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A Vértes és Gerecse élővilága, természeti értékei olyan egyedülálló kincsek, melyek megismertetése 

nem lehet egyetlen kiadvány célja, mindezt személyesen kell megtapasztalni. A következő oldalakon 

összefoglalóan mutatjuk be a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség településeinek 

nevezetességeit.  

 

 

Baj 
 

 

 

 

A Gerecse nyugati lábánál, Tata Tóvárosi városrészének közvetlen keleti szomszédságában található. 

Határa erdőkkel-mezőkkel borított, hegyekkel-völgyekkel szabdalt. A falu központjában áll a Római 

Katolikus Templom. Tata környéki településekhez hasonlóan Esterházy birtok volt. Kedvező 

domborzati adottságaiból adódóan a baji Szőlőhegyen jó minőségi bor terem. Számos családi 

pincészet várja az érdeklődőket. A Szőlőhegy nemcsak a borkedvelők számára kuriózum, de kiváló 

kirándulóhely is. Sokan keresik fel a baji Vadászházat. A 2007-ben felújított Esterházy kútház 

épülete közvetlenül az országos sárga turista útvonal mellett helyezkedik el. 

Látnivalók 

 Szent Péter-körtemplom romjai 

 Baji szőlőprés 

 Királykút 

Baji szőlőhegy 

A lassan országos hírűvé váló Turay Pincészet mellett remek borokat kóstolhatunk a Stróbl Ferenc 

vezette Csaszkóczy Pincészetben ugyanúgy, mint a Wéber Rudolf vezette Wéber Pincészetben. Új 

kezdeményezésként mutatkozott be a Borboléta Pincészet is, mely a régi Michl birtok alapjain épül 

újjá azzal a céllal is, hogy megtalálják a XX. század elején méltán európai hírű baji bor karakterét. 

 

 

Bodmér    
 

 
Bodmér nevét először 1131-ben említik, Budmer alakban.   

A török harcok után IV. László adományaiból szállhatott a falu a Bodmériakra. 

A Bodméri család tagjai használatra átadták a falut Vasvári Péter ispánnak (ő birtokolta a 

szomszédos Vértesboglárt is).A települést a Bodméri-víz szeli ketté, mely a faluképet különösen 

széppé és vonzóvá teszi. A patak partja, a források környéke kellemes kikapcsolódást kínál az arra 

járóknak. A temető feletti hegyről csodálatos kilátás nyílik a Vértesre és a Váli-völgyre. 

Látnivalók 

Pusztatemplom -Kiemelkedő történelmi emléknek számít. Köveit malomépítésre hordták szét, 

a temetőnél látható még néhány darab. A temetőtől a Porkolábi szőlők felé vezető út mentén 

egy pár száz ölnyi sáncnak a nyomát lehet felfedezni. 

I. és a II. világháborús emlékmű - A háborúban elesett bodméri lakosok emlékére állították. 

Református templom -A romantikus tornyú templom 1827-ben épült. Tornya 1860-ban került 

rá. 

Egyéb látnivalók: Evangélikus templom, harang és harangláb, Millenniumi emlékszobor, 

szovjet háborús emlékmű, hősi emlékmű. 

 



 

 

Bokod 

 
Bokod község Magyarország Közép-dunántúli régiójában, az Oroszlányi Kistérségben fekvő 

település. A helység Komárom-Esztergom Megyében a Vértestől észak-nyugatra, az Által-ér 

völgyében helyezkedik el. A Dunántúli-középhegységnek és a Bakonynak összekötő tagja. Teljes 

közigazgatási területe 2991,525 ha; melynek 36 %-a a Vértesi Natúrparkhoz tartozik. A település 

zöldfelületi rendszerét elsősorban a táji és a településszerkezeti adottságok befolyásolták. Bokod 

legjellegzetesebb tájalakító tényezői az alábbiak: nyugaton nagy kiterjedésű erdő, északon az Által-

ér völgye az Öregtóval és a hűtőtóval, keleten és délkeleten a Vértes nyúlványai a mélyen fekvő, 

majd kiemelkedő Natura 2000 területeivel. 

 

 

 

Csákberény   

 
Csákberény község Fejér megye északnyugati részén, a Vértes déli nyúlványai tövében, Csókakő, 

Söréd, Magyaralmás, Zámoly és Gánt szomszédságában fekszik, a Söréd-Bicske közti 8126-os út 

mentén. Határa benyúlik a Vértes és a Velencei-hegység közötti Zámolyi-medencébe. 

Székesfehérvártól 25, Mórtól 15, Budapesttől 65 kilométerre található. 

Területe már a kőkorszakban is lakott terület volt. A Római Császárság idejében itt vezetett 

keresztül az Aquincumból Mogentiana (Óbuda – Keszthely) felé vezető jelentős hadiút, melynek 

mentén, Csákberény területén a Kr. utáni III. és IV. században már két római telep is állott. Az egyik 

Orond-puszta mellett, a másik, pedig a Lóállás-dűlő területén, melynek temetője is ismert. Később, a 

VI-VIII. században avarok laktak itt, amint azt az Orond-pusztához tartozó Diósi-dűlőben feltárt 

avar temető is bizonyítja Csákberény a XIII. századtól a csókakői várbirtok része.  

A várat a Csák-nemzetség tagjai építették a tatárjárás után, a Székesfehérvárról Győrbe vezető út 

védelmére. Valóságos gócpontja volt e vidék a vár-erődöknek, melyek akár az Északról jövő, akár a 

Délről támadó ellenséggel is szembeszálltak. Okleveles forrásainkban először a helység határához 

csatolt Orond-puszta neve tűnik fel (1231). 1237-ben említik először Berend falut. Az iratok ezt 

egyszerűen Berénynek nevezik. Csákberény a Károly Róbert által 1327 körül királyi várrá tett  

Látnivalók: 

Szent Márton római katolikus templom 

Református templom 

Gróf Merán Fülöp szobra 

Forradalmi emlékmű 

Hősök szobra 

Mansbart Antal és Szikszai János emléktáblája 

Lamberg-kastély 

Gróf Merán Fülöp Erdészeti és Vadászati Múzeum 

A földből kitörő metrókocsi 

Vértesi Panoráma Tanösvény 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtes_(hegys%C3%A9g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%B3kak%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6r%C3%A9d
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyaralm%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1moly
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1nt
https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6r%C3%A9d
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bicske
https://hu.wikipedia.org/wiki/8126-os_k%C3%B6z%C3%BAt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Velencei-hegys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3r_(telep%C3%BCl%C3%A9s)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C5%91korszak
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_Birodalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Aquincum_(t%C3%B6rt%C3%A9nelmi_telep%C3%BCl%C3%A9s)
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93buda_(v%C3%A1rosr%C3%A9sz)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Keszthely
https://hu.wikipedia.org/wiki/Avarok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%B3kak%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tat%C3%A1rj%C3%A1r%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%91r
https://hu.wikipedia.org/wiki/1231
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._K%C3%A1roly_magyar_kir%C3%A1ly


 

 

 

Csákvár 

 

 
Csákvár környéke a régészeti leletek alapján már az őskor óta lakott hely. A térségből előkerülő 

kőbalták és csontleletek mellett 1925-ban turisták a Guba-hegy sziklafalának Báraczházy-

barlangjában csontokat fedeztek fel, melyekből később, a barlang szakszerű feltárása során 205, 8–

12 millió évvel ezelőtt élt állatfajt határoztak meg. E feltárás során ősembermaradványok is 

előkerültek. A rómaiak az 1. századtól fokozatosan hódították meg Pannóniát, és építették ki 

városaikat, katonai erődítményeiket. E jó földrajzi adottságokkal bíró térségben, fontos utak 

kereszteződésében épült fel a Floriana nevű római kisváros. A város a 3–4. században élte a 

virágkorát, ekkor egy késő római erőd is kiépült itt, melynek maradványait s a városka temetőjének 

egy részét a 19. század második felétől tárták fel, azonban szervezett feltárásra csak az 1980-as évek 

elején került sor. Ekkor közel 2000 sír került elő jelentős leletanyaggal Csákvár központjában. 

