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MÓK ILDIKÓ 

MODELLÉRTÉKŰ KULTURÁLIS  

TERVEZÉSI, EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus valamint  

a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás között 

„A vidékfejlesztés feladatának kell tekintse a vidéki lakosok regionális önazonosságának 
erősítését és a közösségi tevékenységek elősegítését…minél erőteljesebben megjeleníteni a 
kultúra, a közösségi művelődés fontosságát a településfejlesztési koncepcióban…(történjen 
meg a) vidéki élet képességeinek leltárba vétele, fejlesztése, nyilvánosság felé történő megje-
lenítése”  

(Európa Tanács: Vidéki Térségek Európai Kartája) 
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1. Vezetői összefoglaló 
1.1. Előzmények, szakmai alapelvek 
A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorá-

tus, mint az Oktatási és Kulturális Minisztérium háttérintéz-
ménye, egyik legfontosabb feladatának tekinti a kulturális vi-
dékfejlesztés folyamatainak és szereplőinek szakmai, módszer-
tani támogatását, kistérségi illetve regionális szintű együtt-
működések kezdeményezését. Ennek a küldetésének jegyében 
hozta létre szervezetén belül a Regionális Programok Főosz-
tályát, valamint a régiókban működő hét Kulturális Koordi-
nációs Irodát. A hálózat másfél éves munkája során számos 
információ, tapasztalat és munkakapcsolat alakult ki az egyes 
régiókban, a különböző térségi szinteken. Mindezek együttes 
eredményeként fogalmazódott meg a megállapítás, mely sze-
rint a kulturális szféra nem kap fontosságának megfelelő fi-
gyelmet a térségi-, regionális- és országos fejlesztési tervek, 

koncepciók, stratégiák kidolgozása során, így a szféra nem 
kellően felkészült a 2007-2013. közötti időszak európai uniós 
forrásainak fogadására.  

A települések vonzóvá tétele a felnövekvő generációk 
számára, a szűkebb pátria megtartó erejének növelése nem 
lehetséges a közösségi értékek ápolása, a hátrányos helyze-
tű térségek és rétegek kulturális esélyegyenlőségének javí-
tása, a képzett emberi erőforrás fejlesztése nélkül. Ehhez 
azonban vonzó, korszerű közösségi terek, színvonalas progra-
mok és szolgáltatások, elkötelezett kultúraközvetítők és anya-
gi források kellenek. 

A regionális illetve az ágazati operatív programok a tervek 
szerint jelentős, a kulturális intézményrendszer infrastrukturá-
lis fejlesztésére, az életen át tartó tanulás támogatására, a la-
kosság életminőségének, az épített és a szellemi örökség meg-
őrzésének, valamint a települések turisztikai vonzerejének 
növelését célzó programokra fordítható összegeket fognak tar-
talmazni. Ezekre a forrásokra azonban csak a települések, in-
tézmények, szervezetek partneri együttműködésen alapuló, 
kidolgozott, hosszú távon is működőképes projektjeivel lehet 
a siker reményében pályázni, és a közös célokat az elnyert ösz-
szegek segítségével megvalósítani. 

Ennek érdekében az MMIKL 2006 őszén valamennyi ré-
gió egy-egy kistérségében kezdeményezte modellértékű kultu-
rális -tervezési program együttműködésben történő megvaló-
sítását. A Közép-dunántúli Régióban a Tatabányai Többcélú 
Kistérségi Társulást kerestük meg elsőként, és javaslatunk 
nyitottságra, fogadókészségre talált. A Kistérségi Tanács és a 
Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 
2006. december 14-én együttműködési szándéknyilatkozatot 
írt alá, ezt követően elindult a program előkészítése.  

1.2. A kulturális - tervezési modellprogram előkészítő sza-
kaszában közreműködtek 

A program vezetői: 
Mók Ildikó – a Magyar Művelődési Intézet és Képzőmű-

vészeti Lektorátus munkatársa, a Közép-dunántúli Régió Kul-
turális Koordinációs Iroda vezetője 

Gergely Evelin – A Tatabányai Többcélú Kistérségi Tár-
sulás kistérségi referense 

Németh Gábor – A Tatabányai Többcélú Kistérségi Tár-
sulás, kistérségi referense  

 
A települések polgármestereivel folytatott helyzetfeltáró 

beszélgetés résztvevői:
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Település Név 
Gyermely Sáros György 
Héreg Dékán János 
Környe Beke László 

Szárliget Andráska Gyula 
Szomor  Nagy György 
Tarján Jelli János 
Tatabánya Bencsik János 
Várgesztes Menoni Gabriella 

Vértessomló Hartdégen József 
Vértesszőlős Dr. Nagy Sándor 

 
A települési kulturális kerekasztal-beszélgetések résztve-
vői: 

NÉV KÉPVISELT KÖZÖSSÉG 

Gyermely 

Gábor Lajosné Oktatási és Kulturális Központ 

Csepregi Márton OKK, Széchenyi Kör, Gyermely-
Szomor L. E. 

Sáros György  Polgármester 

Héreg 

Tóthné  
Imeli Márta 

Ált. Iskola, Óvoda, Hagyományőrző 
Egyesület 

Lenti Józsefné Nyugdíjas Klub 

Vörös Géza Lovaskör 

Szíjj Judit Körjegyző 

Csordásné  
Danis Mónika 

Alapítványvezető 

Dékán János Polgármester 

Jakab István Református lelkipásztor 

Környe 

Wiszt Ferenc Német kisebbségi Önkormányzat 

Bozóné  
Kucskár Anikó 

Magyar Dalkör 

Eisenbart Elvira X-PLOR Táncegyüttes 

Eisenbart Győzőné Művelődési Ház,  vezető 

Beke László Környe Község Önkormányzata,  
polgármester 

László Márta Szivárvány Táncegyüttes 

Szárliget 

Plank Ferencné Szárligeti Sportegyesület 

Andráska Gyula Polgármesteri Hivatal, polgármester 

Mezei Ferenc Polgárőr Egyesület 

Dániel István Könyvtár 

Horváth Sándor Kulturális- és Sportbizottságelnök 

Káfony Zoltán Nyugdíjas Klub 

Szomor 

Steiner Gabriella Önkormányzat, Egyház 
 

Dr. Budainé  
Szabó Margit 

Tánccsoport 

Szakács Sándorné Szomor Jövőjéért Alapítvány 
 

Zavarkó Balázsné Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

Nagy György Polgármesteri Hivatal, polgármester 
 

Tarján 

Godó Zoltánné Nemzetiségi Dalkör 
 

Pilczinger  
Anna Mária 

Német Nemzetiségi Óvoda 

Kazi Mária Nyugdíjas Klub Közösségi Színtér 
 

Mózer Nikoletta Tarjáni ÁMK, Közösségi Színtér 
 

Árendásné  
Huj Katalin 

Tarjáni ÁMK, Általános Iskola Német 
Klub 

Riesing Istvánné ÁMK, Általános Iskola Nyelvi  
munkaközösség 

Miskovics Mária Tarjáni ÁMK Német Kisebbségi  
Önkormányzat 

Bánfiné Varga 
Ágnes 

Ritmus Alapfokú Művészetoktatási  
Intézmény 

Bánfi Csaba Ritmus Alapfokú Művészetoktatási  
Intézmény 
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Stréhli György Zenei Egyesület 
 

Fülöp István Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

Csik Ákos ÁMK, Általános Iskola  
Gyermek kézilabda 

Jakab István Református Egyházközség 
 

Jelli János Polgármesteri Hivatal, polgármester 
 

Tatabánya 

Dallos István Tatabányai Múzeum, Szabadtéri  
Bányászati Múzeumért Alapítvány 

Kelemen Zoltán A Közművelődés Háza Kht. 
 

Szabó Szilvia Tatabányai Polgármesteri Hivatal,  
Szabadművelődési Társulás 

Schmidt Magda Széchenyi Művelődési Ház, Felsőgalla 
 

Takács Anna József Attila Megyei Könyvtár 

Csáky Ida Puskin Művelődési Ház, Bánhida,  
Fantom Kulturális Kiadó Egyesület 

Várgesztes 

Payer Gábor újságíró 

Hartdégen Ignác Hagyományőrző Klub 

Pillmann Ferenc Várgesztesi Sport és Faluvédő Egyesület 

Eigner Tibor Önkormányzati Képviselő 

Krüpl Lászlóné Önkormányzati Képviselő 

Geiszt Róbert Faluház 

Józsáné  
Zalka Mária 

Kézimunka Klub 

Beck Ferencné Német Kisebbségi Önkormányzat 

Menoni Gabriella Polgármester 

Richter Ferenc Önkormányzati képviselő 

Pillmann Katalin Óvoda, iskola 

Pillmann József Német Kisebbségi Önkormányzat 

Laub Klára Gyermektánccsoport 

Vértessomló 

Kesztlerné  
Koller Helén 

Óvoda 

Shäffer László Tűzoltóság 

Hartdégenné 
Riedler Éva 

Iskola 

Pfiszterer Zsuzsanna Tánccsoport 

Igó István Alpolgármester, sportkör 

Hartdégen 
Józsefné 

Nemzetiségi dalkör 

Vértesszőlős 

Dr. Patakiné  
Muk Klára 

Nyugdíjas Klub 

Nagy Tibor Segítő Kéz, Vértesszőlősért Közhasznú 
Alapítvány 

Persikné  
Szabó Katalin 

Művelődési Ház 

Törökné  
Pákovics Erika 

Óvoda, Szlovák Kisebbségi Önkor-
mányzat, Pátria Faluközösségi Egyesület 

 
 

 
1.3. A modellprogram átfogó céljai 

 
A 2007-13. közötti időszakban a regionális illetve az ága-

zati operatív programok a tervek szerint jelentős, a kulturális 
intézményrendszer infrastrukturális fejlesztésére, az életen át 
tartó tanulás támogatására, a lakosság életminőségének, az 
épített és a szellemi örökség megőrzésének, valamint a telepü-
lések turisztikai vonzerejének növelését célzó programokra 
fordítható összegeket fognak tartalmazni.  

Ezekre a forrásokra azonban csak a települések, intézmé-
nyek, szervezetek partneri együttműködésen alapuló, kidolgo-
zott, hosszú távon is működőképes projektjeivel lehet a siker 
reményében pályázni, és a közös célokat az elnyert összegek 
segítségével megvalósítani.  

Ennek érdekében szükséges, hogy a kistérségek rendelkez-
zenek a kulturális terület középtávú fejlesztési céljait megha-
tározó koncepcióval, annak megvalósítását szolgáló stratégiá-
val és a fő fejlesztési feladatokat kidolgozó projektekkel.  

A sikeres fejlesztés fontos feltétele, hogy megtörténjen a 
kulturális területen dolgozó munkatársak, társadalmi szerep-
vállalók illetve segítők felkészítése a partnerségben történő 
együttműködésre, a pályázatírásra, a projektfejlesztésre és 
megvalósításra.  
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1.4. A modellprogram közvetlen céljai 
Előkészítő szakasz 
• Kistérségi Kulturális Kerekasztal létrehozása, a párbe-

széd, együttműködés, partnerség kereteinek és gyakorlatának 
megteremtése érdekében, a kistérség településeinek kulturális 
szereplői (intézmények, civil szervezetek, egyházak stb.) részvéte-
lével 

• A települések kulturális, turisztikai értékkataszteré-
nek összeállítása 

Kidolgozó szakasz 
• kistérségi szintű kulturális koncepció kidolgozása 
• közös, partnerségi együttműködésen alapuló projek-

tek tervezése, kidolgozása, pályázati anyaggá való előkészítése 
Követő szakasz 
• a szerepvállalók szakmai - módszertani felkészítése az 

együttműködés, a közös célok megvalósítása és a projektek 
menedzselésére, a pályázatok megírására és a konzorciumok-
ban történő eredményes működésre 

 
1.5. A modellprogram szakaszainak szakmai tartalma 
Előkészítő szakasz 
• A települések kulturális életének vezetői, vélemény-

formálói, döntéshozói  névsorának összeállítása  
• Személyes interjú a települések polgármestereivel. 

Helyzetkép, elvárások, tervek, folyamatban lévő fejlesztések. 
A fenti lista kiegészítése. 

• Előkészítő interjúk a települések kulturális életének 
meghatározó szereplőivel. (Személyes beszélgetés, előkészítő 
kérdőív) 

• Előkészítést összegző tanulmány készítése 
• Programzáró workshop az érintett települések kultu-

rális életének szereplői, formálói részvételével. 
Kidolgozó szakasz (javaslat) 
• Kommunikáció, együttműködés, partnerség tréning 
Célja: a hatékony együttműködéshez szükséges emberi 

készségek, kompetenciák fejlesztése, a szervezeti keretek ki-
alakítása; a szervezeti diagnózismodell bemutatása; a kulturá-
lis tervezési folyamat kistérségi modelljének megismerése 

• A települések és a kistérség kulturális SWOT-
elem-zése – workshop 

Célja: a települések saját helyzetelemzése; a kistérségre 
vonatkozó közös helyzetkép megalkotása, az erőssé-
gek/lehetősé-gek, valamint a gyengeségek/veszélyek 
priorizálása; a közös jövőképelemek megfogalmazása 

• A kistérség lehetséges fő kulturális stratégiai fejlesz-
tési irányainak feltárása, megfogalmazása; cselekvési prog-
ram kidolgozása a 2007-2008. közötti időszakra; közös 
projektek megfogalmazása – workshop 

Célja: olyan jövőorientált kulturális stratégia kidolgozása, 
amely – illeszkedve a különböző szintű térségi fejlesztési progra-
mokhoz – valamennyi település hagyományaira, jelenbéli erős-
ségeire és jövőbeli céljaira alapozva kijelöli a kistérség egésze 
számára a fő fejlesztési irányokat; kijelöli a 2007-2008. közöt-
ti időszak prioritásait; megfogalmazza azokat a projekteket, 
amelyek megvalósítását elsőként kívánja megkezdeni. 

Követő szakasz (javaslat) 
• A projektek kidolgozása, pályázati anyaggá való elő-

készítése 
• A projektgazdák képzése; a projektek fejlesztése, pá-

lyázatok kidolgozása és benyújtása 

1.6. Az együttműködés feladatmegosztása 
A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lek-

torátus a modellprogram megvalósítása érdekében vállalta: 
• A program szakmai kidolgozását, irányítását és 

menedzselését.  
• Az előkészítő szakasz teljes körű térítésmentes 

megvalósítását. 
• Igény esetén a kidolgozó szakasz szakmai koor-

dinálását, szervezését, a megvalósításban való közreműködést. 
• A projektgazdák számára pályázatíró tréningen 

való részvétel lehetőségének koordinálását a Közép-dunántúli 
Regionális Fejlesztési Ügynökséggel.  

• Igény esetén a kidolgozott projektek fejlesztésé-
ben való folyamatos támogatást, nyomon követést, pályázat-
figyelést. 

Az MMIKL a fentiekben részletezett munkát térítésmen-
tesen nyújtja a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulásnak. 

Az MMIKL részéről a modellprogram megvalósítója Mók 
Ildikó, a Közép-dunántúli Regionális Kulturális Koordinációs 
Iroda vezetője. 

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás a modell-
program megvalósítása érdekében vállalta: 

• Lehetővé teszi a kistérség, illetve az érintett te-
lepülések fejlesztési terveinek, elképzeléseinek megismerését. 

• A kulturális színterek, események és szereplők 
megismerését. 

• A települések véleményformáló kulturális sze-
replőinek bevonását az előkészítő, illetve a kidolgozó munká-
ba. 

• Vállalja a kidolgozó szakasz szakmai megvalósí-
tásának költségeit. 

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás részéről a 
program kapcsolattartói Gergely Evelin és Németh Gábor, 
kistérségi referensek. 

 
1.7. Összefoglaló megállapítások, javaslatok 
 „Az európai kontinensre a kulturális sokféleség példátlan fej-

lettsége és sokszínűsége jellemző. (…) Az európai – és így a ma-
gyar – vidék is e kulturális sokszínűség hordozója. (…) Ma már 
Nyugat-Európában a felzárkózott vidék (…) büszke arra a ha-
gyományőrző szerepére – a tájszólásokra, a helyi öltözködési ha-
gyományokra, étkezési és helyi ünnepkultúrára –, amely megma-
radt a 21. századra. És már a vidéki ember is elfogadja: mi, váro-
siak ugyanúgy a nemzeti hagyományok részei, alkotói vagyunk, 
mint ők (…)”GLATZ FERENC: A VIDÉKI MAGYAROR-
SZÁG JÖVŐJE – VITA-ANYAG* 

 
A tatabányai kistérségben eddig lezajlott kulturális terve-

zési program kerekasztal-beszélgetései során azt tapasztaltuk, 
hogy a Glatz Ferenc akadémikus által jegyzett vitaanyag Eu-
rópára, illetve a vidéki Nyugat-Európára tett megállapításai 
teljes mértékben igazak a tíz település alkotta kistérségre is. 
Nemzetiségi, nyelvi, vallási sokszínűség, kulturális változatos-
ság, a hagyományok, az értékek újrafelfedezése és ápolása, a 
több évszázados közös történelem mellett a gyökerek külön-
bözőségének elfogadása és nagyrabecsülése egyaránt jellemzi 
az itt élő embereket és közösségeiket. Nem is lehet ez más-

                                                 
* A vitaelőadás alaptézisei elhangzottak 2005. március 4-én „Az 

európai vidékfejlesztés kihívásai” c. nemzetközi konferencián  
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ként, hiszen a tíz település közül nyolcban nagy számban él-
nek kisebbségek, akik saját identitásukat megőrizve részesei 
szűkebb pátriájuk kulturális értékteremtésének, gazdasági gya-
rapodásának és társadalmi életének. A központi település, 
Tatabánya szinte leképezi, önmagában is megjeleníti ezt a 
sokszínűséget, hiszen három elődtelepülése közül kettőben 
nagyszámú német, egyben pedig szlovák nemzetiségű lakosság 
él, de rajtuk kívül romák, lengyelek és görögök is élnek a vá-
rosban. 

A kistérség kulturális fejlesztésének közös lehetőségeit ke-
resve számos előfeltételezéssel találkoztunk. A térségi szint 
indokoltságának, életképességének, szükségességének meg-
kérdőjelezésétől kezdve, az „eddig is csak magunkra számít-
hattunk, ezután is megleszünk közös programok, tervek nél-
kül” keserű tapasztalatán át annak a kételynek a megfogalma-
zásáig, hogy egymástól földrajzilag oly távol eső települések, 
mint például Szomor és Várgesztes, ugyan miben is működ-
hetnének együtt egymással. A falvak és Tatabánya kulturális 
helyzetének feltárása során azonban számos olyan momentumot 
ismerhettünk meg, amelyek ezer szállal kötik össze az itt élőket, 
és jó alapot adnak az együttgondolkodás, a közös tervezés és cse-
lekvés sikeréhez. 

