VÉRTESI NATÚRPARK
... egy cseppnyi Magyarország ...

OROSZLÁNY

Oroszlány
A Vértesi Natúrpark északnyugati szegletében található város
nevét és címerállatát a legenda szerint egykori várát őrző két kőoroszlánjáról kapta.
Igen fiatal településről van szó, ezért igazán műemlékértékű
alkotással nem büszkélkedhet. Érdekes látványosság viszont a
Városkapu és a formáját tekintve az országban egyedülálló víztorony. Különös hangulatot árasztanak a város főutcájára merőleges épületek oldalán látható színes sgrafittók.
A közelmúlt bányászhagyományait és a bányászkodás emlékeit
a Bányászati Múzeum élethű közegében ismerhetjük meg. A múzeum gazdag ásványgyűjteménye sem mindennapi látványosság.
A török hódoltság után elnéptelenedett vidékre telepített szlovák
lakosság emlékét a tájház őrzi.
A település legnagyobb büszkesége a közigazgatásilag ide tartozó Majk. A kamalduli néma barátok kolostorának műemlékegyüttese ad otthont a nyaranta megrendezett zenei fesztiválnak,
valamint világhírű operaénekesek részvételével tartott énekes
mesterkurzusnak. Kirándulásaink célpontjai lehetnek még a közeli vértesszentkereszti apátság és várgesztesi vár romjai.
A Vértesi Erőmű hűtőtaván télen is hódolhatnak kedvtelésüknek
a horgászat szerelmesei. A lósport iránt megnövekedett érdeklődés nyomán mára hagyománnyá vált a pünkösdi lovasverseny.
The name and the heraldic beast on the coat of arms of the
town, situated in the northwestern corner of Vértes Nature Park,
originate in the two stone lions that once guarded the former
castle nearby.
Since Oroszlány is a young settlement, it cannot boast historic
houses. Nevertheless, there are some interesting sights, such as
the Town Gate and the water tower. An atmosphere is given by
the houses emerging at right angles to the main street, as they are
all decorated with colourful sgrafittoes.
The traditions and memorabilia of coal mining are on display in
the Mining Museum. The museum’s rich collection of minerals
is also of exceptional quality. The memory of the inhabitants
of Slovak origin, settled here after the Turkish occupation, is
cherished in the House of Regional Tradition.
The best-known sight related to Oroszlány is the nearby monastery
of Majk. Once serving as a hermitage of Kamaldul monks, this
impressive group of registered buildings now hosts a summer
music festival and a course led by world-famous opera singers.
Other major sights of the area include the ruins of the abbey of
Vértesszentkereszt and Várgesztes Castle. There is an anglers’
paradise on the large cooling lake of Vértes Power Plant. Due to
the growing interest in equestrian sports, the riding competition
at Whitsun has by now become a traditional spectacle.
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