Csákvár határában rengeteg hétvégi ház található, hiszen központi fekvésének, jó levegőjének és az 

elmúlt évtizedek szervezésének köszönhetően nagyon jelentős turisztikai célponttá, a Vértesi 

Natúrpark székhelyévé, a „Vértes fővárosává” is vált. 

 

Eszterházy-kastély és parkja 

Fazekas-ház 

Csákvár Emlékház- Vértes Múzeum 

Lőportorony 

Vadászkápolna 

Református templom 

Katolikus templom 

Evangélikus templom 

Vértesi Natúrpark 

Geszner-ház 

Csíkvarsai rét  

Haraszt-hegyi tanösvény 

Báráczházi- barlang 

Huszár emlékmű 

Szabadság téri emlékmű 

Orosz emlékmű 

Prinz Allé 

 

Csókakő    

 
 
A Móri-árok Vértes felőli oldalán helyezkedik el, a móri borvidékhez tartozik. Mórtól körülbelül 

10, Székesfehérvártól 23 kilométerre fekszik. Zsáktelepülés, kizárólag a 2,6 kilométer hosszú, 

81 117-es számú bekötőúton érhető el, amely a 81-es főútból ágazik ki, kevéssel annak 20,600-as 

kilométerszelvénye előtt. A község melletti 479 méter magas sziklára a XII. században épült fel 

Csókakő vára. A vár és a falu honfoglalás- és Árpád-kori elődjére van néhány adatunk. A 

Bödönkúton falura vagy tanyák létezésére utaló cserepeket találtak. Rómer Flóris még látta annak a 

https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3ri-%C3%A1rok
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtes_(hegys%C3%A9g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3ri_borvid%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3r_(telep%C3%BCl%C3%A9s)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zs%C3%A1ktelep%C3%BCl%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/81-es_f%C5%91%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/12._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/Honfoglal%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d-kor
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mer_Fl%C3%B3ris


templomnak a romjait, amely a Puszta-Csókával azonos falu lehetett. Látóhegy és Pusztacsóka 

találkozásánál egy domb található, ahol emberi csontokat és koponyákat találtak. Ez a terület 

lehetett a vár és a falu X-XIII. századi elődje.  

 

 

 

Dad    

 
 

A község a Vértes északnyugati részén helyezkedik el; a központján kelet-nyugati irányban a 8135-

ös út, észak-déli irányban a 8127-es út halad keresztül. Budapesttől 80, Tatabányától 18, 

Oroszlánytól 10, Kömlődtől 5, Császártól 8, Kocstól pedig 12 kilométer távolságra található.  

Területén áthalad a MÁV 13-as számú Tatabánya–Pápa-vasútvonala, amelynek egy megállási 

pontja van itt; Dad megállóhely közúti elérését a 8135-ös útból kiágazó 81 324-es számú mellékút 

teszi lehetővé. Dadról az első írásos adat 1230-ból ismert, ekkor Dod alakban említették. Ekkor II. 

Endre a Fejér megyéhez sorolt Dad (Dod) települést – a fölöslegesen elajándékozott javak revíziója 

nyomán – visszavette Csák nembeli Miklóstól. Ennek ellenére 1326-ban Csák nemzetségbeli István 

fiainak birtokai között sorolták fel, melyet Károly Róbert király cserébe elvett tőlük.  A település mai 

lakóinak nagy része a mezőgazdaságból és állattartásból él.  

Látnivalók: 

Említésre méltó a falu római katolikus plébániája, mely a kor híres építésze, Fellner Jakab 

tervei alapján épült. 

Római katolikus temploma 1784-ben, református temploma 1748-ban épült.  

A falu határában Dad és Kecskéd között található egy kétnyílásos barokk stílusban épült 

kőhíd, 1773-ból. 

A falu központjában található egy óriási hársfa amely már több mint 101 éves. 

Esterházy-kastély 

 

 

Dunaalmás   

 

 
A Gerecse északnyugati szélén elterülő Duna-parti község méretéhez képest rendkívül jelentős 

történelmi és kulturális értékekkel rendelkezik. Láthatjuk itt egy ókori római kőhordó út 

maradványait, egy török időkben épült malmot, ősmaradványokat rejtő egykori kőfejtőket, de itt 

található Csokonai Vitéz Mihály szerelmének, Lillának egykori lakóháza és sírja is. 

Napjainkban, a szénbányászat megszüntét követően ismét emelkedik a karsztvízszint és a források 

visszatérőben vannak. A római fürdő forrásából, a vasúti töltés oldalában fakadó Lilla kútjából (vagy 

más néven Római-forrás) már folyik a víz, a másik forrás, a Csokonai-forrás vízszintje még nem érte 

el a kifolyáshoz szükséges magasságot. 1932-ben, az Almási u. 28. sz. ház előtt 72 m mélyre fúrtak 

le. A felszínre jövő 17°C-os, kéntartalmú vízre kutat létesítettek, melyet Csokonai-kútnak neveztek 

el.  

Látnivaló 

Csokonai és Lilla 

Petri György sírja 

Nepomuki Szent János-templom 

Malmok 

Római kori emlékek 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Csontv%C3%A1z
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtes_(hegys%C3%A9g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/8135-%C3%B6s_k%C3%B6z%C3%BAt
https://hu.wikipedia.org/wiki/8135-%C3%B6s_k%C3%B6z%C3%BAt
https://hu.wikipedia.org/wiki/8127-es_k%C3%B6z%C3%BAt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tatab%C3%A1nya
https://hu.wikipedia.org/wiki/Oroszl%C3%A1ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ml%C5%91d
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%A1sz%C3%A1r_(telep%C3%BCl%C3%A9s)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kocs
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%81V_Magyar_%C3%81llamvasutak_Zrt.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tatab%C3%A1nya%E2%80%93P%C3%A1pa-vas%C3%BAtvonal
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dad_meg%C3%A1ll%C3%B3hely
https://hu.wikipedia.org/wiki/1230
https://hu.wikipedia.org/wiki/II._Andr%C3%A1s_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/II._Andr%C3%A1s_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fej%C3%A9r_v%C3%A1rmegye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%A1k_nemzets%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/1326
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._K%C3%A1roly_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mez%C5%91gazdas%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fellner_Jakab
https://hu.wikipedia.org/wiki/1784
https://hu.wikipedia.org/wiki/1748
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kecsk%C3%A9d
https://hu.wikipedia.org/wiki/Barokk
https://hu.wikipedia.org/wiki/1773
https://hu.wikipedia.org/wiki/Esterh%C3%A1zy_csal%C3%A1d


Református templom 

 

Dunaszentmiklós   

 
 
A falu a Gerecse északi részén fekszik, kevesebb mint 500 lakosú, jellegzetesen egyutcás, telepes 

község. Szakadékokkal és magaslatokkal tagolt környezete természetvédelmi körzet, ezen belül is 

kiemelten védett a Nagy-Somlyó és a Lábas-hegy. 

A környék már jóval a honfoglalás előtt is lakott volt, legrégebbi emléke a bronzkori mészbetétes 

kultúra időszakából származó urnatemető. A római korból kőkoporsók, pénzérmék, sírkövek 

kerültek elő.  