A kistérség települései között, túl a közös magyar törté-
nelmi örökségen, erős összetartozást jelent, hogy az évszázad-
ok során lakosságuk többször is igen hasonló körülmények 
között cserélődött. A török idők alatt több község teljesen, 
több jelentős mértékben elnéptelenedett. A környék földes-
urai – elsősorban Esterházy József illetve Sándor Móric gróf – 
a megmaradt, többnyire református magyarokat elűzve, kato-
likus németeket (Gyermely, Héreg, Környe, Szomor, Tarján, 
Várgesztes, Vértes-somló, Alsó- és Felsőgalla) illetve szlováko-
kat (Vértesszőlős, Bánhida) telepítettek be a lakosság pótlásá-
ra. Sőt, tovább csavarintva a történelem furcsaságain, a kizá-
rólag magyarok lakta Héreg mai polgárainak ősei is a Csalló-
közből, a mai Szlovákiából származnak, hiszen a török idők-
ben teljesen kipusztult falut 1670-tól szlovákiai magyarokkal 
népesítették be újra. Két évszázados építkezés, beilleszkedés 
után aztán különböző mértekben, de mindegyik települést 
érintette a II. világháborút követő erőszakos kitelepítések, 
majd a helyükre érkezők betelepítésének hulláma. A nemze-
dékek sorát érintő megpróbáltatások közös tapasztalatként – 
nemzetiségtől és anyanyelvtől függetlenül – a ma itt élők kultú-
rájában, mindennapjaiban tovább élnek. Ennek köszönhetően – 
bár nyilván ellenkező példa is akad – a tatabányai kistérségben 
élőknek nem kell hosszasan magyarázni, miben állnak az európai 
polgárrá válás olyan alapkövetelményei, mint a tolerancia, a kul-
túrák egymás mellett élése, a másság tisztelete, a különbözőségek 
értékként való kezelése.  

Az itt élő népek közös történelme, illetve különböző, ám pár-
huzamosságokat mutató sorsa olyan sokszínű kultúrát eredménye-
zett, amelynek tovább éltetése, önmaguk, egymás és mások számá-
ra történő megőrzése, felmutatása elegendő muníciót adhat a jö-
vőbeni közös kulturális alapú fejlesztésekhez.  

A kistérség abban a ritka és kivételes helyzetben van, hogy az 
500.000 évvel ezelőttitől a legújabb időkig, akár egy hosszú hétvé-
ge alatt bejárható, megismerhető keresztmetszetét tudja nyújtani 
történelmünk emlékeinek. Az őskori leletek (Vértes-szőlős: elő-
embertelep, Tatabánya: Szelim-barlang) a római kori falmaradvá-
nyok és tárgyi emlékek (Környe, Szomor, Gyermely), a honfogla-
lás kori legendák (bánhidai csata), az Árpád-kori körtemplom ma-

radványa (Környe), a középkori várak (Várgesztes, Vitány-vár, 
Somlyó-hegyi maradványok), a Szelim-barlang török kori-, vala-
mint a 18. századi betelepítés legendája (Várgesztes), a szinte va-
lamennyi települést érintő bányászhagyomány, a földrajzi - termé-
szeti adottságok hasonlóságában gyökerező mesterségek és tevé-
kenységek, az egyik lehetséges vezérfonala a közös kulturális prog-
ramok, fejlesztések kialakításának. 

Ugyanilyen szervező erő lehet a hagyományok közös és köl-
csönös felmutatása, megismertetése. A magyar, a sváb és a szlovák 
zenei, ének- és tánckultúra, a megőrzött viseletek, tárgyi emlékek, 
épületek, a ma is élő ünnepek, szokások, a hagyományos ételek és 
foglalkozások olyan széles és színes palettáját tudja felvonultatni a 
kistérség, amely ma még kiaknázatlan kincsesbánya. A szőlőter-
mesztés, a borászkodás (Környe, Vértesszőlős, Tarján, Szomor, 
Gyermely, Héreg) szintén több településre jellemző, kultúrát te-
remtő élő hagyomány, amelynek nyomai a tárgyhasználattól a 
munkakultúrán át az ünnepekig át- meg átszövik a közös múltat és 
jelent. 

Közös kincse a településeknek az a gyönyörű és változatos ter-
mészeti környezet, a jellegzetes „pannon táj” amely már ma is ked-
velt célponttá teszi a bakancsos és kerékpáros turisták, természetjá-
rók, sziklamászók, vadászok, ornitológusok, ökotu-risták, lovasok 
jó levegőre, csendre, háborítatlan környezetre vágyók előtt a tata-
bányai kistérséget. Védett növények és állatok (Tarján, Héreg, 
Gyermely, Szárliget, Szomor), ősnádas (Héreg), jól mászható he-
gyek és erdőségek, geológiai (Tatabánya) és védett növényeket 
bemutató tanösvények (Gyermely), horgásztavak (Tarján, Tata-
bánya, Vértesszőlős, Gyermely, Környe, Vértes-somló, Várgesztes) 
egyaránt megtalálhatók itt.  

A bakancsos és kerekes természetjárókon (Várgesztes, Vértes-
somló, Héreg) kívül a sziklamászók, sárkányrepülők és siklóernyő-
sök (Várgesztes, Tatabánya, Héreg, Vértesszőlős), a lovaglás 
(Héreg, Vértesszőlős, Vértessomló), a lövészet és az íjászat 
(Gyermely, Tatabánya, Vértessomló) képviselői is megtalálhatók 
a településeken.  

Az érintkezési pontok, a különbözőségek mögül búvópatak-
ként folyton felbukkanó egyezések felfedezése, az egymásra csodál-
kozás öröme alapozhatja meg a kényszerek nélküli együttműködé-
seket, olyan tervek kigondolásának bátorságát és megvalósítását, 
amelyek egyedül erőn felüliek, összefogva azonban megvalósítha-
tók.  

Biztos hátteret ad a gondolatok szárnyalásához az, hogy a 
tatabányai kistérség valamennyi településének rendkívül erős 
az önszervező képessége. A helyi önkormányzatokat számos 
civil szervezet, az intézmények, az egyházi közösségek és a he-
lyi vállalkozók támogatják a fejlesztésekben, így a kulturális 
élet fellendítésében is. Ennek eredményei meg is mutatkoz-
nak a programkínálatban, a közösségi élet élénkségében. A 
Tatabányai kistérségben a szűkös anyagi lehetőségek ellenére 
több településen új vagy felújított közösségi terek, művelődé-
si házak, sportcsarnokok épültek, többé-kevésbé hozzáférhe-
tőek a korszerű kommunikációs csatornák. Néhány települé-
sen azonban nincs vagy erősen leromlott állapotú a művelő-
dési ház, a könyvtár, elavultak a berendezések, korszerűtlen a 
technikai felszereltség. Több helyen nem megoldott a rend-
szeres nyitva tartás, nincs közművelődési szakalkalmazott, 
előfordul, hogy a közüzemi díjak kiegyenlítése is problémát 
okoz a fenntartó számára. Általánosnak mondható tapaszta-
lat, hogy a települések kulturális életének legaktívabb, általá-
ban a középkorosztályhoz tartozó szereplői aggódva említik, 
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miszerint nehéz a fiatalokat bevonni a közösségi életbe, a ha-
gyományos csoportokba, a szabadidő értelmes eltöltésének 
lehetősége nélkül félő, hogy elkallódnak a fiatalok – ugyan-
akkor szinte mindenütt csak terv egy ifjúsági klub, egy saját 
fészek kialakítása, egyáltalán a fiatalokkal való foglalkozás. 
Mintha a sor végén, a „nem szeretem” feladatok között kullogna 
a valóban nem könnyű korosztállyal való törődés, a szülők kor-
osztályának elvárásai helyett a gyerekek igényeinek a kiderítése 
és lehetőségek szerinti teljesítése. 

Tapasztalatunk szerint a közösen megoldandó problémák közé 
sorolható az információkhoz való hozzáférés, illetve azok felhasz-
nálásának problémája, a meglévő és tervezett szabadidős, kulturá-
lis, közösségi programok összehangolása. Többek között a kulturá-
lis fejlesztések ma már szinte egyetlen forrását jelentő pályázati in-
formációkhoz való hozzájutásnak nem csak a kiírások dömpingjé-
ben való eligazodás képessége a feltététele, hanem az is, hogy mi-
hez kezd az adott település vagy intézmény az információval, a le-
hetőséggel. Félő, hogy megfelelő szakember, speciális feladatkörű 
szervezet vagy kapacitás hiányában számos lehetőség marad felfe-
dezetlenül, kihasználatlanul. 

Kivétel nélkül minden kistelepülésen felmerült rendezvények, 
műsorok, színházi előadások, szórakoztató estek, ismeretterjesztő 
programok, kiállítások közös szervezésének, költségkímélő tájolta-
tásának az igénye. A pályázatfigyelés és -írás, a programszervezés és 
koordinálás, valamint a turisztikai és kulturális fejlesztés összehan-
golása, egymásra építése érdekében egyaránt megfogalmazódott 
egy kistérségi kulturális - turisztikai iroda létrehozásának kívánal-
ma.  

Tatabánya, a központi nagytelepülés sem csupán adni tud a 
„kicsiknek” (elsősorban kulturális szolgáltatásokat, együttműkö-
dések kezdeményezését, koordinálását, szakértelmet), hanem a kis-
települések rendkívül gazdag értékeiből felfrissítheti a maga prog-
ramkínálatát, élvezheti az ember közeli, természetes és barátságos 
környezetet, kapcsolatokat, újra tanulhatja az egymásra támaszko-
dás, a bizalom és a kölcsönösség energiákat megsokszorozó erejét. 

Végezetül összefoglaltuk a kistérségi szintű kulturális ter-
vezés és együttműködés néhány lehetséges területét a prog-
ram előkészítő szakaszában elhangzottak és a leszűrhető ta-
pasztalatok alapján: 

Programszervezés 
• közös, fesztiválszerű nagyrendezvények 
• közös kulturális rendezvények (színház, mozi, koncert) 
• amatőr művészeti alkotók és csoportok kölcsönös sze-

repeltetése 
• kiállítások vándoroltatása a települések között 
• hagyományőrzés, feltárás, bemutatás, átadás 
• közös tanácsadó szolgáltatások (jogsegély, munkanélkü-

li) 
Kulturális szolgáltatás 
• a felnőttképzési lehetőségek és igények feltárása, kö-

zös fejlesztése (nők, munkanélküliek, szépkorúak, hátrányos 
helyzetűek, romák) 

• szakképzések, továbbképzések (pl. népművelő, közös-
ségfejlesztő kollégáknak, leendő kollégáknak) 

• közös pályázatok készítése/pályázatfigyelés 
• közös technikai bázis kialakítása  
• kistérségi kulturális adatbázis készítése, működtetése 
• kistérségi kulturális ajánló/hírlevél készítése, működ-

tetése 

Szervezeti, módszertani támogatás 
• kistérségi kulturális központ feladatellátása, szolgál-

tatási/együttműködési megállapodás keretei között  
• kistérségi kulturális - turisztikai és menedzseriroda 

felállítása, működtetése 
• több település által közösen alkalmazott kulturális 

szakember 
A fejezet elején idézett, a „Vidéki Magyarország” című vi-

taanyag jövőképről szóló fejezetében egy helyütt ez olvasható: 
 
„Alapvető cél a vidéken élők tisztességes megélhetése és kom-

fortos életkörülményeinek biztonsága. Ám a vidék problémáinak 
megoldásában a vidéken élők önszerveződő és érdekérvényesítő 
képességének lényeges javulása nélkül előbbre jutni nem lehet. 

(Az) önszerveződések három alapfeltétele: 
• a vidéken élők akarják a változásokat és készek az azok-

ban való cselekvő részvételre, 
• tudják, hogy hogyan lehet ezeket a változásokat végig-

vinni, azaz rendelkeznek az ehhez szükséges tudással és informá-
ciókkal, 

• megerősítést és támogatást kapnak kívülről, azaz vannak 
tanácsadó hálózatok, pénzügyi támogató rendszerek, a törvényal-
kotás és a kormányzati szervek értik a vidék gondjait és segítik 
azok megoldását.”  

 
Az alapvető cél elérése érdekében reményeink szerint a 

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás illetve a Kulturális 
Kerekasztal hatékonyan és eredményesen tudja felhasználni 
az előkészítő, helyzetfeltáró munka során összegyűlt informá-
ciókat, az elkészült és tovább bővíthető, folyamatosan frissí-
tendő értékleltárt, és a települések illetve a kistérség javára 
fordítja mindazt a kezdeményezőkészséget, tenni akarást, job-
bító szándékot és együttműködési készséget, amelyet mun-
kánk során tapasztaltunk. Ezzel segítve az első alapfeltételnek 
maximálisan birtokában lévő tíz települést ahhoz, hogy bol-
dogulásuk második és harmadik alapfeltétele is rendelkezé-
sükre álljon. 

 
 
2. A települések kulturális helyzetképe 
2.1. Gyermely  
A község múltja és jelene  
Gyermely a Gerecse-hegység DK-i nyúlványainál, domb-

sági tájon helyezkedik el. Esztergomtól 33, Tatabányától 24, 
Budapesttől 38 km távolságra. 

A község ősidők óta lakott hely, ezt a következő leletek is 
bizonyítják: 

• Pattintott és csiszolt kőeszközök 
• A falu határában lévő római kori temetőben két 

avarisk síremléket találtak, amelyek ma a Nemzeti Múzeum-
ban láthatók. 

• A honfoglaló magyarok emlékét Bencevár nevű dű-
lőnk bizonyítja. Minden valószínűség szerint az Árpádok ide-
jén épülhetett, ma már csak rom. 

Gyermely a nevét a néphagyomány szerint a falun keresz-
tül folyó Csermely patakról kapta. A másik hagyomány alap-
ján a magasabb fekvésű Szomor lakosai a falujukat otthagyni 
készültek, és egy mélyebb fekvésű helyet keresve találtak 
Gyermelyre. Úgy csalogatták társaikat: Gyer / a / mély / re, és 
mivel a lakosság ott akkor kicsi volt, úgy hívták őket: 
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gyér/i/mély.  
Gyermely leginkább a második kőkorszaktól kezdve emberi 

lakóhely. A római uralmat megelőző időkben a keltákkal együtt 
az avariskok törzse lakta e területet, akikről Kr. u. 79-ben Plinius 
is megemlékezik. A római uralom idején népes kolónia lehetett 
itt. A „német halála” nevű dűlőben például egy előkelő római-
nak sírköve került elő. 

Nem sokkal a honfoglalás évei után magyarok települhet-
tek a községbe. Erről a Bencevár nevű dűlő tanúskodik. 1184 
és 1188 között és a 14. században a veszprémi püspökség bir-
toka volt a község. 1307-től 20 évig a Csák nemzetségbeli 
Márk fia, István birtokolta. A falu 1529 és 1541 között török 
kézre jutott. A török világban itt garázdálkodó janicsárok 
emlékét a Janicsár nevű dűlő őrzi. A község lakosai a hódolt-
ság idején is lakhelyükön maradtak. A református egyházról 
már az 1600-as években írott feljegyzésünk van. Az egyház el-
ső anyakönyvének első oldalán feljegyezték a törökök által 
kivetett szolgáltatások listáját. „A 17. században ez a falu a 
Budán lakó törökök alatt volt, ebben az időben mindazon lako-
soknak, akiknek kocsijuk és lovaik voltak, ajándékképpen a budai 
várba kellett szállítaniuk három csilge fát, és három ízben tüzelőfát 
két lóval, ezen felül 23 szarvasmarhát behajtani.”  

A 17. században Gyermely elpusztult. Rövidesen azonban 
újra benépesült, jobbára Szomorról és Zsámbékról települtek 
ide a korábban elmenekült régi lakosok és utódaik. 1645-ben 
őket népes református egyházközségként említik. A felszaba-
dító háborúk után Krapffl osztrák generális, majd a győri 
származású Kinte Orbán tulajdona volt Gyermely. Tőle gróf 
Esterházy Józsefhez került, majd Pámhákey vette meg. Az ő 
halála után báró Sándor Mihályé lett. 

Az 1784-87-es népszámlálás idején Gyermely lakosságának a 
száma 961 fő volt. Később a község földesura gróf Sándor Móric 
lett, akit lovas bravúrjairól „ördöglovasnak” neveztek el. Kastélya, 
amely még ma is áll, a szomszédos Bajna községben volt. Ekkori-
ban kezdett a községbe a katolikus vallás beszivárogni. 1721-ben 
mindössze 5 ilyen vallású család élt Gyermelyen. A földesúr azon-
ban minden igyekezetével azon volt, hogy a római katolikus egyház 
erősödjék. Ezért 1749-ben átépítéssel hozatta rendbe az ősi gót stílu-
sú templomot számukra. Ezekben az években a református egyház-
nak nagy küzdelmet kellett vívnia a fennmaradásért. Egészen addig, 
amíg II. József a türelmi rendelettel véget nem vetett a vallási ellen-
téteknek, így Gyermelyen is helyreállt a béke. A református temp-
lom 1786-ban épült fel. 

A 19. században lassan szaporodott a lakosság.  Ekkor Gyer-
mely határában, a Károly-hegynél eocén kori kőszéntelepeket tár-
tak fel. A lakosság fő foglalkozása a gabonatermelés és a szőlőmű-
velés lett. A szőlőművelés hagyományát még ma is őrzik. Káposz-
tájuk is híres volt, sokat termeltek belőle a szorgalmas lakosok. A 
Káposztás nevű termőföld erről kapta a nevét. 

A gróf Sándor-család birtoka Sándor Móric gyermeklányára, 
Metternich-Sándor Paulinára szállott, s az ő révén a Metternich 
családé lett a falu.  

Gyermely határában található Gyarmatpuszta, amelynek egy-
kori neve: Gyrormat volt. Itt található a Metternich hercegi csa-
lád birtoka, a régi híres vadaskert, szép vadászkastéllyal a közepén. 
Az uradalom gazdaságában szeszgyár is működött.   

