, felső 
szintjén lévő ajtaja Mekka felé nyílik. 

5. Szent Sebestyén, Szent Rókus 
és Szent Rozália kápolna
A kápolna a nagy pestisjárvány 
idején épült. Fából készült 
harangtornyán kecses sisak ül, 
alaprajza négyzetalakú, melyet 
kosáríves apszis zár. Eredetileg 
Szentháromság-oszlop állt előtte 
díszes szoboregyüttessel. 1984-es 
helyreállításakor sokat módosult 
eredeti formájához képest. 

6. Szenvedő Krisztus kápolna 
A Kakukk-hegyen álló, Kálvária 
kápolna néven is ismert épületet 
a kolerajárvány megszűnésekor 
építették hálából.Az eredeti épület 
többször is megsemmisült, így 
jelenleg csak egy rekonstrukciót 
láthatunk, ami mit sem von 
le értékéből. Kicsi, formás 
harangtornyával egyedülálló 
látványt nyújt az Ófalu felől.

7. Szapáry-kastélyrom
(Sina-kastély) és gazdatiszti ház 
A fél évezredes múltra visszatekintő 
Szapáry-kastélynak ma már 
sajnos csak a romjait tekinthetjük 
meg. Névadója, Szapáry Péter 
1722-ig birtokolta az építményt. 
Az egykor pompás épület sorsát 
a II. világháború pecsételte meg. 
A mellette elhelyezkedő 
gazdatiszti ház még ma is áll.

8. Pincesor (Mély út) 
A Mély úton húzódó présházas 
lyukpincesor a település bortermelő 
múltjáról árulkodik, amit az 1800-as 
évek végén betörő fi loxérajárvány 
tört derékba. A pincék sóskúti 
mészkőből épültek, homlokzatukat 
jellegzetesen az építés évszámával 
és a tulajdonos monogramjával 
díszítették. Ma is megcsodálhatunk 
még néhány jó állapotú pincét.

9. Szent Walburga-szobor 
A hazánkban ritkaságnak számító 
Szent Walburga szobor az 
egykori kastély mellett található. 
A parasztok és földművesek 
védőszentjeként tisztelik, kezében 
jellegzetesen olajos üvegcsét tart.
Érdekessége, hogy tekintete a 
Szent Mihály templom felé fordul. 
A II. világháború során megsérült, 
1999-ben állították helyre.

10. Szent Mihály-templom, 
Bogner Mária Margit sírja 
Korabeli források alapján már 
a 15. században is állt imahely 
a templom helyén. A török 
hódoltság alatt lőporraktárnak 
használt épület felrobbant, de 
szerencsére gondoskodtak a 
helyrehozataláról. Érdekessége, 
hogy a padló síkja 2 méterrel 
lejjebb van a bejárat szintjénél.

11. Római katolikus plébánia
A műemléki védettséget élvező, 
barokk stílusú plébánia alsó szintje 
Szapáry Péter zálogbirtokossága 
alatt épült. A parókiát a Szent 
Mihály-templomhoz hasonlóan 
kapisztrán szerzetesek alapították. 
A plébánia udvarán a Szent 
Sebestyén, Szent Rókus és Szent 
Rozália kápolna kerítésének 
egykori szobrai is megtalálhatóak.

12. Szent Mihály-kút
Az artézi víz 1906 óta folyik a 
városban. A városi kút fúrása 
nagy megváltás volt a sok járványt 
okozó folyóvíz fogyasztása után. 
Helyét az egykori Szent György 
templom romjai mellé jelölték ki.
A kút és környéke 2017-ben 
nyerte el mai, méltó formáját. A víz 
minősége kiváló, ásványvízként 
való palackozásra is alkalmas.

13. II. Lajos emlékmű 
A szobor II. Lajos királyunk érdi 
tartózkodásának állít emléket. 
Jellegzetessége a római korból 
származó kőoroszlán és az 
Ákosházi Sárkány család címere.

14. Beliczay-ház
Ebben a házban élt a birtokos 
Beliczay család, akikről később 
a sziget a nevét kapta.

Kedves Látogató!

Kedves Látogató! Az természet alacsonyabb 
terhelése érdekében a területen nem helyeztünk 
el szemeteseket. Kérjük, hogy a keletkezett 
hulladékot vigye magával. Köszönjük!


