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SZÁRLIGET



Szárliget

A Vértesi Natúrpark északkeleti határán, a Vértes és a Gerecse 
találkozásánál elhelyezkedő település vonzerejét az Észak-
Vértes sokszínű élővilága, a karsztos dombok különös szép-
sége adja.
Területe ősidők óta lakott volt, melynek emlékét az Ágacska-
hegyen feltárt római település maradványai őrzik. Emellett 
határában egy II-IV. századi település maradványait is megta-
lálták a régészek.
Épített és kulturális értékei közül említést érdemel a 2005-ben 
felavatott harangláb, az önkormányzat épülete előtti kopjafa, a 
faluház, a római katolikus templom, a Zuppa-tetői kereszt és a 
csákányospusztai turistaház.
A falut a Budapest–Hegyeshalom vasútvonal osztja ketté, de 
emellett más közlekedési módok igénybe vételével is könnyen 
el lehet ide jutni. A turisták kedvelt kirándulóhelye a Zuppa-
tető, valamint az országos kéktúra útvonala.
Állandó programjai a június első vasárnapján megtartott falu-
nap és a júliusi búcsú.

Szárliget is situated on the northeastern border of Vértes 
Nature Park, at the meeting point of the Vértes and Gerecse 
Mountains. Its attractiveness is owing to the colourful wildlife 
and the special beauty of the karst hills of the North Vértes.
As proven by archaeological evidence, humans have been 
living in the area from time immemorial. Excavations have 
brought to light the ruins of a Roman settlement and a village 
from between the 2nd and 4th centuries AD.
Notable buildings and cultural values include a belfry erected 
in 2005, a wooden headboard, the Community Centre, the 
Roman Catholic church, a cross on Zsuppa Peak and a nearby 
youth hostel.
The village is divided into two by the Budapest–Hegyeshalom 
main railway line, but it is also easily accessible by other 
means of transport. The beauty spots most popular with 
tourists are Zsuppa Peak and the route of the national pathway 
marked blue. The annual festivals of Szárliget are the village 
day on the first Sunday of June and the country fair in July.
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