Gyermely előnyös földrajzi helyzetét kihasználva a lakosok 
Budapest, Zsámbék, Bicske, Dorog, Tata, Esztergom piacait járhat-
ták áruikkal. Az asszonyok túrót, tejfölt, tojást baromfit, zöldség- és 
gyümölcsféléket (pl. a híres sült kacsafertályt), a férfiak gabonafé-

léket, állatokat, rőzsét és fát vittek a piacra. 1890-ben megalakult 
a község hitelintézete, a Gyermelyi Takarék- és Hitelszövetkezet. 
1929-ben jött létre a Gyermelyi Legeltetési Társulat, 1930-ban a 
tejszövetkezet, 1953-ban „Petőfi” néven az első termelőszövetke-
zet. A községben postaügynökség működött. Az orvos és a bába is 
helyben lakott. Gyógyszertár Zsámbékon és Bajnán volt, a legkö-
zelebbi kórház pedig Esztergomban. A század első felében az isko-
láztatás úgy működött, hogy a római katolikusoknak és a reformá-
tusoknak külön volt tantermük és tanítójuk. Ekkor már a katoli-
kusok száma volt magasabb a faluban. Gyarmatpusztán külön nép-
iskola működött.  

A község lakói közül körülbelül 350-en harcoltak az I. világhá-
borúban, közülük 54-en hősi halált haltak. A II. világháborúban is 
sok gyermelyi katona vett részt. A két világháború hősi halottairól 
a község főterén álló két világháborús szobor emlékezik meg.  

 
A község jelene: 
A község szerkezetileg hat részből áll: 
1. A központ: 1975 óta épül. Két összefüggő tere van, 

amely 1600 m2. Ezeket a tereket középületek zárják le. Itt ta-
lálható az 1786-ban épült, az 1790-ben felszentelt református 
templom. Közvetlen a templom mellett áll az 1856-ban épült 
lelkészlak. A központban található az orvosi és fogorvosi ren-
delő, a gyógyszertár, az önkormányzat épülete, a posta, a taka-
rékszövet, a  Malom Vendéglő és egy élelmiszerbolt.  

2. Az öreg falu. Az 1900-as évek első feléből származó 
épületeket találunk itt, melyeknek központja a Palotadomb. 
Ezen áll a katolikus templom és a barokk stílusú volt Metter-
nich- kúria, melyet művészteleppé alakítottak át.  

3. A 70-es évektől kezdődően a fiatalok elhagyják a régi 
falurészt és a dombon épülő új településrészre - amely a Pa-
lotadombbal szemben található - költöznek. Itt épült fel az 
iskola, az óvoda és a sportcsarnok.  

4. A Macska-hegyen, a Szőlő-hegyen, a Bagó-hegyen és 
a Pap-hegyen lévő, zártkerti ingatlanokat a lakosság szőlő- és 
gyümölcstermesztésre használja. 

5. Gyarmatpuszta: itt található a gróf Sándor-család va-
dászkastélya, és a Paulina hercegnő által építtetett gótikus stí-
lusú kápolna. A vadaskert közepén áll az új vadászkastély és 
panzió, amely a vadászturizmus központja.  

6. Külterület: A Gyermely Rt. központja és telepei áll-
nak ezen a helyen. A horgászok által kedvelt kablási halastó 
is ebben a községrészben található. 

• Lakosság: Gyermely lakossága 1380 fő. 1996-hoz képest ez 
11%-os növekedést jelent, amely elsősorban beköltözőknek kö-
szönhető.  

• Német Kisebbségi Önkormányzat működik a faluban.  
• A munkaképes korú lakosságból kb. 600 fő a Gyermely 

Rt-nél dolgozik. Budapestre is sokan ingáznak, hiszen a jó közle-
kedési kapcsolat miatt könnyen elérhető. A település vállalkozói 
többnyire segítik a programok megvalósítását. A középiskolás 
korúak száma 70-80 fő között mozog, számosan járnak felsőokta-
tási intézménybe. Jelenleg egy szakdolgozat is készül a helyi mar-
keting értékekről (Vassné Nagy Erika). 

• A forrásszerzés érdekében pályázatfigyelő rendszert mű-
ködtet az önkormányzat, sőt van pályázati tanácsnoka is.  

• Partnerkapcsolatok: Veldhausen – iskolai és egyházi kap-
csolat. A kiutazó gyerekek különböző programokon, órákon 
vesznek részt (tavaly 47 fő volt kint Németországban). 
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Intézmények, színterek 
• Oktatási és Kulturális Központ – saját erőből újí-

tották fel, építették át, 220 millió forint ráfordítással. A hitel 
törlesztése hosszabb időre leköti a település fejlesztési lehető-
ségeit. Az OKK szabadidős tevékenységéhez tartozik a 
FaluTV és a képújság működtetése is; ezeket klub keretben, 
helyi fiatalok üzemeltetik, gondozzák. Finanszírozásukra az ön-
kormányzat évente különít el pénzösszegeket.  

Elérhetőségeik: tel.: 34/370-305, 570-010, e-mail: 
okk@tvnet.hu 

• Iskola: 8 osztályos iskola és napközi működik a telepü-
lésen. A gyerekeket 13 pedagógus oktatja. Nyelvi - számítás-
technikai labort is felszereltek, melyet a tervek szerint áthelyez-
nek a könyvtárba. Az iskola tagja a Pilis-Gerecse Iskolaszövet-
ségnek 

• Óvoda: 3 csoportban 5 óvodapedagógus neveli a kicsiket. 
• Könyvtár – iskolai és községi könyvtár is egyben. A 

mozgókönyvtári ellátáshoz csatlakoztak; a hagyományos 
könyvtári állomány jelentős fejlesztésre szorulna. 

• E-Magyarország Pont – jelenleg 2 géppel működik. 
Szükség lenne még 2 db gépre és 2 tanteremre. 

• Aula – A település közösségi tere. Fiatalok, civil 
szervezetek, illetve a kisebbségi önkormányzat használja.  

Az intézmény teljesen felszerelt számítógépekkel, internet-
elérés mindenhol van. Szabadidő-szervezőt alkalmaznak (Csep-
regi Márton), aki fél állásban az óvoda-iskolának, fél állásban a 
Kulturális Központnak dolgozik.  

• TSZ-klub: a régi kultúrház épülete, amely a 
Gyermely Rt. tulajdona. Egy nagyteremből és 2 irodából áll. 

• Széchenyi Művésztelep – az épületet felújítás után 
haszonbérletbe átadták az alapítványnak. Az NKA támogatta 
1 millió forinttal a felújítást. Fűtése nem megoldott, téliesítésére 
lenne szükség. Profi művészek nyári - őszi - tavaszi alkotóműhe-
lye. Munkáikból 2006-ban kiállításuk volt Szentendrén. 
Vándoroltatható kiállítás létrehozása elviekben lehetséges, 
amennyiben a keretezés, installáció, világítás, katalógus, stb. 
megoldható valamilyen forrásból. Gyermektábort is szervez-
nek a művészek, elsősorban népművészeti - kézműves profil-
lal. Ekkor helyi tanárok is részt vesznek a szakmai munkában. 

• Amatőr képzőművészek tábora: Bereznyei István ve-
zetésével hosszú évek óta működik. Képeket adnak a település-
nek cserébe, ezek dekorálják a középületeket. Nyaranta az új 
tűzoltószertárt ill. a sportpályát használják a tábor ideje alatt. 

• Sportcsarnok  
• Gyarmatpusztai Szabadidőközpont – önkormányza-

ti tulajdon. Tenisz-, foci- és tornapályával, továbbá szabadtéri 
színpaddal rendelkezik, melyet kölcsönözni is szoktak. 

• Vadászház (25 szobás), Gyarmatpusztán található 
• Gyarmatpusztai lőterek: az MTTSZ tulajdona – ha-

gyományos és korong-lőtér egyaránt található itt. 
• Bagóhegy – bemutató, sétáló ösvényt alakítottak ki 

a ritka növények bemutatása, megismerése érdekében. 
Szervezetek, közösségek 
• Gyermelyért Faluvédő Egyesület – a Gyermely Rt. 

finanszírozza 
• Egyházak: közös imaheteket szerveznek (február) 
Református és katolikus. 
Az augusztus 20-ai ünnepséget a katolikus közösség szervezi. 
• Mazsorettek – gyermekcsoportként működik 
• Falusi színjátszók – Drahota Andrea segíti őket – a 

tervek szerint felnőtt csoport lesz (szervezés alatt) 
• Bodajki Művészeti Iskola – fafaragó tagozat, melyen 

iparművész, népi iparművész vezeti a képzést. A zenei tagozaton 
zongora, gitár, dob, furulya hangszereken tanulhatnak a gyerekek 

• Nyugdíjas Klub 
• Diák-klub 
• Széchenyi-kör 
• Karitász-csoport – Jótékonysági akciókat szerveznek 

elsősorban. De a faluvégi kereszt felújítását is ők szervezték. 
Jelenleg a Kálvária felújítását tervezik. 

Rendezvények 
• Közös imaheteket tartanak a katolikus és a reformá-

tus gyülekezetek (február) 
• Társadalmi ünnepek (márc. 15., október 23., május 1.) 
• Húsvéti sonka- és tojáslövő verseny (Gyarmat-

puszta, április) 
• Gyarmatpusztai majális (május 1.) 
• Iskolanapok (június első hete) 
• Falunap – szeptember 
Program: labdarúgó bajnokság, délelőtt gyermekprogra-

mok, kézműves foglalkozások, éjszakai akadályverseny, este 
koncert (a szüreti mulatságból fejlődött ki) 

• Adventi ünnep 
• Bormustra – bemutató, amely megelőzi a borversenyt 
• Borverseny – Gyermely-Szomor bortermelői között 

zajlik 
• Márton-napi ünnepek  
• Gyermelyi búcsú (augusztus) 
• Szüreti felvonulás és bál (október első hete) 
• Táncház: iskolai keretek között működik, rendszeresen 
• Idősek Napja 
• Húsvéti, Karácsonyi, Szilveszteri Kupa (Foci) 
Sport 
• Íjászok: az iskola sportcsarnokában edzenek – új pá-

lyára lenne szükségük. 
• Jóga 
• Kick-box 
• Gyarmatpusztai MTTSZ – elsősorban tömegsport- 

rendezvényeket szerveznek 
• Koronglövők 
• Gyermely-Szomor S.E.: 2006 nyarán indult. Program-

jában az utánpótlás-nevelésen van a fő hangsúly. Jelenleg 4 kor-
csoportban indul csapatuk a bajnokságban, de öttel foglalkoz-
nak. Az egyesület elnöke szomori, a focisták mindkét helységet 
képviselik. Szomor önkormányzati szinten még nem járul hozzá a 
működéshez. Pártolótag ma még kevés van. A sportöltöző felújí-
tása megtörtént. OLLÉ Programra jelentkeztek (kicsi, műfüves pá-
lya építését tervezik). 

Kiadvány, kommunikáció 
• FaluTV: heti 1 adás, valamint állandó képújság a 

szolgáltatása. Technikai fejlesztés és szerkesztőprogramok vá-
sárlása lenne szükséges. 

• Honlap: egyénileg is feltölthető, rendszeresen frissülő. 
• Helyi újság: A Gyermelyi Hírmondó a Faluvédő 

Egyesület kiadásában (a Gyermely Rt. finanszírozza) 1994-től 
jelenik meg, 2 hetente. Helyiek írják és szerkesztik. 

Látnivalók, hagyományok 
• Római Katolikus templom (Tabán utca, Palotadomb) 
• Református templom és parókia (Petőfi tér) 
• Metternich Kúria (Tabán utca, Palotadomb, a mai 
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Széchenyi Művésztelep) 
• Vadgesztenyefa-sor a Gyarmatpusztára bevezető út 

mentén 
• Kiépített forrás (Petőfi tér) 
• Világháborús és 1848-as emlékművek (Petőfi tér) 
• Milleniumi kopjafa (Petőfi tér) 
• Gyarmatpuszta  
- Sándor Metternich kápolna, a Sándor Metter-

nich Vadászkastély és Uradalom 
- Szabadidőpark 
- Vadaspark 
• Bagóhegy – bemutató, sétálóösvény a ritka növé-

nyek megtekintésére 
Hagyomány: 
• Kacsafertály: a kofák jellegzetes áruja volt a „kacsa-

fertály” (négy részbe vágott és úgy megsütött kacsa), amelyet 
főleg szüret után vittek az esztergomi piacra. 

• Bor: a falu szőlőhegyei jó minőségű fehérbort adnak. 
• A település híres volt káposztatermeléséről is 
Jelenkor: 
• Rönkodúkészítő vállalkozás (papagájok számára ké-

szít odúkat) 
• Reduka – fajátékkészítő vállalkozás, amely építőkoc-

kák, bébijátékok, járművek, társasjátékok, készségfejlesztő játékok, 
hinták, mászókák, sportszerek, hagyományos játékok készítésével 
foglalkozik. 

• RAZSUZSKA DESIGN – formatervezés, látvány-
tervezés 

• Gyermelyi tó 
Tervek 
• Jobb teljesítményű, jobb minőségű hangosítás kellene a 

rendezvények lebonyolításához. A beszerzés finanszírozására 
gyűjtés indult a faluban – rendezvények bevételeit adják össze. 

• Az Oktatási és Kulturális Központ eszközparkja né-
hány éven belül amortizálódik, fejleszteni kellene. 

• A koronglövőknek új pálya kialakítása lenne szükséges 
• Íjászok – szintén új pályára lenne szükségük 
• Gyarmatpuszta: az erdei tornapálya felújítása aktuá-

lis lenne 
• Gyermely-Szomor S.C.: közepes méretű, éjszakai meg-

világítású, műfüves focipályára beadta az igénylést a község. 
• Ifjúsági Klubra nagy igény lenne. Most két fiatal 

képviselő szervezésében programsorozat indul – önálló helyi-
séget kapnak a régi könyvtárépületben, plusz 200 ezer forin-
tot a programokra. Később a helyiséget fel kellene újítani. 

• Falumúzeum kialakítására van igény a településen. 
• Iskola-óvoda: belső udvar kialakítása, padok, játé-

kok felállítása szerepel a tervek között. 
 
Kistérségi együttműködés 
• A kistérségi együttműködésben igényelnék program-

sorozatok, előadássorozatok közös megrendezését a többi tele-
püléssel közösen, minden korosztálynak. Programok, kiállítá-
sok cseréjét támogatnák, kezdeményezik. A művésztelep vagy 
az amatőr művészek anyagából ők is tudnának vándoroltatha-
tó kiállítást összeállítani 

2.2. Héreg 
A település múltja és jelene 
Héreg község a Dunazug-hegység nyugati felét alkotó Ge-

recse középső részén, a Héregi-medencében fekszik, a 634m 

magas Nagy-Gerecse hegy lábánál, Tatabányától 18 km-re. 
Héreg felől lenyűgöző látványt nyújt a hirtelen kiemelkedő, 
összefüggő erdőkkel fedett hegyvonulat, valamint a hegytetőn 
álló, messziről látható tv-torony. 

Héreg Árpád-kori település, melyet fennállása óta magya-
rok laknak. Oklevelekben 1326-ban említették először a köz-
séget, amely a török időkben teljesen kipusztult, majd 1670-
től újra benépesült. 1794-ben épült késő-barokk templomát 
Packh János bővítette ki klasszicista stílusban. Református 
temploma 1787-ben épült. Mindkettő műemlék. 

A XIX. század folyamán a település számára a megélhetési 
forrást a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás, a vadban gazdag 
területek jelentették. Ma 1065 lakója van, régi és új házak-
kal, hagyományos falusi utcaképekkel. Az elmúlt években a 
fejlesztések a telefonvonal teljes felújítására, útfelújításokra és 
közmű-utó-munkálatokra összpontosultak, emellett megújult a 
falu kultúrháza is. A község szépítése mellett felépítésre került 
egy 38 fő fogadására alkalmas vendégház is, mely egész évben 
várja az idelátogatókat. 

Héreg kedvező földrajzi adottságai sajátos mikroklímát terem-
tenek. A falut koszorúzó erdőségek növényzete számos botanikai 
érdekességet rejt, és egészséges levegőt biztosít, mely a légzőszervi 
megbetegedések gyógyítására alkalmas. A vidék legszebb kirándu-
lóhelyei közé tartozik a falu, amely a Gerecse-tetőre induló túrák 
egyik kiinduló pontja is. A Nagy-Gerecséről jó légköri viszonyok 
mellett belátni a Dunazug-hegységet és a Dunántúli-középhegység 
nagy részét, valamint a Duna vonalát és Esztergomot a bazilikával. 

• Lakosság: 1058 fő. A lélekszám stagnál. Ugyan kevés 
gyermek születik, de ezt ellensúlyozza a beköltözés, amely el-
sősorban Tatabányáról és egy-két esetben Budapestről törté-
nik A fiatalok többnyire helyben maradnak és valamelyik kö-
zeli városban helyezkednek el. 

• Foglalkoztatás – A munkaképes lakosság kb. 70 %-a 
Tatabányán, 20 %-a a Gyermely Rt.-nél, 10 %-a helyben 
dolgozik. Munkanélküliség gyakorlatilag nincs. 

• Vállalkozások – A településen 65-70 bejegyzett vállal-
kozás/vállalkozó van. Ebből kettő a nagyobb.  

• Repülőgép-restaurátor (BIR-AIR): Nyugatról visszate-
lepült magyar család érdekeltsége. Elsősorban II. világháborús 
repülőgépek helyreállításával foglalkoznak. Svájci és német 
gépeket is hoznak ide. Körülbelül 20 főt foglalkoztat a vállal-
kozás jelenleg. Magán-sportrepülőtér kialakítását tervezik. 

• Szekér és Tsa. – A hozzávetőlegesen 30 főt foglalkoztató 
vállalkozásban mágneses ágyneműt készítenek. 

• Nemzetiség nem él a településen 
• Vallás – A lakosság kb. 70 %-a katolikus, 30 %-a re-

formátus. Mindkét közösségnek van temploma. Az ünnepsé-
geket általában közösen szervezik. 

• Nemzetközi kapcsolatok – Két szlovákiai településsel 
van kapcsolat. Nyírágó (református) és Imely (katolikus) te-
lepülésekkel. A kapcsolatfelvétel a Millenium alkalmával 
történt meg. A török időkben elpusztult falut erről a két hely-
ről betelepített lakosságal népesítették be újra. 

• Németország – a református egyház által létrejött kap-
csolataik vannak Bajorországban, Osnabrück valamint 
Langweit településekkel. Utóbbi elsősorban sportkapcsolat. 

Intézmények 
• A ’60-as években épült a Kultúrház, melyet az elmúlt év-

ben 13 millió forintos beruházással (CÉDE támogatásból) kívül-
belül felújítottak. Légbefúvásos gázfűtés működik az épületben. 
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Nagyterem: 400 fő, színpad, öltözők 
2 klubhelyiség 
Előtér, vizesblokk 
A Hagyományőrző Egyesület működteti. Szakalkalmazott 

nincs, gondnoka van. 
• Könyvtár az iskolában működik, egy pedagógus felügyeleté-

vel. A 2007-es évben csatlakozik a település a mozgókönyvtári ellá-
táshoz. 

