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ZÁMOLY



Zámoly

A Vértesi Natúrpark déli határán, a Zámolyi-medencében találha-
tó, szalagtelkes település első írásos említése Orseolo Péter meg-
vakíttatásának (1046) leírásához kapcsolódik.
A régmúlt idők tanúi a falu déli részén található Árpád-kori temp-
lomrom és a XII. századi kerekszenttamási körtemplom maradvá-
nyai. Jól tükrözi a múlt századok építészeti stílusát a Zsoldos-ház, 
a református templom, a római katolikus templom és a magtár. A 
temetőben látható a Gróf Lamberg család síremléke.
A Zámolyi-medencében zajlott a II. világháború egyik legna-
gyobb csatája, amely során a település tizenhatszor cserélt gazdát 
az oda-vissza hullámzó frontvonal miatt.
Bán Miklós magángyűjtő saját erejéből helytörténeti kiállítást ho-
zott létre, melyet Lamborétumnak nevezett el. A gyűjtemény ma 
néprajzi szelektálás és feldolgozás nélkül került elhelyezésre.
A Zámolyi-víztározó, a horgásztavak, a mezők-rétek és erdők 
gazdag növény- és állatvilága, a levegő tisztasága, a környezet 
csendje kellemes és hasznos kikapcsolódást nyújt a természet-
barátoknak. A lovasturizmus kedvelői a Paripa Pihenő Parkban 
hódolhatnak szenvedélyüknek.
A település emellett a móri Ezerjó borút egyik állomása. A ven-
dégek családias hangulatú pincékben ismerkedhetnek a finom bo-
rokkal és néphagyományokkal.

The village of Zámoly lies on the southern border of Vértes 
Nature Park, in the Zámoly Basin. The name was first referred to 
in 1046, in a record of Peter Orseolo’s being blinded by Andrew 
I, successor to the throne of Hungary.
Bygone days were witnessed by the ruins of an Árpád-age 
church and a rotunda from the 12th century. The architectural 
style of past centuries is well represented by Zsoldos House, the 
Calvinist and the Roman Catholic churches, and the granary. In 
the cemetery the tomb of the Lamberg family is worth seeing.
One of the most important battles of World War II took place in 
the Zámoly Basin, in the course of which the settlement changed 
hands sixteen times.
Miklós Bán, a private collector, has created a collection of local 
history, which can now be viewed without having gone through 
ethnographic selection. Lovers of Nature are attracted by the 
reservoir, the angling lakes, the wilflife of the fields and forests, 
the fresh air and the peaceful environment. Equestrian tourism 
is catered for by the facilities of Paripa Recreational Park. The 
village is a station on the ‘Ezerjó’ Wine Route. Visitors are 
welcomed in the cellars with atmosphere, where they have 
the opportunity to taste excellent wines and learn about local 
traditions.
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