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Szár

A Vértesi Natúrpark északkeleti határán, a Vértes és a Gerecse közötti 
fennsíkon fekvő település a nevét Szent István király unokatestvéré-
ről, Szár Lászlóról kapta. Az 1337-ből származó első írásos doku-
mentuma Savol néven említi. A török hódoltság alatt kihalt földjén az 
1770-es években az Esterházyak telepítettek le 46 német családot.
A repülés történetével ismerkedve Szár nevével is találkozhatunk. 
Endresz György és Magyar Sándor „Justice for Hungary” nevű egyfe-
deles repülőgépükkel a hosszú távú repülés világrekordját megdöntve 
32 óra alatt átrepülték az Atlanti-óceánt és 1931. július 16.-án a falu 
határában értek földet. A földetérés helyét emlékhely, idejét pedig re-
pülő emléknap őrzi.
A műemlék épületek közül említést érdemel a paraszti építészet em-
lékeként fennmaradt Csomó-féle ház, a római katolikus templom és 
parókia, valamint a község keleti részén a Jubileumi-emlékpark. A 
település főutcáján található a Romhányi emléktábla, a kitelepítési 
emlékmű, a községháza falán pedig az I. és II. világháború hősi halot-
tainak emléktáblái. A felújított stációkkal rendelkező Kálvária helyi 
védettséget élvez. A falu egyetlen vízfolyása a szintén védett Sósi-ér.
A község kiindulópontja a Vértesbe vonattal érkező bakancsos turis-
táknak. Kellemes kirándulóhely a Tamás-hegy erdeje is. A régi szőlő-
hegy területén napjainkban szőlőtelepítés, présházak és pincék építése 
folyik, amelyek a jövőben tovább növelhetik a település vonzerejét.

Szár Village lies on the northeastern border of Vértes Nature Park, 
on a plateau between the Vértes and the Gerecse Mountains. It is 
named after Ladislas Szár, the cousin of St Stephen, Hungary’s 
first king. The earliest written document related to Szár dates 
back to 1337. The site was abandoned during the Turkish 
occupation but, in the 1770s, the Esterházy family settled 46 
German families here.
A remarkable event in the history of flying is connected to the 
village. On 16 July 1931, György Endresz and Sándor Magyar 
landed their plane on the outskirts after crossing the Atlantic 
in 32 hours, thus breaking the world record of transatlantic 
flights. On the landing spot there is a memorial, while the date is 
commemorated annually.
A traditional peasant cottage called Csomó House, and the Roman 
Catholic church with the parsonage are registered buildings. 
Jubilee Memorial Park is also worth a visit. The Romhányi 
Memorial Plaque, the Relocation Memorial and the memorial 
plaques dedicated to the locals killed in action during the world 
wars are to be seen in the main street. The renovated Calvary and 
the Sósi Brook are under local protection.
The village is a popular starting point of hikers heading toward 
the Vértes Mountains. The main marked pathways start at the 
railway station. A favourite beauty spot is the forest of Tamás 
Hill. On the site of the old vineyard new ones are being planted, 
together with the building of presses and cellars.
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