• Tájház, Fő u. 98. Tel: 34/372-724 
Bejelentkezéssel látogatható. 
• Iskola 
Az alsó tagozat helyben tanul, a felső tagozat Tarjánban. 

Intézményfenntartói társulás keretében működnek együtt. 
A középiskolások döntően Tatabányára járnak a faluból. 
Óvodát is fenntartanak. 
Szervezetek, közösségek 
• Mazsorettcsoport 
• Ifjúsági fúvószenekar 
• Színjátszócsoport 
• Nyugdíjasklub 
• Vöröskereszt 
• Tűzoltó Egyesület 
• Polgárőr Szervezet 
• Baráti Lovaskör 
• Hagyományőrző Egyesület 
• Sportegyesület (foci szakosztály) 
Rendezvények 
• Szilveszteri bál 
• Húsvéti bál   
• Lovastalálkozó és Falunap – 3 napos program, 

amely a Baráti Lovaskör és az Önkormányzat közös rendezvé-
nye. Október 3. hétvégéjén kerül megrendezésre. Fő szervező-
je az Opál Lovas Udvarház. 

• Karácsonyi koncert – az ifjúsági fúvószenekar szer-
vezi, 10-15 amatőr zenekar szokott részt venni rajta. 

• Lovastáborok – egész évben, az Opál Lovas Udvar-
ház szervezésében 

• Nyugdíjastalálkozó – két külföldi, a szomszédos 
tardosi és a helyi nyugdíjas-klub részvételével zajlanak. 

• Idősek Napja 
Sport 
• Sportpálya – Tavaly minisztériumi támogatás kere-

tében megtörtént az öltözők felújítása. 
• Vendégháza van, melyben 38 főt tudnak fogadni 
Látnivalók, hagyományok 
• Katolikus templom, Héreg, Fő út 83. 
• Református templom, Héreg, Fő út 151. 
• Falumúzeum, Héreg, Fő u. 98. Tel: 34/372-724 
• Magyary Zoltán-emlékoszlop 
• Királykút 
 
Különleges helyi érték 
• 3,5 ha ősnádas – ritka madár-, növény- és rovarfajok-

kal. A kiviteli tervek elkészültek tanösvények létrehozására, de 
pályázati lehetőség kellene a szükséges forrás elnyerésére. 

• Átmennek itt turistaútvonalak, illetve a Tata–Tatabá-
nya–Esztergom kerékpáros útvonal, amely főként a külföldi kereke-
sek körében népszerű. A nagy teherforgalom azonban ezt veszélyez-
teti. Az észak-déli EU-s út megépítése segíthet ezen a problémán. Jó 
ötletnek tartanák a kerékpárút építését is a nevezett irányon. 

Tervek 
• A fiataloknak a szabadidő hasznos eltöltéséről kelle-

ne gondoskodni. Ezzel kapcsolatban formálódik egy kezde-
ményezés, amit a hagyományőrző és nyugdíjasklub indított el. 

• Gondot jelent az is, hogy a felújított Művelődési 
Háznak sajnos nincsen állandó nyitva tartása (a kulcs a 
gondnoknál van). Szeretnének ezen a helyzeten változtatni. 

• Sajnos a rendezvények kiegészítő költségei is tete-
mesek, amit nehezen tud egy-egy civil szervezet előteremteni. 
Jó lenne, ha ilyen célra is lehetne valami támogatást szerezni 

• A Lovas Kör külön kiemelte, hogy a hagyományos 
lovasnapok és lovastáborok megrendezéséhez, a színvonalas 
infrastruktúra biztosításához kellene leginkább támogatás. 

• A borutak, lovasturizmus és ökoturizmus fejlesztésé-
ben is nagy fantáziát látnak. 

Kistérségi együttműködés 
• Kulturális téren sajnos ritka az együttműködés a kör-

nyező településekkel. 
• Véleményük szerint fontos lenne a települések kö-

zött és a településeken belül az egyes szervezetek közötti jobb 
programkoordináció. (Tatabánya és Tata vonatkozásában is.) 

•  Pályázatírással foglalkozó csoportra, szervezetre, 
szakemberekre lenne szükség. Ezen segíthetne akár a kistérsé-
gi kulturális - turisztikai iroda, vagy az, ha a kistérség alkal-
mazna/megbízna ilyen célra egy csapatot. 

 
2.3. Környe 
A község múltja és jelene 
Környe község Tatabányától 5 km-re terül el. Területe 45,37 

km², melyhez még Környebánya, Szentgyörgypuszta, Tagyospusz-
ta és Irtáspuszta is hozzátartozik. Az előkerült leletek alapján 
bizonyítható, hogy már a kő- és bronzkorszak idején is éltek 
Kör-nye területén. Gazdag római emlékekben is, az Által-ér 
északi partján még ma is láthatók a római erőd (Castrum) 
maradványai. Valószínűleg a Quirinum nevű erődítménnyel 
azonosítható a település. 

Az okiratok 1238-ban említik először, „Kernye” néven. 
Ekkor a Csák-nemzetség birtoka volt. Egy ideig Gesztes, majd 
Gerencsér várához tartozott. A törökök Mohács után mal-
mával és pusztáival együtt felperzselték a községet. A XVII. 
század közepén gróf Csáky László református magyarokat tele-
pített ide, akiket a katolikus gróf Esterházy József elűzött és 
1745-től katolikus németeket telepített helyükre. Ekkor ké-
szített pecsétjén mint „Köves Környe” szerepel. 

A falu központjában, 1757-ben Fellner Jakab emelte a község 
barokk templomát, amely a XIX. század közepén leégett. 1867-ben 
Ybl Miklós tervei alapján épült újjá, romantikus stílusban. 

A kiegyezés utáni időben Környe is szépen fejlődött. 
1887-ben Koch Adolf plébános vezetésével megalakult a 
környék első vidéki hitelszövetkezete, egy évvel később fel-
épült az iskola, az óvoda, a postahivatal és a községháza. 

Posztoczky Károly földbirtokos Erdőtagyoson csillagvizsgá-
lót és meteorológiai megfigyelő-állomást épített. 

A község történetének jelentős állomásai voltak, hogy 1902-
ben megépült a Tatabánya–Környe–Kisbér–Pápa vasútvonal, 
majd 1912-ben megkezdődött a széntermelés Környebányán. Ví-
zimalmot és korszerű hengermalmot is létesítettek a faluban. 
1947 augusztusában a község németajkú lakosságának egy részét 
kitelepítették. Helyükre csallóközi magyarokat telepítettek be a 
faluba. 
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1949-ben megalakult a helyi termelőszövetkezet és az orszá-
gos hírűvé vált állami gazdaság, illetve jogutódja, a Mezőgazda-
sági Kombinát, mely jelenleg részvénytársasági formában műkö-
dik. A településen működő jelentősebb cégek: Still Kft., M-U-T 
Hungá-ria Kft., Faforg-Span Kft., TROUW NUTRITION 
Hungary Kft. A Tatabányai Ipari Park környei területén folyó 
beruházások során újonan betelepülő cég az AGC és a Bridge-
stone.  

Az elmúlt évek munkálatainak köszönhetően megvalósult 
a község teljes infrastrukturális fejlesztése, tatabányai átveze-
téssel kiépítésre került a szennyvízcsatorna-hálózat, megtör-
tént a község vezetékes földgázzal való ellátása. Nagyszabású 
telefonfejlesztési program keretében a község minden házához 
sikerült bevezetni a telefonvonalat.  

Helyreállításra került a Környei-tó, valamint befejeződött 
a környebányai turistaház teljes felújítása, mely jelenleg Ifjú-
sági és Gyermek Üdülőként (Erdei Iskola) funkcionál. 

• Lakosság: 4400 fő, 1,8 % német nemzetiségű  
• Egy Zsigmond-kori oklevél említi elsőként a köz-

séget, amely ma a Nemzeti Múzeumban van 
• Külföldi kapcsolatok 
o Steffenberg (Németország). Partnerkapcsolati szerződés 

a települések és az iskolák között 
o Dunamocs (Szlovákia) 
o Tardoskedd (Szlovákia). Partnerkapcsolati szerződés az 

iskolák között 
o Felsőpatony (Szlovákia) 
o Csallóközaranyos (Szlovákia) 
o Parajd (Erdély). – Itt a kulturális csoportok kapcsolata aktív 
o Párkány 
Intézmények 
• Általános iskola 
• Óvoda 
• Művelődési Ház – a ’60-as években épült, korábban 

moziként működő épület, melyben 300 személyes színházte-
rem, klubhelyiség, öltöző és előcsarnok van pillanatnyilag. Az 
alagsorban ifjúsági klub kialakítását tervezik. Az épületben 
egy könyvtárszoba is található. Az intézménynek egy óvoda-
pedagógus a megbízott vezetője 

• Erdei Iskola – Környebányán található, ahol 30 sze-
mély az épületben, 50 sátorban helyezhető el. 

• Vitéz Dinnyés Zsigmond Református Ifjúsági 
Konferenciatelep – Nagytagyospuszta 

Közösségek 
• Feszty Árpád Polgári Kör 
• Magyar Dalkör. Kapcsolatban áll a tatabányai Kertvá-

rosi Művelődési Otthon Nyugdíjas Magyar Dalkörével, a ta-
tai Magyary Zoltán VMMK-val, a tatai Idősek Otthonával – 
ezeken a helyeken többször felléptek. A helyi Német Nemze-
tiségi Dalkörrel és Tánccsoporttal szintén jó az együttműkö-
désük. 

o Terveik rövid-távra: létszámbővítés, népviseleti ruha 
beszerzése, látogatás az erdélyi testvértelepülésen. 

o Terveik hosszabb távra: megyei minősítő verseny ren-
dezése; az élőzene népszerűsítése; egyesület alapítása. 

• Német Dalkör A kistérségben lévő nemzetiségi csoportok-
kal jó a kapcsolatuk, így például Tatabánya-Alsógalla, Felsőgalla, 
Tarján, Vértessomló, Várgesztes helyi hagyományőrzőivel. 

• Vöröskereszt 
• Galambászok – C24 Postagalamb Sportegyesület 

• Három Királyok 
• Horgász Egyesület 
• Szivárvány Táncegyüttes, Művészeti Iskola 
Néptánccsoportokkal, művészeti iskolákkal, általános is-

kolákkal, óvodákkal vannak kapcsolatban (Bábolna, Komá-
rom, Tatabánya, Tata, Vértesszőlős, Oroszlány, Bokod, Dad).  
Rendszeresen találkoznak a testvértelepülések csoportjaival is 
(Tardoskedd, Párkány, Zseliz, Steffenberg). 

o Terveik rövid-távra: legfontosabb a fennmaradásuk, a 
közösségfejlesztés, a folyamatos „tagtoborzás”; a Tánc Világ-
napjának (április 29.) megünneplése; részvétel a megyei és a 
regionális fesztiválokon; szlovákiai táborozás júniusban. 

o Terveik hosszabb távra: jubileumi (15 év) napok meg-
szervezése; regionális vagy kistérségi szólótáncverseny szerve-
zése; művészeti iskolák csoportjainak találkozója (2008.) me-
gyei szinten; pályázati lehetőségek kihasználása 

• Környei Németek Baráti Köre és Kultúregyesülete – 
A megyében található baráti körökkel jó a kapcsolatuk – a 
kétévenként megrendezett „Baráti körök megyei találkozó-
ján” részt vesznek.  

• Környei Méhész Egyesület 
• X-Plov Táncegyüttes – modern tánc 
• Környebányáért Alapítvány  
• Környe SE – kézilabda, foci, tenisz, sakk 
• Tömegsport – újjászervezik  
Programok, rendezvények 
• Búcsú: Vízkeresztkor, az ország első búcsúja itt van 
• Március 15-én a katolikus templomban tartják a 

megemlékezést 
• Kisfaludy-rendezvénysorozat – Kisfaludy-napok 

(március 28-30.) 
• Tánc Világnapja (április 29.) 
• Orbán-nap (május) – a Leshegyen, ahol 15 pince 

található  
• Pünkösd – Májfa döntés a Magyar Dalkör szervezésében 
• Nemzetiségi Sörfesztivál júliusban – nagyrendezvény 
• Környebányai falunap: augusztus 19. – kulturális, 

zenés nap 
• Utcabál: augusztus 20. 
• Kitelepítési megemlékezés: augusztus 27. 
• Idősek Napja: október 1. 
• Október 23-án megemlékezés a református temp-

lomban 
• Szüreti felvonulás és bál, központja az Öreghegy, 

ahol a Hegyközség megmaradt. 
• Márton-napi dalostalálkozó  
• Lucázás – a hagyományt ma is ápolják 
• Ádventi ünnepségsorozat  
o Ádvent: műsor a templomban, magyar és német dalkör 

lép fel; adventi koszorú meggyújtása és és díszvilágítás 
o A falu karácsonyfája – a díszítés közben a gyerekek számá-

ra matinéprogramokat szerveznek, pl. karácsonyi asztaldísz-
készítést 

o Karácsonyi szöszmötölő 
• Idősek karácsonya 
• Januárban: vállalkozói fórumot szerveznek a faluban 
Sport  
• Környe SE – kézilabda, foci, tenisz, sakk szakágak-

kal működik jelenleg. 
• Tömegsport – újjászervezik  
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Kiadványok, kommunikáció 
• Kétnyelvű (magyar, német) prospektus készült a faluról 
• A nép keveredik, falu kerekedik - szociográfia 
• www.környe.hu – komplett honlap – csatlakozó hon-

lapok – pl. iskola, óvoda – elektronikus hírlevelet is terveznek 
• Környei Hírhozó – A/3-as méretű, a Polgármesteri 

Hivatal által 1500 példányban kiadott lap, melyben a telepü-
lés aktuális hírein kívül a vállalkozók hirdetései térítés nélkül 
jelennek meg.  

Látnivalók, hagyományok 
• Római katolikus templom és plébánia  
• Római emlékkövek és sírmaradványok a plébánia 

udvarán  
• Orbán-szobor (Les-hegy) 
• A temető régi sírkövei 
• Kitelepítettek emlékműve (római katolikus temp-

lom mellett) 
• Millecentenáriumi emlékpark és Árpád-emlékmű  
• Árpád-kori körtemplom maradványa  
• Kitelepítési emléktábla a vasútállomás épületén 
Tervek 
• Tóparti Napok: 2-3 nyári hétvége a tó adottságaira 

építve, különböző programokkal. Gyalogtúrák szervezése. A 
tó körüljárhatóságának megoldása. (A vízminőség miatt für-
désre nem alkalmas.)  

• Horgászegyesület: a tó korábban az Esterházyak ha-
lastava volt, jelenleg is népszerű horgászhely.  

• Januárban disznóölés, mellyel hagyományt szeret-
nének teremteni 

• A Tájház megépítése és berendezése, udvara és gazda-
sági épületeinek kialakítása folyamatban van. Berendezésre pá-
lyázat útján szeretnének forrást teremteni. A jelenleg folyó 
munkákra kamattámogatást nyertek. Várható átadás: június 30. 

• Elsősorban a falu és a német nemzetiség múltjának a 
bemutatása lesz a funkciója, de közösségi célokat is szolgál 
majd. A ház mögötti csűr a tervek szerint bemutatóhelyként 
is funkcionálna. 

• A Művelődési Ház teljes felújítása lenne szükséges. 
Kistérségi együttműködés 
• „A településeken működő kulturális csoportok ’gyűj-

teménye’ hiányzik. Szükség lenne egy adatbázisra, amelyben 
szerepelnek a kistérség csoportjai.” „Adatbázist kellene létre-
hozni művelődési területenként.” 

• „A kistérségben való gondolkodást, tervezést elfo-
gadhatónak tartom, bár a nagyobb települések dominánsabb 
szerephez jutnak.” 

• „Köszönettel vennénk esetleges aktuális informáci-
ókról a tájékoztatást” 

• „Kezdeményeznénk a kistérségi települések művelő-
désiház-vezetőinek rendszeres találkozóját.” 

 
2.4. Szárliget 
A község múltja és jelene 
A Komárom–Esztergom megyei település a Vértes és a 

Gerecse hegységek határvonalán, két hegyvonulat között he-
lyezkedik el. A Tatabányától pár kilométerre fekvő falut ket-
tészeli a Budapest–Hegyeshalom vasútvonal. Vonattal és au-
tóbusszal Tatabánya, Bicske és Budapest is elérhető közelség-
ben van. 

A térség ősidők óta lakott, kelták, rómaiak, hunok éltek 

ezen a helyen.  
A kiegyezés után a bányászat és az ipar indult rohamos fejlő-

désnek. Az 1900-as évek elején a bányaüzemek vezetői, tulajdo-
nosai (a MÁK Rt.) a közeli földterületeket felvásárolták, parcel-
lázták és saját rokkantnyugdíjasainak, tisztviselőinek értékesítet-
ték. Kedvezményes lakásépítési kölcsönnel (FAKSZ) is támogat-
ták a letelepedőket. A települést 1930-ig Rokkanttelepnek ne-
vezték, 1945-ig Szár-Újtelepnek vagy Újszárnak, 1971-ig Szár II-
nek, majd hivatalosan 1971-től Szárligetnek. Szárliget 1984. ja-
nuár 1-jéig Szár külső települése, majd 1989-ig társközsége volt. 
1989. január 1-jétől Szárliget önálló község lett. 

Szárliget mint társközség, a közös tanács vezetése alatt „mos-
tohagyermek” volt. A költségvetés nagy részét sok éven át a 
központi községre fordították, ennek hátrányai a mai napig 
érzékelhetőek a falu mindennapjaiban. Igen hosszú és kitartó 
küzdelem árán sikerült a helyi tanácstagoknak kiharcolni, 
hogy a község a lakosság aránya alapján kapjon a költségve-
tésből. 

A falu egyetlen ipari vállalkozása a fatelep, mely kb. 20 
főt foglalkoztat. A rossz minőségű, köves, nehezen művelhető 
talaj és a domborzatból adódó hűvösebb éghajlat miatt a te-
lepülés határában kevés a mezőgazdasági művelésre alkalmas 
földterület, ezért tsz nem működött. Az itt élő emberek több-
sége Tatabánya, Bicske és Budapest városokban helyezkedett 
el. Emiatt a rendszerváltást követően a munkanélküliség sú-
lyosan érintette a lakosságot. 

