VÉRTESI NATÚRPARK
... egy cseppnyi Magyarország ...

GÁNT

Gánt
A Vértesi Natúrpark közepén, erdő mélyén rejtőzködő, német
nemzetiségű kisközség első írásos emléke III. Béla király 1193ban íródott oklevele.
Fekvése gyalogos, kerékpáros és lovas csillagtúrák szervezésére
kínál nagyszerű lehetőséget, melyet számos, tetszetősen felújított és kialakított szálláshely, kiránduló- és pihenőhely segít.
A település szűkebb környékének látnivalóihoz a közigazgatási
területéhez tartozó négy külterület mindegyike hozzájárul egyedi értékeivel. Gánt-Bányatelepen a holdbéli tájra emlékeztető
felhagyott bauxitbánya-udvarban tanösvény, mellette pedig a
Balás Jenő Bauxitbányászati Múzeum található. Vérteskozma
sokak által Magyarország legszebb településének tartott, skanzen jellegű üdülőfalu, ahol Községvédő Egyesület őrködik a hagyományos falukép megtartásán. Kőhányás mindössze néhány
házból álló, apró település. A mellette elhaladó út mentén harangláb, turistaház és az Esterházy-kápolna található. A Kápolna
nevet viselő egykori község történelme során többször elnéptelenedett, míg sorsát a II. világháború végleg megpecsételte, amikor is férfi lakosait mind egy szálig megölték. A Vörösmartyforrás felé sétálva megláthatjuk temetőjét, melyet napjainkban
cserkészek gondoznak.
Hiding in the forest in the middle of Vértes Nature Park is the
village of Gánt, with inhabitants of German origin. Its first
written document, signed by King Béla III of Hungary, dates
back to 1193.
The location of the settlement is ideal for hiking, biking and
riding. There is plenty of accommodation of good standard,
together with facilities for catering, picnicking and having a
rest in the area.
In the outskirts of the village there are four places worth a
visit, as each possesses distinctive value. At Gánt-Bányatelep
a nature trail leads through the yard of a former bauxite mine,
with a mining museum next to it. Vérteskozma is a resort
village looking like an open-air museum, where a foundation
keeps guard over the traditional townscape. There are only a
few houses in Kőhányás; however, by the road one can find
a small belfry, a youth hostel and Esterházy Chapel. The fate
of the former village of Kápolna was sealed in World War II,
when all the male residents were massacred. Its graveyard near
Vörösmarty Spring is now being taken care of by scouts.
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