A középkori település a Kertek alja nevű dűlő területén alakult ki. A mai település határában Árpád-

kori temetőt találtak. Dunaszentmiklós első írásos emléke 1382-ből ismert. Hasonlóan sok faluhoz, 

Dunaszentmiklós is elpusztult a Bécs felé vonuló török had rombolása miatt. Majd' kétszáz év után, 

1733-ban Esterházy József telepített ide katolikus német családokat, akik erdő-, szőlő- és 

földműveléssel foglalkoztak. Nekik köszönhetően Dunaszentmiklós a jó boráról lett ismert. Bár a II. 

világháborút követően a német lakosság egy részét kitelepítették, többségük később visszatért a 

faluba. A sváb hagyományokat azóta is őrzi az összetartó közösség.   

Látnivalók 

Szent Miklós püspök-templom 

Löszfalba vájt lyukpincék 

 

Gánt      

 
 
A Vértes azon kevés települése közé tartozik, melyek a hegységen belül fekszenek. 800-nál alig több 

lakosú község, de közigazgatási területe a méretéhez képest viszonylag nagy – hozzá tartozik 

Bányatelep, az elnéptelenedett Kápolnapuszta, Kőhányás és Vérteskozma. Gánton keresztülhalad az 

Országos Kéktúra útvonala is.  

Gánt környékét már a római korban is lakták. A község keletkezési idejét nem ismerjük, de Gant 

néven, egy 1193-ban kiadott adományozó levélben már szerepelt. 1622-ben pusztaként említették. 

Az 1740-es évektől szlovákok, 1757-ben pedig németek települtek be, majd 1777-ben felépítettek a 

római katolikus templomot. 1783-ban, miután Gánt egyháza önállóvá vált, a (református) szlovákok 

elköltöztek, és a falu többségében németajkú lett. Bár a község a XX. század folyamán elkezdett 

magyarosodni, német nemzetiségű lakói a mai napig ápolják anyanyelvüket és őrzik nemzetiségi 

hagyományaikat. 1920-ban, Gánt déli határában, a Kerek-haraszt dűlő területén jelentős 

karsztbauxittelepre bukkantak. A külszíni bányát 1926-ban nyitották meg. Az 1930-as években a 

világ egyik legismertebb bauxitbányája volt, de mára kimerült. A II. világháború idején teljes 

kapacitását Németország foglalta le hadiipara számára. A bánya csúcstermelése 1953-ban volt, 600 

000 tonna ércet bányásztak abban az évben. Az itt bányászott bauxit jó minőségű volt, kevés 

kovasavat tartalmazott, jelentős volt a titán, cirkónium, króm, berillium és gallium tartalma. A 

legelső megnyitott bányarész a Hosszú-harasztos volt, majd követte a többi, az Újfeltárás, a Meleges, 

az Angerrét és a Bagoly-hegy. A bánya Meleges nevű részén különböző színű kőzetrétegek 

váltakozását és érdekes alakzatokat láthatunk. Az egykori gánti bauxitbányászat emléke a mintegy 2 

km széles és több mint 3 km hosszú területen elhelyezkedő hatalmas bányagödörrendszer. 

Bányatelep településrész északi határában, a műút melletti mesterségesen kialakított táróban és 

udvarán az érctelep felfedezőjéről elnevezett Balás Jenő Bauxitbányászati Múzeum várja az 

érdeklődőket. Szomszédságában, a bánya egyik 1980-as években nyitott gödrében alakították ki az 



Európában is egyedülálló bemutatóhelyet, a Bauxitföldtani Parkot. Tanösvényének ismertető 

táblákkal jelzett 12 állomását 1,5–2 órás sétával járhatjuk végig. Betekintést nyerhetünk a környék 

földtörténeti múltjába, megtudhatjuk azt, hogy miként jött létre a gánti bauxit, melyek az 

ásványtársulásai, milyen élőlények éltek ezen a helyen, amikor még tenger borította és hogyan 

történik a bányaművelést követően a táj rekultivációja. Az utunk mentén láthatjuk a kéregmozgás 

(tektonika) „újjlenyomatait,” a ún. „vetőkarcokat” és a vetőfalakat, valamint a bányászkodás 

alkalmával exhumált trópusi karszt formakincsét (pl. kicsi kúpkarszt-formák). A bányászati 

múzeumtól délre dolomitbányát nyitottak, amely egykor az eocén program építkezéseit látta el 

dolomitzúzalékkal.  

Látnivalók: 

Vértes Tájvédelmi Körzet 

Gánti-barlang 

Szent Vendel római katolikus templom 

Mária-szobor 

Balás Jenő emléktáblája 

Háborús emlékmű 

Kitelepítési emlékmű 

Községi forrás 

Gánti-barlang 

Mária kápolna 

Szent Borbála szobor 

Vértes tájvédelmi körzet 

Gánt- Bányatelep 

Bauxitbánya múzeum 

Bauxit földtani park  

Gánt- Kőhányáspuszta 

Esterházy-kápolna 

Gánt- Gránás 

Feszület és harangláb 

Gánt- Kápolnapuszta 

Emlékkereszt Kápolnapuszta áldozatainak 

 

 

Gyermely   
 

 

 

Több mint 1200 lakosú község a Gerecse délkeleti részén, napjainkban a tésztagyáráról ismert. A 

bronzkor óta biztosan lakott hely, a mai településtől ÉNy-ra, a Német halála nevű dűlő területén egy 

római arisztokrata sírboltját tárták fel. A feliratos sírkövet a Nemzeti Múzeumban kiállították. 

Gyermely első okleveles említése 1181-ből való, nevét a hagyomány szerint a rajta keresztülfolyó 

csermelyről kapta. A határában, a Bencevár dűlőben vár állhatott az első Árpád-házi királyok 

idejében. A törökök kiűzése után a falubelieknek elsősorban a mezőgazdaság jelentette a 

megélhetést. Gyermely határának dűlőnevei közül némelynek érdekes eredete van: a hagyomány 

szerint, a Rákóczi-szabadságharc idején a település ÉNy-i határában, a Német halála nevű dűlő 

területén verték meg a menekülő labancokat az üldöző kurucok, a Pénzásás dűlőben pedig kincset 

találtak.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Héreg    

 
 

A falu a Gerecse legmagasabb pontja, a 634 méter magas Nagy-Gerecse délkeleti lábánál fekszik. A 

(Nagy-)Gerecse délkeleti lábánál fekvő, 1000-nél több lakosú község. A hegyvonulat nemcsak 

lenyűgöző látványt nyújt, de különleges növényeket rejtő erdőtakarójával együtt felelősek a falu 

különleges mikroklímájáért, egészséges levegőjéért, mely jó hatással van a légzőszervi 

megbetegedésekre. A falu területe több ezer éve lakott, határában kelta és római település, illetve 

római út nyomaira bukkantak, az Új-hegy-szőlők nevű dűlő területéről Néró idejéből származó római 

pénzérmék kerültek elő. Héreg Árpád-kori település, első ismert okleveles említése 1326-ból maradt 

ránk, ekkor az esztergomi érsek birtoka. Héreg akkoriban a Faluhely nevű dűlőn feküdt. Neve 

feltételezhetően a német Heric személynévből keletkezett, de a néphit kéreg szavunkból eredezteti.  

A török hódítások következményeként 1570-ben lakatlan helyként említették, újranépesedésére 

1690-ig kellett várni. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején a héregiek rálőttek az egyik 

osztrák őrjáratra, akik megtorlásul több házat felgyújtottak. Héreget csak a plébános könyörgése 

mentette meg a teljes pusztulástól.  Itt hunyt el tragikus körülmények között a II. világháború végén 

Magyary Zoltán, a közigazgatás nemzetközi hírű tudósa, és felesége.  