A község rendelkezik villany-, víz- és gázvezetékkel, veze-
tékes telefon- és kábeltévé-hálózattal, a szennyvíz-csatorna 
építése pedig 2007 tavaszán fejeződik be. Az utcák 75%-ka 
aszfaltozott, a többi murvázott. A közeli városok felé jó a köz-
lekedés autóbusszal, vasúton és gépkocsival is. Fekvése, tiszta 
levegője, jó minőségű ivóvize alkalmassá tenné a 
gyógyturizmus és a wellness-turizmus fejlesztésére. 

Szárliget lakói többször kezdeményezték a falu Komárom-
Esztergom megyéhez történő átcsatolását, amely 1999-ben 
megvalósult. 

• Lakosság: kb. 2200 fő 
• 1030 ingatlanból az utóbbi években 400 cserélt gazdát 
• Körzeti megbízott van a településen, ahol évente 

100 körüli a bűncselekmények száma. Elsősorban az átutazó 
bűnözés a jellemző 

Intézmények 
• Általános iskola: 134 általános iskolai korú tanuló 

él a faluban, közülük 70 gyermek Tatabányára jár iskolába. 
Jelenleg az intézményben 10 számítógép található. 

• Közösségi Ház – 2 éve épült, 60 millió forintos be-
ruházással. Bérelhető külső rendezvényekre is – helyiek: 
5000,-Ft/nap, külső bérlők: 10.000,-Ft/nap (kaució) ellené-
ben vehetik igénybe. Szakalkalmazott jelenleg nincs. 

• Könyvtár – szintén felújították. 6000 kötettel ren-
delkeznek, 4 órás alkalmazottat foglalkoztatnak. 

• Az iskolai könyvtár szintén 6000 kötetes, pedagógus 
működteti, az óraszám terhére 

Közösségek 
• Falukör 
• Nyugdíjasklub – 2007. januárban alakult újjá, je-

lenleg 58 tagja van. A régi Művelődési Házban (Klubkönyv-
tár) működnek. Hivatalos szervezetté szeretnék alakítani. 

• Sportegyesület 
• Labdarúgás – felnőtt, ifjúsági és serdülő csapatot in-
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dítanak, a megyei első osztályban szerepelnek.  A tervek sze-
rint szeptembertől előkészítő csapatuk is lesz. 

• Mazsorett –  6-13 éves kor közötti lányok számára 
működtetik. 

o Junior – országos I. helyezettek, részt vettek Angliában 
az Európa-bajnokságon – 18 lány a csoport tagja. 

o Utánpótlás (kadét) 
o Évente májusban fesztivált rendeznek, melyre Tarjánból 

és Héregről is jönnek csoportok. 
 Drasztikusan csökkent a költségvetésük: 4 éve 500 ezer 

Ft volt, 2007-ben már csak 30 ezer. 
o Fejlesztési igény – egyenruha és csizma kellene. 
• Vöröskereszt 
• Polgárőr Egyesület – 40 tagja van, elsősorban az 

„átutazó bűnözés” megelőzésére, az illegális hulladéklerakás 
megakadályozására alakultak. 2006 novembere óta gépkocsi-
val rendelkeznek, ez évi költségvetésük 80 ezer forint. 

• Baba - mama klub 
• „Liget” Tánc Egyesület – 1,5 millió forintot nyer-

tek a Leaderben programok szervezésére, melyek rendszeres 
táncházak, kézműves foglalkozások. 

• Iglice Citerazenekar – országos ezüstminősítéssel 
rendelkeznek; több korosztályból szerveződött, 20 fő körüli 
tagja van, de fellépéseken 9-10 fő szerepel. 

• Szárligetért Alapítvány – az Önkormányzat hozta létre. 
Évente egy alkalommal ír ki pályázatot, helyi szervezetek számára.  

• Hétszínvirág Alapítvány – a kötelező feladatokon 
felüli közművelődési feladatellátásra jött létre. Elsősorban a 
befizetett 1% adóból, illetve rendezvények bevételeiből gaz-
dálkodnak. Elsősorban az óvoda alapítványaként működnek. 

• Névadóbál (Hétszínvirág-bál) Áprilisban rendezik, bevé-
telét az erdeióvoda-programra, kirándulások, úszásoktatás, almaszü-
ret, egészséghét szervezésére, fa játszótér elkészítésére fordítják. 

• Drámacsoport – az iskolában működik, társadalmi és 
közösségi ünnepekre állít össze műsorokat (Nagy Ágnes vezeti) 

• Festő – Orcsik Judit 
Programok, rendezvények 
• Falunap – júniusban – (Szent Magdolna) 
• Szárligeti búcsú - július 
• Táncház  
• Kézműves játszóház 
• Postás Kupa – nemzetközi tájfutóverseny (védnökség) 
• Májfa-állítás – Nyugdíjasklub szervezésében 
• Majorett fesztivál májusban 
• Idősek napja (október) 
Sport 
• Sportegyesület 
o Labdarúgás – felnőtt, ifjúsági és serdülő csapat, amely a me-

gyei első osztályban szerepel (szeptembertől előkészítő is működik). 
Kiadvány, Kommunikáció 
• Kábeltévéhálózat és helyi adás van. 
• Helyi újság jelenik meg, melynek címe: Szárliget. 
• A település honlapja. www.szarliget.hu  
Látnivalók, hagyományok  
• Zuppa-hegy, Vértanúk keresztje 
• Római katolikus templom 
• Harangláb 
• Az Országos Kék-túra útvonala  
• Kinizsi Százas teljesítménytúra  

Tervek 
• Pünkösdi Táncháztalálkozó 
• Játszótér létesítése – 2008. 
• Csatornázás elkészülése – április 
Kistérségi együttműködés 
• Kulturális előadások (pl.: Inter Operett) helybe ho-

zatala, programok tájoltatása. Több helyszínen történő meg-
rendezésével a tiszteletdíj és az útiköltség osztható lenne a 
részt vevő települések között. 

 
2.5. Szomor 
A település múltja és jelene 
Szomor Komárom-Esztergom és Pest megye határán, Bu-

dapesttől 35, Tatabányától 27 km-re fekszik. A falut a Keleti-
Gerecse vonulatai és sasbércei fogják közre. A település a 
Zsámbék-Bajnai-dombság tájegységébe simul bele, az egykori 
patakvölgyekben megbújva. Külön említést érdemel Szomor 
rendkívül szép fekvése. Tiszta időben a község fölé magasodó 
Kakukk-hegy (337 m) kettős kúpjáról a Dunazug-hegység 
majd összes vonulata látszik (Gete, bajóti Öreg-kő, bajnai Őr-
hegy, Epöli Kőszikla, Nagy-Gerecse, Somlyó, Öreg-Kovács vagy 
a Budai-hegyek, Pilis vonulatai). A völgyekben, dombhátok 
közt meghúzódó falu és a környező hegyek megkapó látvá-
nyán túl, értékesek a Kakukk-hegy védett növényei is (kései 
szekfű, husáng, pirosló hunyor, karszt bokorerdők). 

A kőkorszak óta lakott hely (a „Ludanicei-kultúra” – Kr. e. 
III-II. évezred – leleteit a térségben csak itt találták meg). Az 
egykori római provincia, Pannónia kelta - római lakóit hunok, 
majd különböző germán törzsek és végül avarok váltották fel. 
Mindezen népek kultúrájának, műveltségének nyomai megta-
lálhatók Szomor környékén. Római kori településre épült a falu 
a korai középkor elején, az itt talált római kocsi ma a Nemzeti 
Múzeumban látható.  

Szomor még az Árpád-korban, a honfoglalás idején kapta 
a nevét, amelyre több magyarázat is van. Ezek közül a legva-
lószínűbb az, hogy egy itt lakó kisnemes neve, „Som úr” ala-
kult az idők folyamán „Szomorrá”. Más nézet szerint a szom-
jas melléknév előtagjából képződött. A falu nevének első em-
lítése 1269-ből való. Az 1287-es első oklevél már Zumur né-
ven említi. 1274-ben Izabella királyné a margitszigeti apá-
cáknak adományozta a települést. Királyi szolganépek, lová-
szok, vincellérek és 17 kisnemesi család lakta ekkor. 

A középkorban, a török időkig két falu is volt mellette: 
Symeg és Somodor (1270. Zomodor). Ez a mai Somodor-
puszta névadója. Buda eleste (1541.) után Szomor török kézre 
került és teljesen elpusztult. A török pusztítás után újjáépült a 
település. A hajdani falu 1690-től 1744-ig a Pázmány-család 
birtoka, ekkor a kömlődi birtokrészért átadták Sándor Mi-
hálynak, Szomor tartozékaként.   

Az újjáépítést követően, a Pázmány-család birtokaként 1746-
ig református magyar jobbágyok lakták a falut. Ekkor új földesura 
lett Szomornak, a Habsburg-párti Sándor gróf. Az összeírás 1720-
ban még csak református magyar népességet tüntetett fel. Az új 
földesúr elkergette a református magyarokat és helyükbe 1730-46 
között katolikus svábokat telepített a környező falvakból.  

Katolikus temploma gótikus eredetű, ma későbarokk stí-
lusjegyeket mutató, műemlék jellegű épület. Említendő még 
copf stílusú katolikus kápolnája, amely Schemberg Félix ter-
vei alapján készült. Érdekesség 1807-ben készült, késő-barokk 
stílusú Nepomuki Szent János szobra.  
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A falu lakói közül sokan meghaltak az I. és a II. világháborúban. 
Emléküket két szép emlékmű őrzi. 1946-ban a német anyanyelvű 
családok 90%-át kitelepítették, helyükre magyar családok érkeztek.  

• Szomor falu szorosan kötődik a Kézdi-Vásárhelyi 
családhoz, akik a XIX. század első felétől kastéllyal és birtok-
kal rendelkeztek itt. Egyik képviselőjük volt Kézdi-Vásárhelyi 
Imre régész, orvos, humanista. Az elismert régész Szomor 
környékén is ásatásokba kezdett és feltárta az Aquincum-
Brigetio közti római hadiút részeit. Jelentős könyvtárat és 
szép parkot alakított ki kastélyánál, a megtalált római lele-
tekből többet is elhelyezett itt. A régészet mellett a falu orvo-
saként is tevékenykedett. Az említett könyvtár és leletek 
manapság a Magyar Nemzeti Múzeumban találhatók „Kézdi-
Vásárhelyi-hagyaték” néven. Megőrzött orvosi műszerei és 
felszerelései pedig az Orvostörténeti Múzeumban láthatók. Az 
ő nevét vette fel 1995-ben a volt kastélyában működő általá-
nos iskola. A család leszármazottai létrehozták a Kézdi-
Vásárhelyi Alapítványt az iskola fenntartásának segítésére. 

A rendszerváltás előtti 30 évben Szomor közigazgatásilag 
Gyermelyhez tartozott, majd 1990-ben nyerte el újra önállóságát. 
Az azóta eltelt évek fejlesztéseinek köszönhetően befejeződött a 
gáz- és a szennyvízcsatornarendszer kiépítése az egész településen, 
felújították az óvoda épületét, építettek egy új sportcsarnokot, por-
talanították a település minden utcáját, valamint felújították, il-
letve korszerűsítették az intézmények fűtésrendszerét. 

A község fekvése és turisztikai adottságai kellemes pihe-
nést és kikapcsolódást nyújtanak az ide látogatók számára.  

• Lakosság: Jelenleg 1113 fő lakja – 1990-ben lakói száma 
933 fő volt –, német nemzetiségű település. Az elnéptelenedés 
nem veszélyezteti, ez látszik abból is, hogy a fiatalok helyben ma-
radnak, és üres házat sem nagyon találni a településen. A születés-
szám azonban alacsony, 2006-ban 3-4 gyermek született. Többen 
tanulnak felsőoktatási intézményben, maradnak is a községben, de 
hátrány, hogy kevés a munka-lehetőség számukra. Az elmúlt esz-
tendőben negyven új telket alakítottak ki a letelepülni, építkezni 
kívánók számára. 

• Német kisebbségi önkormányzat működik. A ha-
gyományápoláson kívül gyakran baráti találkozókat is szer-
veznek, ahol feleleveníthetik, bemutathatják régi szokásaikat 
(pl. hagyományos sváb disznóvágás). 

• A munkaképes korú lakosság kb. 50%-ka a 
Gyermely Rt.-nél, kb. 20 %-ka Budapesten talál munkát. 
(Bp. 35 km – napközben (főidőben) 30-40 percenként jön 
autóbusz onnan, míg Tatabányára napi két járat van). 

• Vállalkozók: nagy cégek nincsenek. Helyi szinten 
jelentősebb a „Gyopár” asztalosüzem, a „Somodori” Kft., 
amely a Gyermely RT. tagja, valamint a Gyermelyi Pék Kft. 

• A középiskolás korosztály Budapestre (Budakeszi – 
nemzetiségi középiskola) és Esztergomba jár elsősorban. Meg-
felelő autóbuszjárat esetén Tatabánya is előtérbe kerülne, fő-
leg a szakképzés terén. 

• Partnertelepülések, partnerkapcsolatok 
• Oklevéllel szentesített partnerkapcsolata ugyan 

nincs a településnek, de rendszeres a kapcsolat Main–Kinzig 
tartomány – Komárom–Esztergom megye testvérmegyéje – 
vezetőivel, munkatársaival.  

Intézmények, színterek 
• Művelődési Ház: önállóan nem működik, fűtése je-

lenleg nem megoldott és szerkezetileg is nagyon leromlott ál-
lapotban van. Újat kellene építeni helyette, egy többfunkciós 

épületre lenne szükség (Községháza is ebbe kerülhetne). 
• Sportcsarnok: Faszerkezetes, fixre beépített színpad-

dal, amely mobil résszel bővíthető. Egy kisebb galériával ki-
alakított épület, mely 1995-96-ban épült. Az ünnepségeket, a 
kulturális és sportrendezvényeket is ebben tartják. Az épület 
az iskola udvarában, egy „őspark” területén található. 

• Általános Iskola: 8+1 kisegítő osztály indul. A 115 
tanulót 13 pedagógus tanítja, három kivételével valamennyi-
en a faluban élnek. Az intézmény a Kézdi-Vásárhelyi-
kastélyban található, az iskola címere a Kézdi-család címeré-
vel azonos. A tanulók számára gyakran szerveznek színházlá-
togatásokat is. Az intézmény tagja a Pilis-Gerecse Iskolaszö-
vetségnek. 

• Óvoda: Német nemzetiségű intézmény. Jelenleg 55 
gyermek neveléséről öt óvodapedagógus, valamint 4 dajka gondos-
kodik. 

• Falumúzeum: Jelenleg nem működik. Korábban egy 
eredeti svábházban működött. A bútorok és egyéb használati 
tárgyak megvannak, de új épületbe kellene áthelyezni. Több 
megfelelő, hagyományos sváb porta is lenne, de nincs fedezet 
a megvásárlásukra. 

• A katolikus plébánia felújított épülete szolgál je-
len-leg közösségi összejövetelek, megbeszélések színhelyéül. 

Szervezetek, közösségek 
• Hagyományőrző Egyesület (Német Nemzetiségi) 
• Tánccsoport (felnőtt) – vezetője Krupánszky Mari-

ka. Nemzetiségi tánccsoport, a táncosok eredeti szomori sváb 
viseletben táncolnak. Ezt megelőzően gyermektánccsoport is 
működött, amelynek az újraszervezése megkezdődött.                     

• Zenekar: Szomor Sramli  
• Szomor Jövőjéért Alapítvány: ezen keresztül finan-

szírozzák az oktatás, a sport, a hagyományápolás és a műem-
lékvédelem programjait, feladatait – a templom felújítására 
több, mint 1 millió forintot tudtak biztosítani. Az alapítványt 
a lakosság jelentősen támogatja. 

• Kézdi-Vásárhelyi Alapítvány: az iskola fenntartá-
sához járul hozzá. Táncházat, gyermekszínpadot is szervez. Az 
egyhetes „Kézdi-Vásárhelyi Napok” is az alapítvány szervezé-
sében zajlanak.  

• Német kisebbségi önkormányzat  
Rendezvények 
• Csillagtúrák: Minden esztendőben január 5-én ren-

dezik a II. világháborúban, 1944. december 24. és 1945. már-
cius 16. között sokat szenvedett szomori lakosság emlékére. 
Fáklyás, lámpás felvonulás a falu központjából a település ha-
tárában magasodó Kakukk-hegyre. 

• Farsang – iskola, óvoda szervezi 
• Nemzetiségi Falunap, Német Nemzetiségi Feszti-

vál Pünkösdi rendezvény. Szombaton szórakoztató programok 
zajlanak, ez a családok napja. A vasárnap a hagyományápolá-
sé, a nemzetiségi csoportok bemutatkozásáé. 

• Sátortábor gyerekeknek, a Kézdi-család balatoni 
telkén. Egy turnusban 60 gyermek tud üdülni.  A teljes inf-
rastruktúrája kiépítésre került.  

• Nemzetiségi tábor – napközis jellegű, hagyományőr-
ző foglalkozásokkal. 

• Erdei iskola – a felső tagozat számára a Börzsöny-
ben, az alsó tagozatnak Pusztamaróton szervezik. 

• Olvasótábor: Tarjánban 
• Mihály-napi búcsú (szeptember vége) 



KULTURÁLIS STRATÉGIA – KÖZMŰVELŐDÉS-TERVEZÉS 

 39

• Mihály-napi búcsúi bál 
• „Szomor 23” teljesítménytúra október 23-án. Az 

országos túranaptárban is szerepel. 
• Kézdi Napok: 1 hetes program, ősszel (november-

ben) 
• Gyermekszínpad, táncház, iskolák közötti vetélke-

dő, Világjáró-sorozat 
• Idősek Napja 
• Karácsonyi koncert, falu karácsonyfája 
Sport 
• ODEON SE: Karate – országos elsők, nemzetközi és 

világkupa-versenyeken is szerepelnek 
• Gyermely-Szomor FC: futball – a kicsik télen Szo-

moron edzenek a Sportcsarnokban 
Látnivalók, hagyományok 
• Római katolikus templom (Vörösmarty utca) 
• Világháborús emlékművek (Vörösmarty utca) 
• Nepomuki Szent János-szobor (Jókai utca – Vörös-

marty u. sarok) 
• Kézdi-Vásárhelyi kastély, park (Mátyás király u.) 
• Római katolikus kápolna, Temetőkápolna 
• Tájház (Petőfi u.) 
• Kőkereszt, feszület (Szomor és Gyermely határán) 
• Szent Vendel-szobor (Zsámbéki u. 26.) 
• Kakukk-hegy, felújításra váró Kálvária, kápolna 
• Képoszlopok, utcai kápolna (Gyermelyi u.) 
Tervek 
• Művelődési Ház felújítása: házasságkötő-terem és a 

fiataloknak egy szabadidő eltöltésére alkalmas helyiség kelle-
ne. Az állapotfelmérés elkészült. A Községháza és több közös-
ségi funkció is ide kerülhetne. 

