VÉRTESI NATÚRPARK
... egy cseppnyi Magyarország ...

VÉRTESBOGLÁR

Vértesboglár
A Vértesi Natúrpark keleti előterében található, Boglári-vízfolyás
partján fekvő község területe már a rómaiak idején is lakott volt, hiszen határában vezetett el az Aquincumot Savariával (Szombathely)
összekötő, Florianán (Csákvár) áthaladó főútvonal. A Római-árok
földrajzi név pedig egy Vértesacsa felől jövő egykori alsóbbrendű
útvonalra utal, melynek egy része ma is járható.
A török időkben elnéptelenedett falu földjeit a csákváriak művelték.
Újbóli benépesítésére a XVIII. században került sor.
A XX. század elején a település területének több mint fele Esterházy
birtok volt. A grófi család támogatásával copf stílusú római katolikus
templom épült. A régi temető különlegessége a neogót stílusú, palatetős téglakápolna, valamint a terméskőből faragott sírkövek. A keresztény emlékek őrzői a képesoszlopok és a Mária-szobor. A felújítás
alatt álló Kálvária a temető felé vezető út mellett kerül felállításra.
Érdekes látnivalót képeznek a falu négy pincesorának egységes képet
mutató, helyi hagyományos építészeti stílusban épült présházai.
Minden idelátogatónak kellemes kirándulóhelyet jelent a Som-gödör,
ahol számos ritka növény- és állatfaj él, a Fáni-völgy délkeleti részének csodálatos világa, valamint a Boglári-legelő.
A szerény, de éppen ezért csodálatos település szeretettel várja a nyugalomra, kikapcsolódásra vágyó turistákat.
Vértesboglár Village lies in the eastern foreground of Vértes
Nature Park, on the banks of the Boglári Stream. The site was
inhabited as early as the Roman times because the main road
between Savaria (Szombathely) and Floriana (Csákvár), as well
as another minor road led nearby.
The village field was cultivated by the residents of Csákvár for
a long time, because the settlement had been abandoned during
the Turkish occupation and was only repopulated in the 18th
century. At the beginning of the 20th century, more than half of
its area belonged to the Esterházy family’s estate. The family
gave financial assistance to the building of the Roman Catholic
church. The most interesting sights of the old graveyard include
a Gothic revival chapel with a slate roof and gravestones carved
out of quarry stone. Other Christian relics are the columns with
religious pictures and the statue of the Virgin Mary. The Calvary,
now under renovation, will be seen by the road leading to the
graveyard. The four rows of wine cellars and wine press buildings
show a uniform character as all were built in a traditional local
style.
Fine beauty spots are Fány Valley and Boglári Meadow, as well
as Som Hole with many protected plant and animal species. The
modestly attractive village welcomes guests who seek tranquillity
and relaxation.

Információ / Information:

Polgármesteri Hivatal / Mayor’s Office
H–8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 3.
Tel: +36-22-582-088
E-mail: polgarmester@vertesboglar.fejer.hu
Web: www.vertesboglar.hu, www.vertesinaturpark.hu