Látnivaló 

Szent László-templom 

Református templom 

Római katolikus plébánia 

Király-kút 

Faluház Pincesorok 

 

 

Kecskéd 

 
 

Kecskéd a Vértes lejtőinek és a Bársonyos dombvidék találkozásánál fekvő település. A 

szomszédos Környe 4, Kömlőd 6, Tatabánya 11, míg Tata 17 km távolságra található a falutól. A 

legközelebbi város Oroszlány, amely 5 km-re található. Vonattal megközelíthető a Tatabánya–

Oroszlány-vasútvonalon (Kecskéd alsó megállóhely) Kecskéd közelében fekszik egy kisgépes 

repülőtér (ICAO-kód: LHKD), amely jelenlegi üzembentartója a Tatabányai Oldtimer Aero Club. A 

repülőtéren vitorlázó-, motoros,- és sárkányrepülő tevékenység zajlik. Kecskéd és környéke a 

kőkorszak óta tartó folyamatos lakottságáról az itt feltárt régészeti leletek sokasága tanúskodik: 

kőkorszaki, kora és késő bronzkori, római kori leletek kerültek itt elő a földből. Itt, és a 

szomszédos Környén keresztül húzódott egy ókor-i római erődvonal, és valahol Kecskéd és 

Környe közelében állt a Quirinium nevű római erőd (vár). A település nevére középkori adat nem 

maradt, illetve Dad és Ondód (Pusztavám) között említik a korabeli adatok Csetke (Csetkéd) 

települést, melynek nevét az 1238-as oklevelek Chetke néven írták. A községet és a környező 

településeket az Esterházy család vásárolta meg. Kecskédet gróf Esterházy József telepítette be 

német telepesekkel.  
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Kocs   

 
 

A Kocsot körülvevő területen már az őskorban is laktak. A leletek alapján a késő-bronzkortól a 

római korig, majd az avar nomád lovasnépig nyomon követhető az emberi élet.  

Az első írott emlék 1217-ből származik koch formában. Az első okleveles említés, amikor a Pókaiak 

voltak a földesurak, már Kos alakban jelenik meg a község neve. /A kocsi születésű Bátky Zsigmond 

néprajzkutató szerint, ez egy török eredetű név, melyet egy magyar ember viselt/.  

A középkorban Kocs jelentős település lehetett. Utalnak erre különböző iratok, melyek adóról, 

vámról, malomjogról, engedetlenségről szólnak. Ahogy a falut birtokló földesurak követték egymást 

– Héderváryak, Batthyány család, Bakith Pál – úgy a falu neve is más-más formában tűnt fel. Így 

olvashatunk Kócs, Kooch elnevezésekről is.  

Látnivalók: 

Kocsi Múzeum 

Tájház 

Református templom 

Katolikus templom 

Kocsi Csergő Bálint Emlékpark 

Hosszú-völgy 

 

 

Kömlőd    
 

 

 

A Vértes hegység lábánál, a Tatai-hegysor (Bársonyos) dombvidékén fekszik. Oroszlánytól 9 

kilométerre északnyugatra, Kisbértől 25 kilométerre keletre, Tatától 15 kilométerre délnyugatra, 

Tatabányától 15 kilométerre nyugatra található. Központján a Tatabánya-Kisbér közti 8135-ös út 

halad keresztül, Tatával a 8137-es út köti össze. Nagyparnakpuszta nevű, a központtól távol eső 

külterületi településrésze a Mór-Kocs közti 8127-es út mellett helyezkedik el. A település neve 

1439-ben Kemlew, 1446-ban Kemlewd alakban fordul elő. Területe részben a gesztesi várhoz 

tartozott, részben nemesi birtok volt, majd 1526 után török uralom alá került. 1543-ban a vele 

szomszédos Parnakkal (Pormik) együtt feldúlták. Az 1600-as évektől magyarok lakta református 

falu. Lakói nagyrészt zsellérek voltak. Birtokosai a Pázmándy, Sárközy, Saffaliczky, Badics, Pálffy, 

Szemerey, Jókuty, Szabó családok voltak.  

Látnivalók 

Református templomát 1784-ben építették. 

A szomszédos Parnakon még a múlt században is láthatóak voltak egy régi monostor romjai. 

Hugonnay-kastély 

Perczel-kúria 

Virágh-kúria 

Csánó-kúria 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtes_(hegys%C3%A9g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Oroszl%C3%A1ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kisb%C3%A9r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tata
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tatab%C3%A1nya
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tatab%C3%A1nya
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kisb%C3%A9r
https://hu.wikipedia.org/wiki/8135-%C3%B6s_k%C3%B6z%C3%BAt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tata
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=8137-es_k%C3%B6z%C3%BAt&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3r_(telep%C3%BCl%C3%A9s)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kocs
https://hu.wikipedia.org/wiki/8127-es_k%C3%B6z%C3%BAt
https://hu.wikipedia.org/wiki/1439
https://hu.wikipedia.org/wiki/1446
https://hu.wikipedia.org/wiki/1526
https://hu.wikipedia.org/wiki/1543
https://hu.wikipedia.org/wiki/1784
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Hugonnay-kast%C3%A9ly&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Perczel-k%C3%BAria_(K%C3%B6ml%C5%91d)&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Vir%C3%A1gh-k%C3%BAria&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Cs%C3%A1n%C3%B3-k%C3%BAria&action=edit&redlink=1


 

Környe 

 
 

 

Környe Tatabányától mintegy 5 kilométerre terül el, a megyeszékhelytől Kisbérig vezető 8135-ös 

út, illetve a Velencei-tó térségétől egészen Tatáig húzódó 8119-es út keresztezésénél; 

Oroszlánnyal a 8155-ös út köti össze. Területe 45,37 km², melyhez még Környebánya, 

Szentgyörgypuszta, Tagyospuszta és Irtáspuszta is hozzátartozik.  

Vonattal megközelíthető a Tatabánya–Oroszlány-vasútvonalon  

Látnivalók: 

Római katolikus templom  

Régi római emlékkövek a plébánia udvarán 

Szent Orbán tölgyfaszobor 

Millecentenáriumi emlékpark és Árpád emlékmű 

Konkoly-Thege-kastély 

Konkoly-Thege-kúria 

Posztóczky-kúria 

Szokoly-kúria 

Közösségi ház és tájház (jelentős helytörténeti gyűjteménnyel) 

 

Környebánya 

 
 

 

 

Tatabányától mintegy 5 km-re dél-délnyugati irányban terül el, a 45,37 km² területű Környe 

központjától körülbelül 3 kilométerre délkeletre található. Autóbusszal megközelíthető Tatabányáról 

és a környező települések egy részéről. Lakosságszáma évek óta közel állandó, mintegy 250 fő. 

1902-ben megépült a Tatabánya-Környe-Kisbér-Pápa vasútvonal, 1903. február 16-án pedig 

elkezdték mélyíteni az első környebányai szénkutató fúrásokat, a Vértessomló-hegy lábától 500 

méter távolságban. Először csak viszonylag vékony (1,5 méteres, illetve 0,8 méteres) szénrétegeket 

találtak, 44,9 illetve 78 méter mélységben, ezért leállították a kutatást, és négy éven keresztül nem is 

folytatták azokat. 1907 nyarán Schwarz Ignác budapesti ügynök újabb szénjogi szerződéseket 

kötött környei kutatófúrásokra, majd rövid időn belül megalakította a Környei Kőszénbánya 

Részvénytársulatot is, de a tőkehiány még ekkor is akadálya volt a termelés beindításának.  

Látnivalók: 

Római erőd maradványai 

Árpád-kori kerektemplom romjai 

Fából faragott harangláb 

1956-os mártír emlékmű 

Bányász emlékház 
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Magyaralmás 

 
Magyarországon a Dunántúlon, Fejér megyében, Székesfehérvártól és Mórtól is egyenlő távolságra 

fekszem. Az elmúlt években megújult az Egészségházunk, ahol reumatológiai szakrendelés, és napi 

rendszeres nyitva tartással gyógyszertár is működik. 