• Iskola, óvoda felújítása 
• Parkosítás, járdák felújítása 
• Nepomuki Szt. János szobrának felújítása. A 200 éves 

műemlék szobor felújításának milliós nagyságrendű költsége lesz.  
• Kálvária-domb – 100 éves lesz. Hasonlóan szeretnék 

felújítani, mint Tarjánban tették, ahol egy-egy család vállalta 
egy-egy stáció felújításának a költségeit. 

• Faluház: az ikertelek amelyen a ház áll, magántulaj-
donban van pillanatnyilag. 

• Ifjúságnevelő programok, gyerekeknek, fiatalok-
nak önálló közösségi tér kialakítása 

• Lovassport: magánbefektetőként van érdeklődés 
lovaglóközpont kialakítása iránt.  

Kistérségi együttműködés 
• Szívesen fogadnának előadásokat, programokat, prog-

ram-sorozatokat (pl. színházi, művészeti), amelyek költsége meg-
oszlana a többi vagy a szomszédos településekkel. Komplex prog-
ramkínálat kialakítása, megvásárlása a 4 szomszédos településsel 
közösen.   

 
2.6. Tarján 
A település múltja és jelene 
A község Budapesttől 50, Tatabányától 13 km-re találha-

tó. Fekvését tekintve jellegzetes „pannon-tájban” helyezkedik 
el. A dombos, patakokkal szabdalt Tarjáni-medencét a Gere-
cse hegykoszorúja öleli körül. A közelben több, tájképileg is 
értékes, szép kilátást nyújtó hegy található: Pes-Kő (398 m), 
Somlyó (448 m) és Kis-Somlyó (382 m), Fábián-kő (340 m).  

Tarján igen régi település, Pesti Frigyes szerint először II. 

Endre idején, a XIII. században említik az oklevelekben. 
1426-ban már a tatai vár tartozékai között történik róla emlí-
tés. A község ekkor Esztergom megyéhez tartozott. A község – 
lakói által Tariannak ejtett – nevét egyébként a honfoglaló ős-
magyar törzs nevéből eredeztetik.  

 
A Tarján feletti, Somlyó-hegyi, állítólagos várromokból 

ma már jószerivel egy kő sem látszik. A hegy legmagasabb 
pontján csak egy kör alakú, sáncszerű árok, és néhány alap 
maradványa emlékeztet a minden Tarjánnal kapcsolatos le-
írásban megemlített várra. Egyesek itt XV. századi gótikus vá-
rat, mások viszont római kori őrtornyot sejtenek. 

A török időkben 1529-től a török hódoltság területére 
esett. A helyzetet súlyosbította, hogy a hódoltság szélén terült 
el s mindenki sarcot húzott tőle. A történelem viharai miatt 
a népesség száma, etnikai összetétele változó volt. A XVII. 
században a Csáky-féle telepítés eredményeként református 
magyarok éltek itt. Szervezett református egyházuk, lelkipász-
toruk volt. A XVII. század végén a község a Hochburg-féle 
uradalomhoz tartozott. Az 1720. évi összeírás szerint csak ma-
gyarok lakták. A török korban kipusztult falu lassan népesült 
be, a Rákóczi-szabadságharc leverése után 1727-ben az Ester-
házy család birtokába került, akik 1737-ben 40 német katoli-
kus családot telepítettek itt le, akik dél- és közép-német terü-
letekről érkeztek. Ennek eredményeképpen, Tarján német 
többségű falu lett s kezdetét vette egy sajátos magyarországi 
sváb kultúra kivirágzása. A XVIII. század második felében, a 
jobbágyfelszabadítás után a falu földjeit kisbirtokként szétosz-
tották. Saját erdő- és legeltetési bizottsága, tehenészete volt. 
A falu körüli erdőkben tartották az Esterházyak rendszeres 
vadászataikat. 

1783-ra épült fel a római katolikus templom, melynek 
nemrégiben elkészült belső rekonstrukciója az eredeti állapo-
tot állította vissza, zömében a hívek adományaiból. 

A falu életét a II. világháború és az 1946-os kitelepítés 
változtatta meg. Bár a lakosság többsége helyben maradha-
tott, magyar telepeseket telepítettek a sváboktól elkobzott 
házakba. 

A település infrastruktúrával jól ellátott. A község egész 
területén kiépített víz-, gáz-, telefonvezetékkel, csatorna-,  
kábeltévérendszerrel és belső úthálózattal rendelkeznek. Az 
óvoda 4 csoportjában 103 gyermek elhelyezése biztosított. A 
8 osztályos általános iskolában, kétnyelvű oktatás keretében 
317 gyermek tanul. Nemrégiben adták át a község új sport-
csarnokát, ezzel egyidejűleg az iskola épülete is felújításra ke-
rült. Jelenleg a faluban több mint 300 kisvállalkozás és több 
üzem kínál munkahelyet a helyieknek. 

Az elmúlt évek változásai átalakították e zömében svábok 
lakta falu arculatát. A közösség népessége jelenleg 2734 fő. A 
falu szép, rendezett utcákkal rendelkezik. Sokan foglalkoznak 
szőlőtermeléssel. Présházai között több száz éves épület is ta-
lálható. Borai a környéken is elismertek. 

A lakosság megőrizte és ápolja a német nemzetiségi hagyo-
mányokat. A falu kulturális hagyományai már-már kiveszőben 
voltak, az utóbbi években azonban lelkes hagyományőrzők segít-
ségével feléledni látszanak. Tarján napjaikban már a magyaror-
szági svábság egyik kulturális központja. A községben a svábságot 
jellemző, szokásaikat ápoló csoportok működnek, a fiatalok be-
tekintést nyernek lakóhelyük múltjába, értékeibe és maguk is 
bekapcsolódnak hagyományaik fenntartásába. 
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• Kábeltévé – 2 hetente 1 műsor 
• Lakosság: 2675 fő, 80% német nemzetiségű 
• Német Kisebbségi Önkormányzat is működik. Ők 

szervezik a Kézműves Napot és egy rajzpályázatot, melynek 
kiállítása a templomban van.  Egy német pályázaton kisbuszt 
nyertek, amelyet a nagykövet adott át a településnek. 

• A falu új rendezési tervvel rendelkezik. 
• Beruházás: 60 lakásos lakópark épül, magánberuhá-

zásként. 
• A középiskolás korosztály Tatabányára és Bp.-re, a 

Német Nemzetiségi Gimnáziumba jár tanulni. 
• Foglalkoztatás: Több mint 300 vállalkozó él a tele-

pülésen, ebből 100-120 kényszervállalkozó. Hozzávetőlegesen 
80 komoly vállalkozás működik a faluban. Hagyományos fog-
lalkozások már nincsenek, csak hobbiszinten található kosár-
fonás, fafaragás, cipészkedés. A község vállalkozói több mint 1 
millió forintot adtak össze a Fő út karácsonyi kivilágítására. 

• Partnerkapcsolatok 
o Staufenberg (Hessen tartomány), ahol Tarjáni Baráti 

Kör is működik. Évente általános iskolás gyerekek utaznak ki 
hosszabb időre, ott járnak iskolába. 

o Kirchberg (Bajorország) 
o Gerlingen  
o Main-Kinzig járás 
o Vesoul – (Franciaország) 
o Märisch-Trübau – (Csehország) német nemzetiségi 

település  
Valamennyi kulturális kapcsolat, elsősorban a zene révén 

jött létre. 
o Halle/Saale (Németország) 
o Hercegkút (Tokaj) 
Intézmények, színterek 
• ÁMK – Általános Művelődési Központ 
• Általános Iskola. Terveik: Hármas találkozó – 

2008.; épület-felújítás; a könyvtár és a közösségi színtér, va-
lamint a falu kapcsolatának erősítése; a gyerekek szünidei 
szabadidős tevékenységének megszervezése és támogatása. 

• Könyvtár – Iskolai és községi könyvtár is egyben. Az 
informatikai ellátás itt megoldott, de külön bejárat építése 
szükséges, hogy az iskola zárása után is használhassák a falube-
liek. Félállású könyvtárost (Könyves Andrea) alkalmaznak. 

• Művelődési Ház – a nagyterem 250-300 fő befoga-
dására alkalmas. Belső felújítás, illetve színpad felújítás tör-
tént. Az intézmény vezetője az iskola igazgatója. Közművelő-
dési szakemberként főállású kulturális szervező (Mózer Niko-
lett) dolgozik a Művelődési Házban. 

• „Ritmus” Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: 19 
éve működik, jelenleg egy közhasznú társaság fenntartásában. Egyé-
ni hangszeres oktatás folyik, illetve moderntánc-csoport is indult. Az 
iskola finanszírozási hátterének a biztosítása egyre nehezebb. 

• Óvoda. Terveik: nemzetiségi hagyományok ápolása, 
ruhatár folyamatos bővítése, más nemzetiségi óvodákkal a kap-
csolatok mélyítése, az udvari játékok EU-szabványosítása. 

• Sportcsarnok – 16.00-ig az iskola használja ingyen, 
utána 23.00-ig lehet bérelni. 

• Sportpálya – az öltöző most kerül felújításra. 
• Bowling-pálya 
• Teniszpálya – a Baráti Kör hozta létre. 
• Játszótér van a településen 
• Tájház – volt, de összedőlt  

• Közösségi Ház – Egy 60 személyes terme, konyhája 
van. A Baráti Kör működteti. Az épület hátsó részében raktá-
rozzák a tájház anyagait. 

• Nemzetiségi Ifjúsági Tábor – Korábban lőtér volt, 
német segítséggel alakította ki az önkormányzat. A Nemzetiségi 
és Ifjúsági Tábor Közalapítvány működteti, vállalkozásban egy 
házaspár üzemelteti. Főépület és 5 kis ház, kézilabdapálya tarto-
zik hozzá. Önfenntartó, egész évben kihasznált, az országból 
mindenhonnan jönnek bérlők. Az önkormányzat is itt helyezi el 
a vendégeit. Fejleszteni szeretnék, például egy medence kellene, 
továbbá új nyílászárók, berendezések. 

• Kiállító-terem, művészeti galéria kellene – erre van ci-
vil kezdeményezés is, mivel több festő, fafaragó is él a faluban. 

• Tornyópuszta – BIO-falu elképzelés van a fejleszté-
sére. Az ivóvízvezetéket kellene kiépíteni, de ez túl nagy be-
ruházás a községnek. 

Közösségek 
• Tarjáni Baráti Kör  
• Zenei Egyesület 
• Dalkör. Ifjúsági és felnőtt csoportja is van. Terveik: 

német nemzetiségi népdalok folyamatos gyűjtése, kórustalál-
kozók szervezése, kirándulások más megyék német nemzetisé-
gi falvaiba, tarjáni népdalkönyv elkészítése. 

• Tánccsoport (nemzetiségi). Ifjúsági és felnőtt cso-
portja is van. A csoportoknak kiterjedt hazai és külföldi kap-
csolatai vannak (Baj, Soroksár, Solymár, Palotabozsok, Győr, 
Környe, Alsógalla, Törökbálint, Ágfalva, Hercegkút stb.) 

Terveik: Felvételek készítése, kották vásárlása, 
„Októberfest” szervezése a „Favágó”-val (vendéglátóhely), 
profi hangosítás a zenei rendezvényekre. 

• Amatőr Sportolók Egyesülete 
• Német Nemzetiségi Egyesület 
• Irodalmi kör  
• Mozgásos tanfolyamok, csoportok felnőtteknek. 
• Kézműves szakkörök (gyermek és felnőtt) A veze-

tők helybeli szakemberek. 
Agyag-, rajz-, kézimunka-foglalkozások vannak elsősorban. 
• Nyugdíjas Klub 
• Gyermekjóléti Szolgálat 
• Színjátszók: magyar és német csoport is működik. 
• Mazsorett csoport: 2 korcsoport 
• Zenekarok:  
 Stréhli Kapelle 
 Spitzbuam Tarján 
 S-IKER 2000 Schramli zenekar 
 További 5 gyermekzenekar 

Rendezvények, programok 
• Doni megemlékezés – január 12. A Német Kisebb-

ségi Önkormányzat szervezi. 
• Sváb Bál – 2007. február – megyei rendezvény. 
• Regionális borverseny március 15-e körül – a bormű-

vesség kultúráját most gyűjtik össze, archiválják és kiállítást ter-
veznek belőle. 

• Tarjáni búcsúk: április és október. 
• Nemzetiségi Kórustalálkozó Az egész Dunántúlról 

érkező 8-10 kórus részvételével zajlik. 
• Zenei Fesztivál (pünkösdi hétvége). A 3 napos fesz-

tiválra a környező falvakból és külföldről is érkeznek zene-
karok. A tombolát a vállalkozók adják össze. 

• Kézműves Nap – augusztus utolsó vasárnapján rende-
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zik, amikor a községből elszármazottak is elhozzák alkotásaikat. 
• Szüreti felvonulás 
• Bálok. Többnyire egyesületek rendezik őket, illetve 

az óvoda, az iskola, valamint szüreti bált is tartanak.  
• Kiállításokat esetenként rendeznek a faluban. 
• Hagyományok napja 
• Mikulás Kupa (december) 
• Vállalkozói fórum beindítása 
Sport 
• Kézilabda. Az NB II.-ben játszik kézilabdacsapat (6 kor-

osztály), de nemzetközi tornákon is rendszeresen részt vesznek. 
• Terveik: további bel- és külföldi kapcsolatok felvé-

tele. Tornák szervezése és lebonyolítása, felszerelések vásárlá-
sa, újabb korcsoportok indítása 

• Foci. Megyei Bajnokságban szerepelnek (3 korosztály) 
• Sportcsarnok – 16.00-ig az iskola használja ingyen, 

utána 23.00-ig lehet bérelni 
• Sportpálya – az öltöző most kerül felújításra 
• Bowling-pálya 
• Teniszpálya – a Baráti Kör hozta létre 
Kiadvány, kommunikáció 
• A település honlapja: www.tarjan.hu 
Látnivalók, hagyományok 
• Római katolikus templom (Rákóczi utca) 
• Római katolikus plébánia épülete (Rákóczi u. 12.) 
• Református templom (Rákóczi u.) 
• Rózsafüzér Királyné kápolna (Petőfi utca 9.) 
• Szentháromság szobor (katolikus templom előtt) 
• Szent Rókus-szobor (Vadász u. 8.), védett. Régen 

két zarándokút is érintette a települést, ezt jelezte a szobor. 
• Pincesor (Bicskei utca, Gyermelyi u.) 
• Anna Bildnek nevezett római sírkő 
• Szent Anna-kereszt 
• Kálvária (Irtványföldek, Vájár u.) 
Tervek 
 Ifjúsági Klub létrehozása 
 Tánciskola 
 Tánctalálkozó 
 Tarjáni népdalkönyv elkészítése 
 Közösségek Házának, Tájháznak a kialakítása 
 Napközistábor 
 Faluközpont kialakítása, fejlesztése 
 Egy komplex települési, szolgáltató épület kialakítá-

sa (közigazgatás, egészségügy, kultúra) 
 Az iskola épületének egy részén ablakcsere 
 Nemzetiségi Szabadegyetem szervezése 
 Kézműves Műhelyek szervezése, fenntartása 
 Zenei Egyesület Háza – 2008. 
 Rendezvénysátor vásárlása 
 A műemlék református templom életveszélyessé vált 

tornyának felújítása. A tervek elkészültek, egy kis önerő is 
rendelkezésre áll. 

 Kerékpárút – Tarjántól az Ifjúsági Táborig szeretnék 
kiépíteni. 

 
Kistérségi együttműködés 
2.6. Tatabánya 
A város múltja és jelene 
Tatabánya a Kő-hegy lábánál, a Gerecse hegység és a Vér-

tes hegység közötti völgyben fekszik. Helyzeténél fogva for-

galmi csomópont. Az M1-es Bécs–Budapest autópálya érinti, 
a vasútvonal keresztülszeli a várost. A fővárostól való távol-
sága 55 km. Tatabánya megyeszékhely és megyei jogú város. 

Ezen a területen közel 300.000 éve megjelent az emberi 
élet. A régi és új kőkorszakból származó leleteket a Turul-em-
lékműtől néhány száz méterre a Szelim-barlang, valamint a 
felsőgallai homokbánya őrizte meg a jelen számára. A honfogla-
lást megelőzően Szvatopluk morva fejedelem terjesztette ki ha-
talmát erre a területre, akinek hadait a monda szerint Bánhidán 
győzték le Árpád seregei. Ennek emlékére állították 1907-
ben a Turul-madarat, amely a világ legnagyobb madárszobra és 
Közép-Európa legnagyobb bronzszobra. 

Tatabánya elődközségeinek neve már a korai időkben sze-
repel a magyar történelem forrásaiban. Galláról egy 1251-es 
oklevél tesz említést először. Kisgalya (Kisgalla) és Galya 
maior (Nagygalla) elnevezés 1441-es oklevélben szerepel. 
Bánhida mint település IV. (Kun) László 1288-as oklevelé-
ben jelenik meg. 

A török pusztítás után elnéptelenedő falvak lakosságát a 
XVIII. században Esterházy gróf telepesekkel pótolta. Így ke-
rült német ajkú lakosság Alsó- és Felsőgallára és szlovák 
anyanyelvű telepesek Bánhidára. 

A XIX. század végének bányafeltárásai megváltoztatták a 
községek addigi életét, arculatát. 1891-ben a Magyar Általá-
nos Kőszénbánya Rt. vásárolta meg a szénkitermelés jogát, és 
1896 karácsonyán felszínre került az első csille szén. A bá-
nyaművelés, az ipar kialakulása háttérbe szorította az addigi 
mezőgazdasági, állattenyésztési tevékenységet. 

1947-re a négy község lakosságának létszáma, gazdasági je-
lentősége annyira megnőtt, hogy indokolttá vált a községek 
várossá egyesítése. 1947. október 1-jén született meg az az ok-
irat, amely kimondta Tatabánya megalakulását. 

Az országban a 90-es években bekövetkezett társadalmi -
gazdasági változások hatására illetve azokkal párhuzamosan a vá-
ros gazdasági szerkezete is megváltozott. A korábban vezető ipar-
ágak a szén-, bauxit- és kőbányászat, a cementgyártás, az alumí-
niumipar, az építőipar ma már megszűntek, vagy kisebb jelentő-
séggel bírnak. Az ipar területén jelenleg – a korábbi nagy ipar-
vállalatok helyett a kisebb létszámot foglalkoztató – a régi tevé-
kenységi köröket részben megtartó, a piac változásaihoz dinami-
kusabban igazodó utódvállalkozások jellemzőek. A gazdaságfej-
lesztési munka eredményeként pedig megjelentek a külföldi be-
fektetők a városban. 

