
VÉRTESI NATÚRPARK
... egy cseppnyi Magyarország ...

VÁRGESZTES



Várgesztes

A Vértesi Natúrpark északnyugati ölén megbúvó apró község 
legelső írásos említése 1332-ből származik. A tatárjárás után, 
IV. Béla királyunk uralkodásának idején létrehozott védelmi 
rendszerbe illeszkedő vár a falu feletti hegyoromra épült. Ter-
mei 1932-ben a Magyar Munkás Turista Egyesület illegális 
találkozóhelyei lettek. Ma turistaszálló üzemel benne, tetőtera-
száról pompás kilátás nyílik a völgyben meghúzódó falura és 
környékére.
A látogatók számára kevésbé ismert az alatta húzódó dombnyúl-
ványon épült, középkori eredetű Kisvár.
1730 körül Esterházy József gróf katolikus vallású német csalá-
dokat telepített a területre, akik főként mész- és faszénégetésből, 
fakitermelésből, valamint kerék- és hordógyártásból éltek.
A falutól délre fekvő Űző-hegyen évszázados fák alatt pihenhe-
tünk meg, míg a Gesztesi-parkerdőben kiépített pihenőhelyek 
kínálnak nagyszerű lehetőséget a sportolásra és egyéb szórako-
zásra. A közelmúltban kialakításra került egy kellemes kikap-
csolódást nyújtó horgásztó. A tó partjáról látni a különleges ala-
kú Zsigmond-sziklát, melynek tetejéről csodálatos kilátás nyílik 
a falura és a környező tájra.

The small village of Várgesztes is situated in the northwestern 
lap of Vértes Nature Park. Its first written document dates back 
to 1332.
The castle emerging high above the settlement was built after 
the Mongol invasion of Hungary in 1241-2. Its halls served 
as the illegal meeting places of the Hungarian Workers’ 
Association for Tourism in 1932. Today the castle serves 
as a youth hostel. A magnificent view of the village and its 
environs awaits visitors from the roof terrace. The fortification 
also includes the medieval ruins of Kisvár, much less known 
by tourists.
Around 1730, Count József Esterházy settled Catholic German 
families into the village. They lived mainly by lime and 
charcoal burning, wood cutting, and wheel and barrel making.
Visitors can have a rest under the centuries-old trees on the 
Űző Hill south of the village. In Gesztes Forest Park there are 
ample facilities for sports and recreation. From the shore of the 
angling lake one can see Zsigmond Cliff, which offers a fine 
view of the village and the surrounding landscape.
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