Megújult Faluházunk, Óvodánk és közterületeink, vízelvezető rendszerünk egy része, a sport öltöző 

a sportpályával együtt. A Fő utcai Emlékparkban az 1948-as, az 1956-os emlékhelyek mellett tavaly 

avattuk fel a Bársony István emlékhelyet.  

 

 

Naszály 

Tata északnyugati szomszédságában fekszik, a várost Almásfüzitővel összekötő 8138-as út mentén, 

utóbbi településhez valamivel közelebb. Területén áthalad (és érinti Grébicspuszta településrészét) a 

8139-es út is; ez utóbbi útvonal és a településközpont között a kevesebb mint 3 kilométer hosszú, 

ennek ellenére négy számjegyű közútnak minősülő 8134-es út biztosít összeköttetést. 

Naszály község Tata és Komárom között található. A 2300 lakosú kicsiny falunak történelme igen 

viharos.  

Látnivalók: 

 

A Várhegyen áll a 15. századból származó négyszögletes várrom 

A szőlőhegyen található a XV. sz-ban épített gótikus stílusú ún. Király-kút 

A Duna-parti Hajóskanzen 

A szintén Duna-parton helyet kapó Millecentenáriumi Park 

Itt található a Neszmélyi borvidék központja 

A régi téglagyár mögötti dombtetőn található a Hilltop Neszmély borászat és vendégház. 

A neszmélyi iskola Makovecz Imre tervei alapján épült. 

Neszmély híres a réteséről 

A község határában található a Neszmélyi Arborétum 

 

 

 

Pátka 
 

 

 

A község délkeleti határában lévő Szűzvár mellett keltakori földvár sáncmaradványi találhatók, ami 

a terület bronzkori betelepültségét bizonyítja. Az 1800-as évek végén keltakori vagy korai római 

korból származó ezüst-leletek kerültek elő. A római korból a Császár-vízen duzzasztógát 

maradványai találhatók. A római korból útmaradványok, kőfaragványok és egy Mithrász-szentély 

maradványi is fennmaradtak. Az Árpád-kori templom maradvány körül a 11. századi halomsírokat 

találtak. A község első írásos emléke 1192-ből származik, amikor Pacca néven említik.  

Látnivalók: 

Református templom barokk stílusú épülete  

Római katolikus templom késő barokk stílusban. 

Ivánka-kúria 

Nepomuki Szt. János-szobor 

Pátkai víztározó 
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Pusztavám 
 

 

 

Pusztavám, melyet 1909-ig Ondódnak neveztek, Fejér megye északkeleti peremvidékén, a Vértest a 

Bakonytól elválasztó Által-ér völgyében fekszik. A korai középkorban jött létre Vndó, azaz Ondó 

település, mely bizonyára megegyezik a hajdani Ondóddal. Valószínű, hogy az akkori helység, Nána 

is hajdan I. Károly birtokai közé tartozott. Ondód és Nána nevüket feltehetően az első betelepülőktől 

kapták a 12. és 13. század között. Az egykori falu, Nána nevével először egy 1379-ből származó 

okiratban találkozunk. A múlt tárgyait és öltözékeit, a német nemzetiségűek hagyományait, emlékeit, 

a faluház mutatja be. A község külterületének nagy része a Vértesi Natúrparkba tartozik, természeti 

látnivalói a Katona-csapás, a Leányfej-szikla és a Pátrácos. A külfejtéses bányatevékenységből 

adódóan számos tiszta vizű tó keletkezett a területen, ezek egy része horgásztó és kedvelt 

kirándulóhely. 

 

 

 

Sárkeresztes 
 

 

 

A település és környéke ősidők óta lakott helynek számít, amit a területén és környékén talált, 

különböző korokból származó leletanyag is bizonyít, köztük a Pék-malom dombon talált újkőkori 

eredetű leletanyag, vagy a Határi-malomnál talált kelta kerámiák.  

A települést az oklevelek 1193 körül említik először, neve ekkor Borz formában bukkan elő; 1374-

ben Barch alakban írták. Valamikor 1193 előtt adta a falut Eufrozina királyné a fehérvári 

kereszteseknek, s az adományt III. Béla király 1193-ban megerősítette, s határát is leíratta. Eszerint 

a határ a zámolyi vízválasztótól egészen a Móri-patak völgyéig terjedt, ahol a település malmai is 

voltak, s a Mohával közös határon említik Áldó-kutat, Árpád völgyet, mely az Almással közös 

határon terült el. 1340-ben a keresztesek Fehérvár melletti Barchba és a Szent Borbála-templom 

körüli földekbe való beiktatásakor a fehérvári prépostság mindkettőnek ellentmondott (Magyar-) 

Almás felől. 1439-től Barcot más néven Szentborbálának nevezték, de a fehérvári névhasználat ma 

is megkülönbözteti a keresztesektől nevezett Sár-"Keresztes"-t Borbála pusztától.  

1449-ben, majd 1499-ben is a fehérvári káptalan foglalta el erőszakkal Barc (Barch), vagy 

Szentborbála (Zenthbarbara) birtokot, ekkor a korabeli határjárásban találkozhatunk a kettős 

névhasználattal. 1439-ben Csókakőt és a hozzá tartozó várbirtokokat (köztük Barch és Keresztes-

majorját is) Rozgonyi István kapja meg. 1522-ben a település házasság révén a Kanizsai családé 

lett. 1534-ben a Kanizsai családba beházasodott Nádasdy Tamás birtoka. 1543-ban, a keresztesek 

a török elől Pozsonyba menekülnek, s így Barch és Keresztes majorja egészen a 19. századig a 

Csókakői vár, és mindenkori urának birtoka lett. 1562-1671-ig a Nádasdyak birtoka. 1671-től a 

település a kincstárra szállt, mivel addigi birtokosát, Nádasdy Ferenc (főúr)-at a Wesselényi-

összeesküvésben való részvétele miatt kivégezték. 1678-ban Széchenyi György kalocsai érsek kap 

rá zálogjogot. 1685-ben a törökök által elpusztított falvak közt van számontartva. 1692-ben Báró 

Hochburg János kapja meg a falu birtokjogát I. Lipót császártól, mely később házasság útján 

Berényi Györgyé, és Luzsénszky Györgyé lett.  

1821-ben Sárkeresztes (Barc) gróf Károlyi Györgyé és a Károlyi családé lett.  
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Látnivaló 

Református templom  

Paplak  

Csomasz Tóth Kálmán (1902-1988) emlékműve a ref. templomkertben. 

 

 

 

Söréd 

 
A község neve nagy valószínűséggel Sarolt, Géza fejedelem feleségének nevéből származik. Erre 

utal III. Béla aranybullás oklevele, amelyben a település Soruuld néven szerepel. A Soruuld 

(Sarolt) török eredetű személynév, jelentése fehér menyét. Az írásos emlékek 1152-ben Serold, 

1566-ban Sered, 1685-ben Seréth néven említik a falut, amely az utóbbi időpontban elvégzett 

összeírás szerint ekkor már lakatlan volt. A 17. század végén, a török kiűzését követően kezd újra 

benépesülni. Az 1898 és 1912 között lezajlott helységnévrendezés értelmében Söréd lett a falu neve.  

Az első világháborúban a településről tizenhét katona halt hősi halált. A második világháborúban 

1944 decembere és 1945 márciusa között folytak harcok a környéken. Emiatt a lakosság kétszer is 

elhagyta a falut: 1944 decemberében a Bakonyba, 1945 februárjában pedig a szőlőhegyi pincékbe 

menekültek.  