Alsógalla – Untergalla  
Neve a Gál személynévből keletkezett, magyar névadás-

sal. Az alsó előtag megkülönbözteti a magasabban elhelyez-
kedő társközségtől. Okleveles említései: 1251: Gala, 1325: 
Gaala, 1391: Galya, 1440: Kysgallya. Felső- és Alsógallát az 
oklevelekben általában együtt említik. Felsőgallával együtt 
Vitány várához tartozott. A 14-15. században királyi birtok 
volt. A török hódoltság idején, 1529 táján elnéptelenedett 
falut 1730 körül Esterházy József Würzburgból és Elzászból ka-
tolikus vallású németekkel telepítette be.  

Az 1784-87-es népszámlálás adatai szerint Esterházy Ferenc 
birtoka. Ekkor a 76 házban 112 család élt, népessége 573 fő volt. 
Az összeírás 41 parasztot, 36 örökösét és 66 zsellért mutatott ki.  

A településnek 1763-ban még csak kápolnája volt. 
Fellner Jakab tervei alapján 1765-66-ban a barokk jegyében 
emelték a község műemlék jellegű római katolikus templo-
mát, amelynek főoltára és keresztelőkútja 18. századi barokk, 
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empire szószéke 1800 körül készült. Az 1896-ban, a község 
határában örökszerződés alapján megnyitott bánya feltárta az 
utat a gyors fejlődés felé. A falu határában felépített bányate-
lepekből alakult ki Tatabánya község, amely 1902-ig 
Alsógallához tartozott. A község lakói 1926-ban állíttatták fel 
az első világháborús emlékművet a templom előtt, a főutcán: 
valaha ez volt a budai országút. Alsógalla lakossága 1930-ban 
1358, 1941-ben 1770 fő. 

Felsőgalla – Obergalla  
Felsőgalla középkori története szinte azonos Alsógalláéval. 

Neve a Gál személynévből keletkezett magyar névadással. A „fel-
ső˝ előtag megkülönbözteti a közelében elhelyezkedő társközség-
től. Okleveles említései: 1251: Gala, 1325: Gaala, 1391: Galya, 
1440: Kysgallya. Felső- és Alsógallát az oklevelekben általában 
együtt említik. Alsógallához hasonlóan Vitány várához tartozott. A 
14-15. században királyi birtok volt. A török hódoltság idején, 1529 
táján elnéptelenedett falut 1730 körül Esterházy József 
Würzburgból, Strassburgból és Elzászból katolikus vallású néme-
tekkel telepítette be, akik telepítési kedvezményt is kaptak. 1768-
ban 41 telkes jobbágyot, 38 házas és 9 házatlan zsellért írtak össze. 
Az 1784-87-es népszámláláskor a birtokos Esterházy Ferenc volt. 
Ekkor 106 házban 154 család élt, népessége 833 fő volt. Összesen 
1 papot, 1 tisztviselőt, 4 polgárt, 41 parasztot, ez utóbbi kettő 30 
örökösét és 123 zsellért írtak össze. A község életében fordulópon-
tot jelentett a bánya 1896-os megnyitása. A bánya közelsége sok 
kereskedőt és iparost vonzott. Felsőgallán épült a MÁK Rt. ce-
mentgyára (1911.), itt nyílt meg kőszénbánya (1902.), a mészége-
tő telep (1905., 1913.), a téglagyár, a karbidgyár és a kátrányfel-
dolgozó üzem. Napjainkra ezek megszűntek – részben a bánya be-
zárása, részben környezetvédelmi okok miatt. 

Bánhida 
A legősibb településrész. Neve a személynévként is használt 

bán méltóságnév és a birtokos személyraggal ellátott híd főnév 
összetétele, amely eredetileg az Által-éren keresztül vezető hídra 
vonatkozott. Okleveles említései: 1283: Banhida; 1332: 
Banchida. Kézai Simon krónikája szerint a honfoglaló Árpád se-
regei itt győzték le Szvatopluk szláv fejedelem hadait. A csata 
emlékét őrzi a Kő-hegy tetején a millennium alkalmából felállí-
tott Turul-szobor, Donáth Gyula alkotása (1992-ben újították 
fel), valamint Feszty Árpád Bánhidai csata című festménye, 
amely Észak-Komáromban, a Duna Múzeumban található. Az 
emlékmű melletti Szelim-bar-langban – a hagyományok szerint 
– a török időkben hét falu népe keresett menedéket, az ellenség 
azonban felfedezte a rejtekhelyet és elpusztította a benne lévőket. 
A község lakossága 1930-ban 9800 fő, 1941-ben 11 763 fő volt. 
Bánhida a középkorban a budai főes-perességhez tartozott. 1402-
ben papja és plébániája is volt. A Szent Mihály főangyal tiszteleté-
re szentelt, a török idők előtt épült temp-lomát 1732-ben még 
használták. Fellner Jakab tervei alapján épült a barokk plébánia-
ház, és átépítették a templomot is. A templom újabb, neoromán 
stílusú átépítése 1885-ben Feszty Adolf nevéhez fűződik. A szó-
szék és a feszület a majki remeteségből származik. 

• Tatabánya testvérvárosai: 
Aalen (Németország), Christchurch (Nagy-Britannia), Izsevszk 

(Oroszország), Fairfield (USA), Székelyudvarhely (Romá-
nia), Bedzin (Lengyelország). 

• Népesség: 70 636 
• Kisebbségi Önkormányzat: német, szlovák, lengyel, 

görög, cigány 
• Intézmények 

• Oktatás 
o Óvodák: 10 óvoda működik a városban, közülük egy 

német nemzetiségi óvodaként. 
o Általános iskola: 10 általános iskola, melyek közül egy 

egyházi, egy pedig alapítványi fenntartású 
o Középiskolák: 10 középfokú oktatási intézmény műkö-

dik a városban 
o Zeneiskola:  
o Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
o Felsőoktatás: Modern Üzleti Tudományok Főiskolája  
• Közművelődés 
 Bányász Művelődési Otthon – Kertváros 

o A lokálpatrióta kertvárosiak művelődési központja.  
o Megyei Amatőr Színjátszó Fesztiválok 
o A Magyar Népművészet Hete  
o A bányász hagyományok ápolása  
o A filmművészet értékeinek bemutatása  
o Az intézmény ad helyet a Komárom-Esztergom Megyei 

Szabadművelődési Társaságnak is.  
 József Attila Művelődési Ház – Alsógalla 

o Alsógallai Nyugdíjas Klub 
o Alsógallai Német Nemzetiségi Dalkör ésTánccsoport 
o Alsógallai Baráti Egyesület  
o Megyei német nemzetiségi fesztiválok  
 Puskin Művelődési Ház – Bánhida 

o gyermek- és ifjúsági csoportok iskolán kívüli foglalkoztatása 
o tánckultúra és színjátszás  
o a szlovák nemzetiségi hagyományok ápolására. 
 Széchenyi István Művelődési Ház – Felsőgalla 

o Civil és művészeti csoportnak ad állandó helyet 
o Galla Galéria, Pinceklub 
o Regionális nemzetiségi kórustalálkozók és kiállítások  
o Felsőgallai Hírmondó  
o Drámapedagógiai módszertani rendezvénysorozat, re-

gionális találkozó.  
o Felnőttképzés keretében másoddiplomás szakirányú drá-

mapedagógus-képzés folyik, melynek anyaintézménye az Apor 
Vilmos Katolikus Főiskola. 

 A Közművelődés Háza – Újváros 
o A Közművelődés Háza Tatabánya, a megye legna-

gyobb kulturális intézménye  
o TAHITI  
o Kortárs Galéria  
o Civil szervezetek  
o Turul Mozi  
o Több városi rendezvény koordinátora, szervezője: Új-

évi ünnepi koncert, Társasági estély, Városi gyermeknap, 
Szent-ivánéji karnevál 

 KPVDSZ Művelődési Ház – Újváros 
o Színpadi táncok oktatása, a táncművészet hagyomá-

nyainak ápolása 
o Újvárosi Kulturális Napok rendezvénysorozata  
o 2005 őszétől a táncoktatás művészeti iskola keretei kö-

zött folyik. 
• Közgyűjtemények 
 Városi Könyvtár és fiókkönyvtárai 

o Öt városrészben öt fiókkönyvtár biztosítja a lakosok és 
az érdeklődők számára a könyvtár által nyújtott szolgáltatáso-
kat, így többek között az e-Magyarország pontok bevezetését 

o Ünnepi Könyvhét, író-olvasó találkozók 
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 Városi Levéltár 
o Közvetlen közművelődési feladatokat lát el a levéltár ak-

kor, amikor a levéltári tevékenységet megismerteti, népszerűsíti. 
Előadásokat szervez civil közösségeknek, érdeklődőknek, bemu-
tató foglalkozásokat szervez pedagógusoknak és diákoknak. Az 
intézményes és a felnőttoktatás teljes hálózatát igyekszik el-
érni. Folyamatosan részt vesznek, segítenek a városi intéz-
ményhálózat jubileumi rendezvényein, kiállítási anyagainak 
bemutatásában. Társintézményeivel országos, illetve regioná-
lis hatókörű levéltári napokat szerveznek.  

 Tatabányai Múzeum 
o A fiatal múzeum gyűjteményében több mint százezer 

műtárgy található. Gyűjteményegységei többek között régé-
szeti, életmód-történeti, fotótörténeti, oktatástörténeti, ipar- és 
technika-történeti jellegűek. A helyi bányászati hagyomá-
nyok megőrzésében is fontos szerepet játszik. 

o Az Év Múzeuma – 1997.  
o A skanzen területén megrendezett országos, illetve nem-

zetközi kortárs művészeti táborok jelentősége és művészeti súlya 
erős. A 2001-ben indított „Élő Múzeum” sorozatában iskolások, 
óvodások ismerkedhettek a lakó- és munkahelyi enteriőrökkel. 
Tatabánya idegenforgalmi arculatának meghatározó intézménye.  

• Művészeti intézmények 
 Jászai Mari Színház, Népház 

o A város legrégibb és legnagyobb múlttal rendelkező kul-
turális intézménye, amely jelenleg az épület átépítése, korsze-
rűsítése miatt „albérletben” működik a Közművelődés Házá-
ban, illetve a megye és a régió más városaiban. A színház ál-
landó társulat nélkül, produkcióra szerződött művészekkel 
működik.  

o A Jászai Mari Színház, Népház nyári színházi előadáso-
kat szervez Tatán. 

o A intézményben működik a Filmklub, a Bányász Szín-
pad, a Bányász Táncegyüttes, a Tatabányai Szimfonikus ze-
nekar, a Bányász képzőművész Kör.  

• Közösségi házak 
o Az elmúlt években Dózsakertben, a Gál lakótelepen, Mész-

telepen egy-egy, Újvárosban kettő közösségi ház nyitotta meg ka-
puit.  

• Egyéb szervezetek 
o A Tatabányai Művelődési Műhely 
o Tatabányai Közművelődési Tanács 
o Kulturális Bizottság 
Sport 
• Sportcsarnok – súlyemelő terem, futófolyosó 
• Sportuszoda – ˝Buborék˝ 
• Napfény Strand – ˝Cseri˝ – jelenleg nem működik 
• TBSC Sporttelep 
• Műjégpálya 
Közösségek 
• A legjelentősebb civilszervezetek 
• Alapítvány Tatabánya Tánckultúrájáért  
• Alsógallai Baráti Egyesület 
• BDSZ Tatabányai Szövetsége 
• Dallam Alapítvány 
• Dózsakertért Alapítvány – Közösségi Ház 
• Együtt Tatabányáért Egyesület 
• Fantom Kiadó Kulturális Egyesület 
• Fiatalok Tatabányáért Egyesület 
• KEM Szabadművelődési Társaság 

• KEM Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány 
• Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Egyesület Tatabá-

nyai Csoportja 
• Keresztény Pedagógiai Társaság  
• Majki Népfőiskola Társaság 
• Mosolygós Gyermekekért Alapítvány 
• Múltunk és Jövőnk Egyesület 
• Nótaszerzők és Énekesek KME 
• Növekvő Életfa Egyesület 
• Óvárosi Baráti Egyesület 
• Peron Music Alapítvány 
• Szabadtéri Bányászati Múzeum Alapítvány 
• Tatabánya Alkotóművészeiért Közalapítvány 
• Tatabánya Bányász Nyugdíjas Alapítvány 
• Tatabánya Zenei Kultúrájáért Közalapítvány  
• Tatabányáért Egyesület 
• Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány 
• Tatabányai Bányász Öregtáncos Együttesért Alapítvány 
• Tatabányai Bárdos Lajos Vegyeskarért Alapítvány 
• Tatabányai Fiatalokért Egyesület 
• Tatabányai Szimfonikus Zenekar Egyesület 
• Tatabányai Városi Fúvószenekar Alapítvány 
• Utcai Szociális Segítők Egyesülete 
Rendezvények 
Kulturális rendezvények: 
• Tatabányai Szimfonikus Zenekar előadásai  
• Ökomenikus Keresztény Imahét (január vége)  
• Tavaszi Művészeti Fesztivál (március közepe)  
• Tatabányai Filmtavasz (március)  
• Ünnepi Könyvhét városi rendezvényei (május vége)  
• Múzeumok Éjszakája (június vége)  
• Szent István Napok (augusztus 19-20.)  
• Tatabányai Bányásznap (szeptember első hétvégéje)  
Sportrendezvények: 
• Tatabányai Történelmi Íjászverseny (márciustól két-

havonta novemberig) 
• Gerecse 50 teljesítménytúra (április közepe) 
• Vértes 30 teljesítménytúra (október) 
Egyéb rendezvények: 
• Városi Népi Gyermekjáték Fesztivál (március vége) 
• Élettér - lakberendezési és szabadidős vásár (március vé-

ge) 
• Autókiállítás (április vége) 
• Nemzetközi Ásványfesztivál és Börze (április vége) 
• Tatabányai Majális (május 1.) 
• Városi Gyermeknap (május utolsó hétvégéje) 
• Szentivánéji Karnevál (június utolső előtti 

hétévégéje) 
• Nosztalgia Busz (június - szeptember hétvégenként, 

tel: 34/310-495) 
• Nemzetközi Fémszobrász Tábor és Országos Fafaragó 

Tábor (július -augusztus) 
• Vértes Expo (augusztus vége) 
• Tatabányai Mazsorett Fesztivál (szeptember)  
• Felsőgallai Búcsú (szeptember)  
• Bánhidai Búcsú  (szeptember)  
• Alsógallai Búcsú (október)  
• Szent Borbála Napok (december eleje)  
• „Bogár találkozó", Motoros találkozó, Kamionos találkozó  
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Sport 
• Közel 50 sportegyesület működik a városban  
• TBSC – Tatabánya labdarúgócsapata, az FC Tata-

bánya az első osztályú bajnokságban játszik 
• A Tatabánya Carbonex KC férfi kézilabdacsapat és 

Tatabányai Volán SE női röplabdacsapat is a legmagasabb 
osztályban szerepel. 

• Nemzetközi szintű eredmények: női és férfi súlyemelés 
Kommunikáció 
• Itthon – városi hetilap 
• TKTV 
• Radír Rádió 
• Kék-Duna Rádió 
• Tatabánya – polgári lap 
• Honlap: www.tatabanya.hu 
• www.tatabanyainfo.hu 
Látnivalók, hagyományok 
• Turul emlékmű 
• Szelim-barlang 
• Geológiai Tanösvény 
• Aknatorony Kilátó (Csúcsos-hegy) 
• Tatabányai Múzeum 
• Szabadtéri Bányászati Múzeum és Ipari Skanzen - Isko-

la-múzeum (www.banyaskanzen.hu)  
• Lapatári malom 
• Cifra Palota (Tulipános Ház) 
• Jászai Mari Színház, Népház és környéke (liget, fafa-

ragások, Orfeusz-szobor) 
• Bánhidai római katolikus templom és plébánia 
• Alsógallai római katolikus templom 
• Felsőgallai római katolikus templom 
• Óvárosi római katolikus templom (Bányásztemplom) 
• Régi Bányászkórház 
• Egykori bánhidai községháza 
• Volt óvárosi községház 
• Bánhidai református templom 
• Millenniumi emlékoszlop és park 
• Jubileum park 
• Csónakázótó és sziget 
• Körtvélyespusztai kápolna és 
• Körtvélyesi erdei temető 
Tervek 
• Fejlesztési lehetőségek az Ipari Skanzen területén: 
• Az itt tervezett fejlesztések eredményeképpen – to-

vábbi, kolóniákat jellemző épületek felépítése, Iskolamúzeum itt 
történő felépítése, az ipartörténeti műemlékként nyilvántartott 
lejtakna-lejáratokat összekötő kerékpárút, keskeny nyomtávú 
kisvasút beindítása – egy teljes körű kulturális centrum fogja 
majd biztosítani a bányászhagyományok megőrzését. 

• A Szabadtéri Bányászati Múzeum, Ipari Skanzen bővítése 
során nemcsak szakmai fejlesztésben gondolkodik a város, hanem a 
„látogatóbarát múzeum” koncepció megvalósítására törekszik.  

• Ennek érdekében a közép- és hosszú távú tervek 
között szerepel: 

• A skanzen legfontosabb hiányzó épületelemének, 
egy fogadóépületnek a kialakítása, amely az intézménybe lá-
togatók kiszolgálását célozza – kávézóval, vizesblokkokkal 

• A skanzen bejáratánál emléktárgybolt kialakítása 
• A skanzen fő épületének bővítése, átalakítása, kon-

ferenciaterem kiépítése, amely lehetőséget adhat szakmai 

(muzeológus, történész, restaurátor stb.) megbeszélések vala-
mint hangversenyek, egyéb kulturális programok rendezésére 

• Raktárak, illetve ifjúsági szállások kialakítására. 
A már hagyományosan megvalósuló táborok mellett egyéb if-
júsági programoknak is helyet tudna adni a skanzen a jelen 
kor követelményeinek megfelelő kiszolgáló egységekkel. 

