
VÉRTESI NATÚRPARK
... egy cseppnyi Magyarország ...

PUSZTAVÁM



Pusztavám

A Vértesi Natúrpark északnyugati peremén található község lakó-
inak nagy része német nemzetiségű, mivel a török időben teljesen 
elnéptelenedett területét Maria Antónia grófnő magyarországi né-
metekkel telepíttette be. Az összetartó, szorgalmas, hagyomány-
ápoló lakosság szívesen látja a jó borokat, szép erdőket, és gyö-
nyörű tájakat kedvelő vendégeket.
A falu mai területe és környéke már régóta lakott vidék, erre utal-
nak az Urasági dűlőben feltárt római kori épületek és szobrok ma-
radványai, valamint a Márkus-hegyen látható késő római temető 
sírjai. A Templom-dűlőben XIV-XV. századi cserepeket, sírokat, 
templom- és temetőmaradványokat találtak a régészek.
A II. világháború utáni gyors fejlődés a széntelepek feltárásával 
kezdődött el a településen. A bányászkodás és a hozzá kapcsolódó 
iparosodás adott és ad még ma is munkalehetőséget az itt élőknek. 
A hősi halált halt bányászok tiszteletére emlékművet emeltek.
A múlt tárgyait, öltözékeit, a német nemzetiségűek hagyományait 
a faluház mutatja be. Megtekintésre érdemes a település szépen 
karban tartott Kálváriája. A horgászat szerelmeseit tisztavizű, 
ápolt környezetű horgásztó várja. A csodálatos természeti környe-
zetben fekvő község kellemes, tartalmas kikapcsolódási lehetősé-
get kínál mindenki számára. Kedvelt kirándulóhelyek a Katona-
csapás, a Leányfej-szikla és a Pátrácos.

Pusztavám is located on the northwestern border of Vértes 
Nature Park. Most of its inhabitants are of German origin, as 
their ancestors were settled in this region after the Turkish 
occupation. Their household tools, costumes and traditions 
are shown in the House of Regional Tradition. Visitors who 
like good wines, beautiful forests and a fine landscape are 
welcomed by friendly, hard-working locals.
The area of the present-day village has been inhabited for a 
long time. The ruins of Roman buildings, fragments of statues 
and a cemetery, as well as pots, graves and the remains of a 
church and a greveyard from the 14th-15th century have been 
excavated in the fields and on the neighbouring hills.
Pusztavám’s rapid development started after World War II, 
when coal fields were opened up nearby. It is still mining 
and the industry based on it that provide job opportunities for 
the people who live in the region. The Miners’ Memorial is 
dedicated to the memory of those killed in mining disasters.
The Calvary, which is taken good care of, is also worth seeing. 
Whoever has a passion for angling can pursue their hobby by 
a quiet lake, while the wonderful natural environment offers 
everyone great opportunities for recreation.
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