 

 

Szákszend 

 
 

 

Szák és Szend települések egyesülésével jött létre 1984-ben. Szák neve a magyar nyelvemlékbeli 

Szák személynévből keletkezett, amely szláv eredetű. Okleveles említése: 1281 Zaak, 1326 Zak. 

1326-ban a Csák nemzetség birtokolta, s a királynak adományozta. 1541-ben még 6 porta után 

adózott, de két év múlva elpusztult. Benépesítését 1630 körül gróf Nádasdy Ferenc kezdte meg 

Nyitra vármegyei evangélikus vallású szlovákokkal. A 18. században már az Esterházy-család 

birtoka. Az uradalomnak halastava, vízimalma, fűrészüzeme volt. Ipartelepén a "legjobb tégla 

készült a megyében". 1892-ben tűzvész pusztította el a falu nagyobb részét. A két világháborúban 

58-an haltak hősi halált.  

Látnivalók 

Római katolikus templom (Őrzőangyalok) 
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Szár  
 

 

Az előkerült leletek szerint már az ősidőkben is lakott volt. Először 1337-ben említik, ekkor Savol 

néven. 1365-ben már a pontos elhelyezkedését is rögzítik a dokumentumok. A török időkben a 

települést felégették, amelynek következtében teljesen elpusztult. 1727-ben Gróf Galanthai 

Esterházy József katolikus németeket és szlovákokat költöztetett be. Az 1729-ben elkezdtek 

betelepedni a svábok. 1750-re egyre több család él Száron, ezen családok nagy része német ajkú volt.  

Az 1751-ben megépült az iskola, a paplak és a templom, melyet 1757-ben szenteltek fel. Az első és a 

második világháborúban a település több lakosa hősi halált halt. 1945-ben megkezdődött a németek 

kitelepítése, 1946-ban 170 családdal indult el a szerelvény Németország irányába. A kitelepítettek 

csak egy 20 kg-os csomagot vihettek magukkal. Helyükre az ország többi részéről hoztak 

betelepülőket.  

Látnivalók: 

Zuppa-hegy 

A Gallamente Munkacsoport mozgalom központja 

A település a Kinizsi Százas egyik célállomása 

A településen áthalad az Országos Kéktúra 

 

 

 

 

 

Szárliget 

 
 

 

Ősidők óta lakott környék, kelták, rómaiak, hunok éltek ezen a helyen.  

Az XX. század elején a területet felparcellázták és rokkant-nyugdíjasoknak, tisztviselőknek 

értékesítették. Kedvezményes lakásépítési kölcsönnel is támogatták a letelepedőket.  

1930-ig a települést Rokkanttelepnek hívták. 1945-ig Szár-Újtelepnek vagy Újszárnak, 1971-ig Szár 

II-nek, majd hivatalosan 1971-től Szárligetnek. 1983-ig Szár része volt és 1999-ig Fejér megyéhez 

tartozott.  

A rendszerváltás idején a falu lakósságát súlyosan érintette a munkanélküliség, és ez mind a mai 

napig érzékelhető. A gyenge talaj megnehezíti a földművelést, a településen kevés a munkálható 

földterület. Éppen ezért a helyiek a közeli városokba jártak dolgozni. Azonban rendkívül szép helyen 

fekszik, nyugodt, tiszta környezetben, ahol az ivóvíz is nagyon tiszta.  

A település a Kinizsi Százas egyik célállomása volt korábban, ennek emlékét ápolja az Iszkiri 

teljesítménytúra. A településen áthalad rajta az Országos Kéktúra is.  

1999 óta Komárom-Esztergom megyéhez tartozik.  

Látnivalók: 

Római katolikus templom  

Római katolikus plébániaház  

Kálvária 
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Szomód 
 

 

 

 

A körülbelül kétezer fős Szomód község területe a rézkortól kezdve folyamatosan lakott hely volt. 

Neve a Zomol személynévből alakult d-képzővel. A legjelentősebb ókori kultúra a rómaiaké volt, 

erről feliratos kövek és az itt talált leletek tanúskodnak. 1225-ben említik először oklevelek az akkor 

Zumuld elnevezésű községet. A XIII. században Csák nemzetségbeliek birtoka, majd a tatai várhoz 

tartozó területként említik a krónikák. A Rozgonyi család a tatai várral együtt szerezte meg "Villa 

Zomold"-ot is. 1543-ban Tata elfoglalásával egy időben a község is elpusztult. A XVII. században 

Tisza-melléki református magyarok telepedtek le ezen a vidéken. Az 1740-es évek végén gróf 

Esterházy József württembergi katolikus németeket telepített be a községbe, akik olyan különleges 

elbánást kaptak a gróftól, ami sok feszültséget eredményezett a két hitközösség tagjai között. Az 

előjogokat mi sem bizonyítja jobban, mint hogy míg a katolikus németek a megérkezésük után 

harmincöt évvel, addig a reformátusok csupán 1889-től gyakorolhatták vallásukat saját 

templomukban 

Látnivalók 

Szent Jakab apostol templom 

Református templom 

Római kori kőhordó út és vízáteresz 

Láncos kopjafa 

Védett (apró) nőszirom 

Betlehem-pusztai vadászház 

Temetőkápolna, I. világháborús emlékmű, 1604, 1703, 1848, 1956-os emlékmű, Szűz Mária 

szobor. 

 

 

 

Szomor 

 
 

 

Szomor a Gerecse hegység és a Zsámbéki-medence között fekvő település, Gyermelytől 3, 

Máriahalomtól 6, Epöltől, Zsámbéktól, Bajnától 8-8, Esztergomtól 27, Tatabányától 24 kilométer 

távolságra található, az 1105-ös út mentén.  A település és vidéke már ősidők óta lakott helynek 

számít, környékén szinte minden idetelepedett nép, kultúra nyomára rátaláltak. A községhez tartozó 

Somodorpuszta helyén az 1800-as években egy majdnem teljes négykerekű római kocsit találtak, 

amely a Magyar Nemzeti Múzeumba került. A település nevének első ismert említése 1269-ből 

került elő, Zumur alakban. Az 1200-as években két faluból állt, az egyik Simon fia Chak birtoka 

volt, a másik részt 1269 előtt Pousa fia Endre bírta, s ezt halála után rokonai, Őrseji Chepan és 

András (Őrsej elpusztult szomszédos falu volt) nővére hitbére fejében átadták Besenyei Moch-nak, a 

veszprémi püspök szerviensének, és ezt a szomszédos őrseji és epeli nemesek előtt elhatárolták. Egy 

1327 évi oklevél szerint Szomori Bench fia Tyba, Symeg-i (Sümegi) kétekényi földjét eladta a 

veszprémi püspöknek. (Symeg ma faluhely Epöl határában délkeletre Benchyvár néven, mely 

elnevezés az egyik egykori birtokos, Szomory Bench nevét őrzi.) Itt volt található volt Somod is, 

mely a 13. században többnyire a szomszédos Symeg (Sümeg) faluval együtt szerepel, egy 1244. évi 

oklevélkivonatban tűnik fel, ekkor egy része gazdát cserélt. Somodor ma külterületi településrész 



Szomor határában északkeletre, Somodorpuszta néven. (Nem tévesztendő össze a Somogy megyei 

Somodorral, illetve Somodorpusztával!) 

