VÉRTESI NATÚRPARK
... egy cseppnyi Magyarország ...

TATABÁNYA

Tatabánya
A Vértesi Natúrpark legészakibb szegletének nagyvárosa a Vértes és Gerecse hegység közötti völgyben fekszik. Az ide érkezők tekintetét már
messziről magához vonzza a város jelképeként ismert Turul-emlékmű,
amely az Árpád vezette honfoglaló hadaknak Szvatopluk morva fejedelem felett 906-ban aratott győzelmének állít emléket.
A kedvező természeti adottságok miatt mai területe és környéke már a
paleolitikum óta lakott volt. Ezt bizonyítják a Kő-hegy oldalából nyíló, a
környék legszebb kirándulóhelyeként is ismert Szelim-barlangból előkerült leletek, valamint Európa egyik legrégibb előemberének (Samu) Vértesszőlősön feltárt telephelye.
A város építészettörténeti vonatkozású emlékei a Bányásztemplom, a neoromantikus stílusban újjáépített bánhidai templom, a szecessziós stílusban
épített tisztikaszinó, az angol barokk jegyeit magán viselő Népház épülete,
a barokk Lapatári-malom és a Körtvélyes-pusztai kápolna.
Itt találjuk az ország első Szabadtéri Bányászati Múzeumát. Érdeklődésre számot tartó további gyűjtemények az Iskolamúzeum és a Veteránautó
Múzeum. A színházkedvelők számára magas színvonalú előadásokat kínál a Jászai Mari Színház.
A Turul-emlékmű és a Szelim-barlang között 1,5 km-es tanösvény került
kialakításra, hogy a látogatók megismerkedhessenek a Vértes és a Gerecse
jellegzetes kőzeteivel, növény- és állatvilágával. A hosszabb túrára vállalkozók részére kellemes kirándulási lehetőséget nyújt a közeli Mészároshegy, a Nagy-Csákány és a Vitányvár. Csendes, nyugodt környezetben
megpihenni a Galla-patak forrásvidékén, a Béla-forrás és a János-forrás
mellett lehet. A horgászat szerelmesei a Síkvölgyi horgásztavaknál hódolhatnak szenvedélyüknek.
The large town of Tatabánya lies in the northernmost corner of Vértes
Nature Park, in the valley between the Vértes and Gerecse Mountains.
The first sight attracting the visitor’s attention is the Turul Monument
(the turul is the mythical eagle or hawk in the ancient Magyar myth
of origin), which commemorates Chieftain Árpád’s victory over the
Moravian prince Svatopluk in AD906.
As proven by artefacts unearthed in Szelim Cave, humans have been
living in the region since the Old Stone Age. At the nearby village of
Vértesszőlős, the nape bone of the 500,000-year-old caveman called
‘Samu’ was found.
The most notable buildings of the town include Miner’s Church, the
church of Bánhida rebuilt in neo-Romantic style, the Art Nouveau
Officers’ Casino, the English Baroque People’s House, the Baroque
Lapatári Mill and the chapel of Körtvélyespuszta.
In Tatabánya one can also visit Hungary’s first open-air mining
museum. Interesting collections can be seen in the School Museum
and in the Museum of Oldtimer Automobiles. The Jászai Mari
Theatre has performances of high standard all the year round.
A nature trail between the Turul Monument and Szelim Cave shows
visitors the typical rock formations and wildlife of the Gerecse and
Vértes Mountains. Mészáros and Nagy-Csákány Hill, as well as the
ruins of Vitány Castle are popular with tourists who prefer longer
outings. Nicely laid out rest areas can be found by the source of the
Galla Stream, and by Béla and János Spring. Anglers are invited to
pursue their hobby by the lakes of Síkvölgy.
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