
 

Pomáz, Nagykovácsi puszta

  
 
A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti 
értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes 
is. Az itt található romokat a 19. század óta különböző kolostorokkal azonosították, de 
csak a közelmúlt történeti és régészeti 
kovácsok által lakott Árpád-kori falu helyén a későközépkorban a pili
ciszterci apátság kézművesipari majorsága helyezkedett el. Itt a középkor végén 
nagyméretű üveggyártó központot hozott létre a kolostor, amelynek központjában 
megmaradt a kápolnaként használt Árpád
a középkori kolostori ipari központok egyik ritka, Közép
emléke. A 20. század második felében a területen raktárbázist alakított ki egy 
gyógyszer-értékesítő vállalat és csak a közelmúltban indult meg a majorság 
átalakítása úgy, hogy az a terület természeti és kulturális örökségi értékeit is 
figyelembe véve indított el egy területfejlesztési programot. A magánkézben lévő 
területen megkezdődött a régészeti emlékek szakszerű feltárása, amelyet ugyancsak 
a beruházó finanszíroz. Emellett 
méretű, ugyancsak középkori, mesterségesen kialakított vízrendszer nyomait is 
kimutatta. A terület kutatásánál a legmodernebb digitális technológiákat is 
alkalmazzák (3D szkennelés, légifotó, geofizikai felmérés
emlékek bemutatása a nagyközönség számára. A majorság fokozatosan áttér a 
biogazdálkodásra és így egy komplex területhasznosítási és örökségvédelmi modell 
kidolgozása és elindítása folyik a területen. Ebbe a munkába tekinthetünk il
kapcsolódhatunk be a workshopunk során, akár hosszú távú javaslatokat is kidolgozva 
a terület további környezettudatos és örökségmegő
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Százhalombatta, Matrica Múzeum és Régészeti Park
 
Százhalombatta város területén az I
Matrica nevét viseli az 1987-
gyűjteményből kinőtt tájmúzeumot ma 
ahol a tudományos kutatás és leletmentés mellett komoly közművelődési és 
múzeumpedagógiai tevékenység is folyik. A Múzeum állandó kiállításának eddig 
elkészült részét gazdagítják a bronzkori
„Matrica" katonai tábor, temető és római fürdőmaradvány leletei, az időszaki 
kiállítások témája között gyakori a kortárs magyar képzőművészet. A múzeumhoz 
tartozó Régészeti Park területén eredeti helyükön állnak a korai vaskorban emelt 
halomsírok. Ezek egyikét, fagerendás sírkamráját 
módon - belülről és közelebbről is megismerhetik a látogatók, többnyelvű multimédiás 
program segítségével. A halmok közötti térségre a bronzkori és vaskori hétköznapokat 
idéző kemencék, lakóházak és melléképületek hiteles másolatai, rekonstrukciói 
épültek. A múzeumi kiállításokhoz és a park látnivalóihoz kapcsolódnak rendszeres 
tudományos és az ismeretterjesztő előadások, a múzeumpedagógiai órák, a 
játszóházak, a kézműves foglalkoz
A Régészeti Park körül helyezkedik el a Százlábú Tanösvény, melyen a kiemelt 
természetvédelmi területen egy vaskori földsánc és egy bronzkori vár maradványai 
láthatók, csodálatos kilátással a Dunára. A Park megalapítása óta a kutatók azon 
dolgoznak, hogy az egykori emberi környezet mellett a természetes környezetet is 
újra élesszék, így itt kiváló lehetőség nyílik az örökség
együttműködésének gyakorlására. Ugyanakkor bepillantást kaphatunk őskori 
módszerekkel épített épületek h
mai előírások és igények figyelembevételével.
 
Bővebb információ: http://www.matricamuzeum.hu
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Százhalombatta város területén az I-IV. században virágzó római kori település, 
-ben alapított „Matrica" Múzeum. A helytörténeti 

gyűjteményből kinőtt tájmúzeumot ma Európa-szerte olyan intézményként ismerik, 
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elkészült részét gazdagítják a bronzkori-vaskori földvár, a római korból származó 
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kiállítások témája között gyakori a kortárs magyar képzőművészet. A múzeumhoz 
tartozó Régészeti Park területén eredeti helyükön állnak a korai vaskorban emelt 
alomsírok. Ezek egyikét, fagerendás sírkamráját - Magyarországon egyedülálló 

belülről és közelebbről is megismerhetik a látogatók, többnyelvű multimédiás 
program segítségével. A halmok közötti térségre a bronzkori és vaskori hétköznapokat 
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épültek. A múzeumi kiállításokhoz és a park látnivalóihoz kapcsolódnak rendszeres 
tudományos és az ismeretterjesztő előadások, a múzeumpedagógiai órák, a 
játszóházak, a kézműves foglalkozások.  
A Régészeti Park körül helyezkedik el a Százlábú Tanösvény, melyen a kiemelt 
természetvédelmi területen egy vaskori földsánc és egy bronzkori vár maradványai 
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módszerekkel épített épületek hosszú távú üzemeltetésébe, annak problematikájába a 
mai előírások és igények figyelembevételével. 
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