 

 

 

Tardos 

 
 

 

 

A hagyomány szerint a régi falu a mainál délebbre, az Ófalu nevű dűlőben állt. Tardost oklevelek 

1217-ben említették először, a személynévi eredetű „Turdos” alakban. A török harcok során 

elpusztult település 1720-tól ismét lakott volt: az esztergomi érsekség szlovákokkal telepítette be, 

akik az új falut másik helyen építették fel. A régi Tardos emléke a mai Öregfalu dűlő nevében 

maradt fenn. A község fő megélhetési forrása megint a kőbányászat lett (és maradt napjainkig), 

valamint sokan foglalkoztak a mészégetéssel és a fuvarozással is. A bányásfalu fénykorát Mátyás 

király uralkodása alatt élte. A jól faragható, itt bányászott kőből készült a visegrádi vár díszkútja, a 

Bakócz-kápolna, és Beatrix palotája is.  Tardos rövid időn belül két tűzvészt is átélt, 1870-ben és 

1904-ben. A település neve 1945-1993-ig Tardosbánya volt, ezután vette vissza ismét a Tardos nevet 

hivatalosan is.  

Látnivalók 

Szent Mária Magdolna-templom 

Tardosi vörösmárvány 

I. világháborús emlékmű 

Fekete Lajos emlékmúzeum 

Régi rádiók állandó kiállítása 

Malomvölgyi-tó 

 

 

 

Tarján 

 
 

Területéről a neolitikumtól kezdve számos régészeti lelet került elő, közülük legtöbb a rómaiak, a 

népvándorlás és a honfoglalás korából. Az itt talált téglák, alapfalmaradványok, pénzérmék és a 

közeli római út maradványa alapján feltételezik, hogy fontos római település lehetett ezen a helyen. 

Tarjánt 1244-ben említette először oklevél. Az ótörök targan 'nagy méltóság, alkirály' szóból eredő 

magyar törzsnévből származik a neve. Kis jelentőségű középkori várára ma már szinte csak a sáncai 

emlékeztetnek. A település 1529-ben a török harcok miatt elpusztult, és csak egy évszázad múltán 

népesült újra. 1707-ben a szabadságharc alatt a lakosság Rákóczi mellé állt, ezért sokat zaklatták a 

császári csapatok. Az 1739 végén lesújtó pestisjárvány Tarjánt is megtizedelte, így német telepeseket 

kellett betelepíteni a magyarok mellé. A falu nagyobbrészt németajkú lett, és az maradt napjainkig. A 

környék erdeinek köszönhetően Tarján az erdő- és vadgazdálkodásból, valamint a hamuzsírfőzésből 

élt, de a környező dombokon virágzott a szőlő és gyümölcstermelés is. Tarján sváb lakossága 

napjainkig őrzi a nemzetiségi hagyományokat.  

Látnivalók 

A Rákóczi utcában álló két templom műemlék jellegű épület. A római katolikus templomot Fellner 

Jakab tervei alapján 1775–78 között, barokk stílusban építették. A templom XVIII. század végi 

főoltára copf stílusú, említésre méltóak a falakon látható, a 12 apostolt ábrázoló festmények is.  



Érdemes még megnézni a római katolikus templom előtti parkban álló népi barokk Szentháromság-

szobrot, illetve az 1850-es években épült, 2004-ben felújított kálváriát és a falu délkeleti végén 

található hangulatos pincesort.  

A horgászni és pihenni vágyók felkereshetik a távolabb fekvő, a Szent László-patak duzzasztásával 

keletkezett halastavat.  

Szent Rókus-szobor  

 

 

 

 

Újbarok 
 

 

 

 

Nevét 1339-ben említik először, ekkor úgy szerepel, mint a Sorul nevű falu határa. 1365-ben 

Borok, 1396-ban Barok, 1460-ban  Baroch, 1654-ben Baruch, 1698-ban Baruk, 1773-ban Neudörfl, 

1781 óra Kis-barok, Új Barok, majd 1784 óta Újbarok néven jegyzik. Neve a szláv eredetű „borik” 

szóból eredeztethető, amelynek jelentése "fenyves". A XIV. században a keresztes vitézek tulajdona. 

A török hódoltságok ideje alatt a terület lakatlanná vált, nem is szerepelt semmilyen összeírásban. 

1654-ben lakatlan pusztaként tartják számon. 1694-ben a Barkó család birtokában volt, majd 

miután Barkó István feleségül vette Gazdagh Katát, kettejük tulajdonában volt Újbarok. Haláluk után 

a tulajdonjog a katolikus egyházra szállt (ők hagyták rá).  II. József idejében kétfelé szakadt, így 

alakult ki Óbarok és Újbarok. Ugyanebben az időszakban kezdték el a betelepítéseket. Ekkor 

kerültek ide a svábok. 1850-ben önálló településsé vált és elkezdett dinamikusan fejlődni. 1927-ben a 

területen bauxitot fedeztek fel, később, 1943-ban elkezdtek bauxitot bányászni.  

Látnivalók 

Nagyboldogasszony templom 

Német Nemzetiségi Tájház, kitelepítési emlékmű, művelődési ház, sportpálya. 

 

 

 

 

Várgesztes  

 
A Vértes északnyugati csücskében, 17 km-re Tatabányától, a gesztesi vár alatti völgyben meghúzódó 

település. Szomszéd település: Vértessomló 4,5 km. A helységtől pár kilométerre található a 

Zsigmond-kő (410m). Várgesztest, a falut az első írott forrás 1009-ben, majd 1331-ben Geztes, 1332: 

Kezthes, Gezthes, Geztus neveken szerepel az írott forrásokban. Sorsa többnyire osztozott a fölötte 

magasodó Gesztes váráéval. A falut valószínűleg a Csák nemzetség kezdte el építeni a fölötte levő 

várral együtt. Zsigmond király idejében a korabeli adatok szerint már állt a vár. A törökök a település 

fölötti várat több alkalommal ostrom alá vették, de bevenniük csak 1543-ban sikerült. Ekkor pusztult 

el a várhoz tartozó falu is. 1693-ban Esterházy József szerzi meg Gesztes várát, s az ahhoz tartozó, 

alatta található Gesztes települést és a várhoz tartozó uradalmat is. 1730 táján az elpusztult falut 

Duna-melléki katolikus németekkel telepítette be, a falu elnevezése ekkor „Pusztagesztes” volt, a 

„Gesztes” név mellé a „vár” szó (Várgesztes) 1917-ben került. Várgesztes község ma már virágzó 

település, a felette magasodó vár vonzásában élénk idegenforgalommal. A település határában 1996-

ban épült fel a 125 üdülőházból álló, sportpályákkal és csúszdákkal, medencékkel rendelkező 

„villapark”. 2002-ben a szolgáltató létesítmények sora kiegészült egy többfunkciós főépülettel, 

melyben fedett élményfürdő, többszintes, teraszos étterem, konferenciatermek, játékterem, bowling 

és egyéb szórakozási lehetőségek találhatók.  

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtes_(hegys%C3%A9g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tatab%C3%A1nya
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtessoml%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/1009
https://hu.wikipedia.org/wiki/1331
https://hu.wikipedia.org/wiki/1332
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gesztesi_v%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%A1k_nemzets%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zsigmond_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/1543
https://hu.wikipedia.org/wiki/1693
https://hu.wikipedia.org/wiki/Esterh%C3%A1zy_J%C3%B3zsef_(orsz%C3%A1gb%C3%ADr%C3%B3)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gesztesi_v%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/1730
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_katolikus_egyh%C3%A1z
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9metek
https://hu.wikipedia.org/wiki/1917
https://hu.wikipedia.org/wiki/1996
https://hu.wikipedia.org/wiki/2002


Látnivalók: 

Gesztesi vár 

Lordusz 

Római katolikus templom 

 

 

 

Vértesboglár 
 

 

 

 

Az előkerült római kori telepnyomok azt bizonyítják, hogy a település és annak környéke már a 

római korban lakott volt. Vélhetően itt vezetett át az Aquincumot Savariával összekötő főútvonal is. 

