VÉRTESI NATÚRPARK
... egy cseppnyi Magyarország ...

VÉRTESSOMLÓ

Vértessomló
A község a Vértesi Natúrpark északnyugati előterében, a Somlyóhegy lábának festői környezetében, rendezett utcáival és házaival
várja vendégeit.
Zsigmond király 1426-ból származó oklevelében még Somolyaként
szerepel; mai nevét 1890-ben miniszteri rendelettel nyerte el.
Mária Terézia idején barnakőszén-kutatások indultak a térségben,
mely a falu mellett sikerrel is járt. Az 1750-es évektől kezdve a
korábban Esterházy József által betelepített katolikus németek így
főként bányászattal kezdetek foglalkozni. A bányászok tiszteletére
a lakosság emlékművet emelt.
A falu barokk stílusú templommá átalakított, eredetileg klasszicista
stílusú kápolnájának oltárképe a bécsi kapucinusok által őrzött
Mária kegykép másolata, mely ma zarándokhely. A néprajzi
emlékeket helytörténeti kiállítás mutatja be.
A község közelében, vadregényes parkerdő közepében bújik meg
a gótikus Vitányvár romegyüttese.
Kellemes környezetben, esőbeállóval és szalonnasütővel várja
a kirándulókat a Mátyás-kút és a Szarvas-kút. A fáradt turisták
szomjukat a Szép Ilonka-forrás vízével olthatják. A lovassport
szerelmeseit hangulatos, minden igényt kielégítő lovasfarm várja.
Egyedülálló húsvéti néphagyomány a tojásgurító verseny, melyet
minden évben, igen nagy érdeklődés mellett rendeznek meg.
With its neatly cared for streets and houses, Vértessomló lies in
the northwest foreground of Vértes Nature Park, in a picturesque
landscape by the foot of Somlyó Hill.
In King Sigismund’s charter dating from 1426 it was called
‘Somolya’, whereas the present name was acquired in 1890 by a
ministerial decree.
During the reign of Maria Theresa they started to explore brown
coal in the region, which eventually led to the discovery of a
large field near the village. As a result, the Catholic Germans,
who had been settled here earlier by Count József Esterházy,
started to work as miners from the 1750s. The Miners’ Memorial
has been erected in their memory.
The altarpiece of the former Classical-style chapel, later converted
into a Baroque church, is the replica of the devotional picture of
the Virgin Mary, owned by the Capuchins in Vienna. Therefore
the church is a now a place of pilgrimage. The ethnographic
heritage is exhibited in the Museum of Local History.
The ruins of the gothic Vitány Castle hide in the middle of a
romantic forest park near the village. Popular hiking destinations
are the springs called Mátyás, Szarvas and Szép Ilonka. A wellequipped stud-farm is also at the tourists’ disposal. A unique
Easter tradition is the egg-rolling competition, which always
attracts great crowds.
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