A korai középkorban a település királyi birtok volt, majd III. Béla 1193-ban egy részét a fehérvári 

kereszteseknek adta, a másik részét pedig a Csák nemzetségé lett. Ekkor a települést Baklár néven 

említették.  Mint oly sok más település, a török időkben Vértesboglár is elnéptelenedett. Az 1696-os 

feljegyzésekben pusztaként szerepel (Boglárpuszta), amely erdőkből és kaszálókból áll. Eszterházy 

Ferenc a  XVIII. században kezdte el a betelepítéseket.  

Látnivalók 

Pincesor 

Assisi Szent Ferenc templom 

Vértesboglári horgásztó 

Plébániaház 

Nepomuki Szent János szobor, Szent Flórián szobor, Szent Vendel-szobor 

Német Nemzetiségi Tájház 

 

 

 

Vértessomló  

 

 
A Vértes hegység északnyugati lejtőinek előterében a Somlyó-hegy lábánál, rendezett utcáival, szép 

házaival, festői környezetben terül el Vértessomló község. A település és környéke már a római 

korban is lakott hely volt. Az első írásos említés 1426-ból való, amikor Somolya néven szerepel 

Zsigmond király oklevelében. A török uralom alatt elnéptelenedett, a települést akkor Pusztasomló 

néven említik. 1734-37 között Esterházy József gróf katolikus németeket telepít ide. Ők sokféle 

változatban ejtették ki és használták írásban a település nevét: Semle, Zsemle, Zsömléd, Schemling. 

Végül 1890-ben miniszteri rendelettel a Vértessomló elnevezést kapta. 1736 előtt az erdőszéli 

kápolna mellett magányos remete élt. A düledező kápolnát a kegyúr megnagyíttatta és szentélyt 

épített hozzá. A templom oltárképe a bécsi kapucínusok által őrzött Mária kegykép másolata. A 

kápolnát 1875-ben barokk stílusú templommá alakították. Búcsújáró hely lett. A gazdaságföldrajzi 

tényezők döntően befolyásolták a német ajkú lakosság életét. Elsősorban fakitermeléssel, kőfejtéssel, 

mészégetéssel, földműveléssel foglalkoztak.A XVIII. Század végén az itt lakók közvetlen a felszín 

alatt húzódó szénrétegre bukkantak. 1780-ban kezdődött a szénkitermelés, mely 1893-ig folyt. A 

település környékén találhatók a XIV. századi eredetű gótikus Vitány-vár romjai és a körülötte 

elterülő 67 hektáros parkerdő. 

 

 

 

 



Látnivalók: 

Vitányvár  

Harangláb 

Erdészház 

Búcsújárók huszártornyos római katolikus műemlék temploma  

Klasszikus római katolikus kápolna  

41 helyi védettség alatt álló épület 

Régi iskola épülete 

Harangtorony 

Kálvária 

Eszterházy-kastély 

Vértessomlói-barlang.  

Vitányvári Parkerdő 

Mátyás-kút 

Szarvas-kút 

Szép Ilonka forrás 

Bányatavak 

Nagy-Somlyó-hegy 

Tojásgurító-domb 

Szegfű-domb 

 

 

Vértestolna 

 
 
Vértestolna nevének eredete egészen a honfoglaló magyarokig nyúlik vissza. Amikor Árpád vezér 

felosztotta a meghódított területeket, Ketel vezér fia, Alaptolma tulajdona lett a környék, róla kapra 

nevét a mostani Tolna vidéke. A község a török időkben elnéptelenedett, ekkor Tolnapusztának 

nevezték. A falu 1733-ben népesült be újra, ekkor német betelepülők költöztek ide. Akkoriban főleg 

mezőgazdasággal és állatenyésztéssel foglalkozott a pár száz fős lakosság. Vértestolna a 

későbbiekben is megmaradt német nemzetiségű falunak, s őrzi nemzetiségi hagyományait.  

Látnivalók: 

Páduai Szent Antal-templom 

Mária-kápolna 

Tájház 

Kálvária 

műemlék lakóházak a Petőfi utcában  

 

 

Vértesszőlős 

 
Neve a határában 500 ezer éve élt előember – népszerű nevén a „Samu” – révén vált nemzetközileg 

ismertté.Területe az egykori meleg forrásainak és védett helyeinek köszönhetően már a pleisztocén 

földtörténeti kor mindel eljegesedése idejében is (elő)emberlakta volt. A Szent Vit-barlangban 

leleteket találtak sokkal későbbről, a kőkorokból, de ismerünk tárgyi emlékeket (temető) a bronzkori, 

mészbetétes kultúra idejéből is. A római korban út vezetett a környéken és mellette település házai 

álltak. A rómaiakat az avarok követték, őket pedig a honfoglaló magyarok. A település első írásos 

említését 1244-ből ismerjük, a neve ekkor Villa Scelus volt. A királyi vincellérek (szőlőművelést 

irányító szakemberek) faluja volt. A török korban, 1543-ban elpusztult, s több mint másfél 

évszázadig lakatlan maradt. 1731-ben Esterházy József a felvidékről szlovák családokat költöztetett 



a faluba, így szlovák többségű lett. A település megélhetését a XIX. sz.-tól a mezőgazdaság, az 

erdőgazdaság és a határában működő kőbánya jelentette. A falu épületeinek nagy része az itt fejtett, 

jól faragható, jó hőszigetelő forrásmészkőből épült. 1878-ban szinte az egész falu tűzvész martaléka 

lett, így elmondható, hogy a mai Vértesszőlős az újjáépítéskor alakult ki. A XX. sz.-tól sokan a 

környék üzemeibe, szénbányáiba jártak dolgozni. A falu neve 1909-ig Szőllős volt, majd ezután lett 

Vértesszőlős.  

Látnivalók 

római katolikus templomot 

Samu maradványait, 

 

 

Zámoly 

 

 
Zámoly Fejér megyében, a Zámolyi-medence déli részén fekszik. 48,5 km²-es (46,48 km² külterület, 

2,02 km² belterület) területe északnyugaton Csákberénnyel, északon Gánttal, északkeleten 

Csákvárral, délkeleten Pátkával és Székesfehérvárral, délnyugaton pedig Sárkeresztessel határos. 

Zámoly központján keresztülhalad a Székesfehérvárt Gánttal összekötő 8123-as út, külterületét 

emellett érinti a Söréd-Bicske közti 8126-os út is. Közúton Gánt 9, Csákberény 10, Csákvár 11, 

Székesfehérvár 13,5, Söréd 15, Bodajk 19,5, Mór pedig 23 kilométer távolságra található. Külterületi 

lakott helye Forráspuszta. Határához tartozik az 1967-ben létesült Zámolyi-víztároló egy része is. A 

település és környéke már ősidők óta lakott hely volt, amit a területén feltárt őskorból származó 

régészeti leletek is bizonyítanak. A középkorban a község mai területén három település alakult ki: 

Kerekszenttamás, Kér és Zámoly. Kerekszenttamást 1231-ben, Kért pedig 1009 említik először az 

oklevelek. Zámoly (Zámor) nevét először egy 14. század-i, 1046-ból származó gesztában említik 

először. A hagyomány szerint Orseolo Péter király három napi harc után csatát vesztve Fehérvár felé 

menekült. A város azonban nem nyitotta ki kapuit előtte, a Vata-féle pogánylázadás-ban résztvevők 

üldözőbe vették.  

Látnivalók: 

    Szent Lőrinc római katolikus templom 

    Református templom 

    Magtár-épület 

    Középkoritemplom-rom - a katolikus temetőben áll a 12. századi Szent Lőrinc-templom  

    (mely 1683-ban pusztult el. 

    Kerekszenttamási templomrom - a szőlőhegyen található, 12. századi kerektemplom  

    (rotunda) maradványa. 

 