Kistérségi együttműködés 
A Szabadtéri Bányászati Múzeum és Skanzen ismeretter-

jesztő előadásokon, rendkívüli tanítási órákon, játékos és csa-
ládi foglalkozásokon fogadná a kistelepülések diákjait; fel-
gyűjtené a még meglévő hagyományokat. A József Attila Me-
gyei Könyvtár eddigi szolgáltatásain felül író-olvasó találko-
zók, egyéb programok tájolásával, a könyvtárosok képzésével 
járulna hozzá a kistérség településeinek kulturális életéhez. A 
Közművelődés Háza, a Széchényi Művelődési Központ és a 
Puskin Művelődési Központ, valamint a Fantom Kulturális 
Kiadó Egyesület művészeti csoportok kölcsönös felléptetését, 
kezdeményező illetve koordináló munkát, hagyományos kéz-
műves foglalkozások illetve drámapedagógiai foglalkozások 
kihelyezését ajánlja fel. 

 
2.8. Várgesztes (Gestitz) 
A település múltja és jelene 
A település nevezetessége a gyönyörű környezetben fekvő, 

középkori eredetű vár, amelynek jelentős része szinte teljes 
épségben megmaradt  

A Vértes erdő borította északnyugati lábánál, Várgesztes köz-
ségtől déli irányban, magas dombon emelkedik Gesztes vára. A 
helyet 1231-ben, a várat 1326-ban említik először oklevelek. A 
várgesztesi vár tagja volt a Neszmély– Tata– Vitány– Gesztes– O-
roszlánkő–Gerencsér– Csókakő védelmi vonalnak, amely a Vér-
tesben épült ki. A Vértes többi várához hasonlóan a Csák-
nemzetség építtette a XIII. század második felében. 1326-ban Csó-
ka-kővel, Csesznekkel, Bátorkővel és a tatai uradalommal együtt 
ezt is elvette tőlük Károly Róbert király, s ettől kezdve egy évszá-
zadon át királyi vár maradt, királyi vadászkastélyként működött. 
Falai között megfordult 1388-ban Mária királynő, 1399-ben Zsig-
mond király, 1435-ben Albert herceg és 1495-ben II. Ulászló.   

1438-ban a Rozgonyiak kapták meg. Többi dunántúli vá-
runkhoz hasonlóan a nagy hatalmú Cillei-Garai-liga tagja, Újlaki 
Miklós szerezte meg 1451-ben, a Rozgonyi Sebestyén olasz fogság-
ból való kiváltásáért fizetett hatalmas kölcsönnel. A királyra csak 
az utolsó Újlaki, Lőrinc herceg halála után, 1524-ben szállt vissza. 
Az egyébként katonailag jelentéktelen várat 1529-ben ostromol-
ták először a törökök, ekkor még sikertelenül. 1543-ban, Fehérvár 
elfoglalása után a Vértes várait bevette a budai pasa serege. Ezután 
ötven év alatt nyolcszor cserélt gazdát és csak 1600-ban vették 
vissza a töröktől véglegesen. A gesztesi vár 1693-ban a hozzátarto-
zó uradalommal együtt került Esterházy Ferenc tulajdonába, és ez-
zel első tagja lett annak a birtokláncolatnak, melyhez később 23 
helység tartozott. Az akkorra már elavult, kis középkori vár a 
XVII. század közepén omladozó állapotban volt. Pusztulását bete-
tőzte a birtokos Esterházyaknak a vár bontására 1733-ban kiadott 
engedélye. Köveit részben a majki kamalduli remeteségbe építet-
ték be, részben széthordták a község lakói.  

1734. március 9-én Tatán kötött szerződés alapján Esterházy 
József nádor német telepeseket hozatott ide, a hegy lábánál léte-
sített új faluba, amelyet akkor Pusztagesztesnek neveztek el. A 
faluba betelepülő első tizenhét család a leírások szerint május el-
sején csengettyűszóval érkezett meg. Az itt letelepültek a XVIII-
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XIX. században mész- és szénégetésből, favágásból éltek.  
A vár épségben maradt földszintjére és magasan álló első 

emeleti falai közé a Magyar Munkás Turista Egyesület 1932-
ben menedékházat épített, amely azonban a háborúban el-
pusztult. 1960 és 1963 között a vár romjait feltárták és a hely-
reállítási munkák során turistaszállót alakítottak ki a várból, 
ahol ma 120 főt tudnak elszállásolni. 

Gesztes szabályos alaprajzú váraink közé tartozik. Téglalap 
alaprajzú, hasáb formájú tömegében egy kis belső udvarhoz két-
oldalt csatlakoznak a lakószárnyak. A külső tornyok és hozzá- 
építések a második udvarral későbbiek, XV-XVII. századiak.  

Az egész várat a domb közel vízszintes peremén szabályta-
lan alaprajzú külső kőfal övezte, ebben volt a kaputorony is. 

A település 1917-ben vette fel a Várgesztes nevet. 
Az 1990-es évek második felében épült fel a 125 házból 

álló üdülőpark a falu határában. A Villapark 8 fő elhelyezésé-
re alkalmas luxus házai egész évben várják a pihenni és ki-
kapcsolódni vágyókat.  

Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően kialakításra 
került egy horgásztó 0,8 hektáros területen, mely rekreációs 
pihenőhelyként is működik. Felépült 1 700 m2-es területen a 
Faluház, melyben iskola, óvoda, kultúrház, illetve sportcsar-
nok kapott otthont. 

A falu lakói máig őrzik német nyelvüket, hagyományai-
kat; működik nemzetiségi dalkör és ifjúsági néptánccsoport. 
Jelenlegi templomukat 1872-ben építették. 

• Lakosság: kb. 600 fő 
Közművesített telkeket alakítottak ki, kedvezményesen a 

helyieknek, jó áron a betelepülőknek, ennek köszönhetően 
kb. 60 fővel gyarapodott a lakosság  

Intézmények 
• Faluház – 2002-ben adták át a 2 ezer négyzetméteres 

új létesítményt. 
Az épületben található 
o Iskola: 2 tanterem – alsó tagozat 1-3., 2-4. osztályok. 

A felső tagozatosok Somlóra járnak át. 
o Óvoda – 1 csoport indult. 
o Rendezvényterem 
o Sportcsarnok 
o Öltözők 
o Könyvtár 
o TV-stúdió – A heti 1 adást félállású stúdiós, szer-

kesztő készíti. 
o E-Magyarország Pont. Sajnos nem megfelelő az 

internet kapcsolat a faluban a sávszélesség miatt. 
o Lelátó – kiállítások rendezésére alkalmas galéria, és 

egy nagyobb alapterületű szoba található itt. 
o Előtér, büfé  
o Nyitva tartás: naponta 16-20 óráig 
o Jó az intézmény hangtechnikai felszereltsége, azonban 

fény-technikára is szükség lenne. Faluházvezetőt alkalmaznak 
(Geiszt Róbert), aki a hetente 2 alkalommal nyitva tartó könyv-
tárat is gondozza. 

Közösségek 
• Kézimunkaszakkör – Évente egyszer kiállítást ren-

deznek saját munkáikból. Szívesen készítenének a falu ha-
gyományait megörökítő tárgyakat, kézimunkákat, emléktár-
gyakat turistáknak szánt értékesítésre (pl: kékfestés, „favella”, 
facipő). 

• Hagyományőrző nyugdíjasklub – két éve alakult, 

havi 1 alkalommal találkoznak. A gesztesi hagyományos mes-
terségeket elevenítik fel és ápolják, ezeket filmre is vették. 
Következő lépésként foglalkozásokat lehetne tartani ezek to-
vábbadásáért (fagereblye, falétra, fapapucs, kosárfonás). 

• Tánccsoport – gyermekkorúaknak (óvodás és kisis-
kolás). Az oktató Kecskédről jár át foglalkozásokat tartani. 

o Rövid távú tervek: a tánccsoport próbáihoz külön 
hangtechnika beszerzése; a ruhák folyamatos pótlása; a ven-
dégszereplések utazási költségének biztosítása; Criskindl cso-
port számára felszerelés. 

o Hosszú távú tervek: a tájház felépítése; csereüdü-
lés, hogy a gyerekek a német hagyományokat eredeti környe-
zetben is megismerhessék. 

• Német Nemzetiségi Dalkör – A dalkör 1991-ben 
alakult, a helyi hagyományok, dalok, valamint a nyelvjárás 
megőrzését tűzte ki célul. Évente 20-25 fellépésük van, csak-
nem kétszáz dalt gyűjtöttek össze. Jó kapcsolatokat alakítot-
tak ki szinte az egész országban és külföldön is.  Heti egy alka-
lommal gyűlnek össze. 

Minden évben 2-3 rendezvény van a faluban, amikor 
több vendégcsoport is színesíti a műsort. Rendszeresen fogad-
nak külföldi vendégeket. A tizenöt év alatt a dalkör több al-
kalommal vendégszerepelt külföldön, többek között részt vet-
tek az Európa Fesztiválon, a németországi Regenben. 1996-ban 
két audio-kazet-tája jelent meg a csoportnak. Arany fokozatú 
minősítéssel rendelkeznek.  

o Rövid távú tervek: új ruhára volna szükségük. 
• Zeneiskola – heti 2 alkalommal tartanak órákat. 
• Tűzoltó Egyesület – 75 éve működik a településen. 
•  Várgesztesért Közalapítvány 
Programok, rendezvények 
• Falunap (június) 
• Vendel-napi búcsú (október) 
• Adventi est (december) 
• Disznóvágás  
• Márton-napi lámpás felvonulás 
• Májfaállítás és -döntés 
• Kiállítások 
Állandó programok: 
• Traccs-party – péntek 
• Zenés torna – nők számára  
• Zeneiskola – heti 3 alkalommal 
• Dalkör próba – péntek 
• Néptánc – csötörtök 
• Kézimunkakör – csütörtök 
• Hagyományőrző nyugdíjas klub – havonta 
• Aerobic 
Sport 
• Várgesztesi Sport- és Faluvédő Egyesület – Fut-

ball- csapatuk a megyei II. osztályban szerepel. 
Kiadvány, kommunikáció 
• Falu TV – heti egyszeri adásnappal működik. 
• Helyi újság – Gesztesi Csengő (rovatvezetője muze-

ológus) 
Látnivalók, hagyományok 
 XIV. századi, Zsigmond-korabeli vár  
 „Kis vár” 
 Római katolikus templom és plébánia 
 Lourdes-i Mária-szobor a gesztesi sziklaüregben, a vár fe-

lé vezető út mentén 
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Tervek 
 A Faluház felszereltségének bővítése, programok fejlesz-

tése, fiatalok bevonása, színházi előadások behozatala (pl. 
bábszínház). 
 A Vár saját tulajdonba vétele 

A KEM-i Önkormányzat készíttetett terveket a bővítésre, 
amely egy emelet-ráépítést, új tetőt és egyéb felújítást tartal-
maz. A vár eredetileg valószínűleg kétszintes volt. 

A jelenlegi funkció megmaradna (szállás, étterem, étkezés). 
• Elképzelés a Vár köré szervezhető programokra: 
o Történelmi játék, színházi előadás formájában, amely 

nyaranta 8-10 előadásban valósulhatna meg. Ebben a vár és a 
térség történelmét is be lehetne mutatni. 
 A tervezésbe, előkészítésbe bevonható személyek: a Vár 

jelenlegi bérlője, a jelenlegi és a korábbi polgármester, Pill-
mann Katalin, 1 tanítóképzős diák, a Krüpl-gyerekek (kará-
csonyi rendezvényen színdarabot adnak elő). 

• A kistérség német nemzetiségi kultúrcsoportjainak ta-
lálkozója. 

• Tájház felépítése – hagyományőrzés, állandó helytörté-
neti kiállítás berendezése lenne a célja. 

• Hagyományos mesterségek oktatása – kosárfonás, fage-
reblye, létra, fapapucs készítése, kovácsolás – film is készült 
ezekről a hagyományokról. 

• Alkotótábor, illetve szabadtéri szoborpark kialakítása a 
Faluház mögött. 

• Szélesebb programkínálat biztosítása a turistáknak, bakan-
csos turistáknak. Számukra az infrastrukturális körülményeket, fo-
gadólehetőséget kellene javítani. 

• Műfüves, valamilyen megoldással fedett focipálya létesítése. 
• A gesztesi tó melletti terület pihenőparkká alakítása. 
• A Várgesztes környéki források rendbetétele. 
• A fiatalokat sikeresebben kellene megszólítani, őket is 

lekötni programokkal, rendezvényekkel, bevonni őket a köz-
ség német nemzetiségi mivoltának megtartásába. 

Tervek hosszú távra:  
• A községben működő általános iskola önállóságának meg-

maradása. 
Kistérségi együttműködés 
2.9. Vértessomló (Schemling) 
A település múltja és jelene 
A település és környéke már a római korban is lakott hely 

volt. Első okleveles említése 1426-ból való, amikor Somolya né-
ven szerepel Zsigmond király oklevelében. A törökdúlás idején 
elnéptelenedett, a települést akkor Pusztasomló néven említik. 
1734-1737 között Esterházy József gróf katolikus németeket tele-
pített ide. Ők sokféle változatban ejtették ki és használták írás-
ban a település nevét: Semle, Zsemle, Zsömléd, Schemling. Vé-
gül 1890-ben miniszteri rendelettel a Vértes-somló elnevezést 
kapta. 1736 előtt az erdőszéli kápolna mellett magányos remete 
élt. A düledező kápolnát a kegyúr megnagyíttatta és szentélyt 
épített hozzá. A templom oltárképe a bécsi kapucinusok által őr-
zött Mária-kegykép másolata. A kápolnát 1875-ben barokk stí-
lusú templommá alakították. Búcsújáró hely lett. 

A gazdaságföldrajzi tényezők döntően befolyásolták a német 
ajkú lakosság életét. Elsősorban fakitermeléssel, kőfejtéssel, 
mészégetéssel, földműveléssel foglalkoztak. A XVIII. század vé-
gén az itt lakók közvetlen a felszín alatt húzódó szénrétegre buk-
kantak.  

Ők azonnal elkezdték a szén kitermelését saját és az ura-

dalom hasznosítására, de a hivatalos bányászat csak 1780-ban 
kezdődött, mely 1893-ig tartott. Majd 1987-93 között ismé-
telten külszíni mélyművelési bányászat folyt. 

A település környékén találhatók a XIV. századi eredetű gótikus 
Vitány-vár romjai és a körülötte elterülő 67 hektáros parkerdő. 

Az elmúlt években nagyméretű fejlesztések történtek a fa-
luban, melynek során a község üdülőfalujára elkészült az új 
rendezési terv; díszburkolatú járda és parkoló, buszmegálló, 
valamint buszforduló került kiépítésre. A régi iskola teljes 
külső-belső felújításon ment keresztül, jelenleg felnőttoktatá-
si központként és teleházként működik. Felújításra került a 
templom, illetve a helyi általános iskola is.  

• Lakosság: 1350 fő – viszonylag sok a beköltöző, a fi-
atalok pedig helyben maradnak. 

• Vállalkozók: 1-2 személyes vállalkozások vannak, 
többségük kényszervállalkozó. 

• Mezőgazdaság nem jellemző, nem jó a föld minősége. 
• Partnerkapcsolatok 
• Bochor (Németország) 
• Berne (Németország) 
 2 német partnertelepülés: 2-2 évente jönnek, illetve 

innen utaznak ki csoportok. 
 A Felnőttoktatási Központ felújítását jelentős összeg-

gel támogatták. 
• Várgesztessel és az Oroszlányi Kistérséggel hagyo-

mányosan jó a település kapcsolata. 
• Szomorral és Tarjánnal a német nemzetiségi csopor-

tokon keresztül vannak kapcsolatban. 
• Környe 
• Felsőgalla 
Intézmények, színterek 
• Szabadtéri színpad a Búcsú téren (kis-búcsú – július 2.) 
• Sportpálya – Falunap 
• Tojásgurító – a húsvéti ünnepek része 
• Tornaterem 
• Nyugdíjas Ház – 120 tag (önkormányzati tulajdonú 

önálló épület – Gesztessel közös) 
• Kábel TV – 1988-ban, szinte elsőként az országban 

itt került kiépítésre. 
• Iskola – 141 általános iskolás gyermek tanul az isko-

lában, amely Gesztessel társult intézmény. 
• Felnőttoktató- és Teleház – a Népiskola épületét 

felújítva, az FVM vidékfejlesztési célelőiranyzatából (20 mil-
lió) és 13 millió Ft önrészből hozták létre. 
 A Socrates-programhoz csatlakoztak, sikeresen pályáztak 

(nemzetközi pályázat) régi szakmák megőrzésére, mint pl. kosár-
fonás, csuhébabakészítés, tollfosztás, ádventi koszorúk készítése. 
Az angol, a német nyelvtanfolyam, a KRESZ-tanfolyam részvé-
teli díj ellenében vehető igénybe. Tiszteletdíjas vezetője van az 
intézménynek, melyben posta és szépségszalon is működik. Ez a 
helyi civil szervezetek találkozási pontja is. Technikai eszközök 
fejlesztésére ismét pályázni szeretnének.  
 Teleház – 8 gép működik hálózatban, projektorral rendel-

keznek, a Falu - TV is itt működik. Költségvetésük 1,5 millió/év. 
• Művelődési Ház – költségvetése 3,3 millió, ebből 1,1 a 

fűtés, 600 ezer a villany. 
 A tánccsoport és dalkör itt működik, kisebb rendezvé-

nyeket is itt tartanak (márc. 15., okt. 23., szüreti felvonulás, 
gyermeknap). 

• Általános Iskola – Korszerű, 9 tantermes iskola. Körül-
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belül 160 tanuló jár ide – közöttük Várgesztes 5-8. osztályos 
diákjai, sőt Tatabányáról is van bejáró tanuló. Német nemze-
tiségi nyelvoktatás folyik.  
 Az informatikai felszerelést és a könyvtári állományt a 

falubeliek, míg a tornaterem használatát az üdülőfalu vendé-
gei számára szeretnék nyitottá tenni. 
 A helyi hagyományokat egész évre elosztva rendezvé-

nyekké szeretnék bővíteni. 
 Az iskolának jól működő német partnerkapcsolata van, il-

letve a német nemzetiségi nyelvet oktató környékbeli iskolákkal 
vannak kapcsolatban, a kistérség határain túlnyúlóan is. 

• Óvoda – 100 éves épületben, német nemzetiségi óvo-
daként működik, 52 gyermeket fogad. Nagy szükség lenne új 
óvodára. Korábban, amíg az oroszlányi körzethez tartoztak, 
rendszeresen voltak szakmai megbeszélések a települések óvo-
davezetői számára. Ma már ilyen nincs – hiányolják. Úgy ér-
zik, nem tartoznak sehova. Kistérségi óvodai, iskolai vezetői 
megbeszéléseket, szakmai fórumokat tartanának fontosnak. 

• Zeneiskola – 12 éve működik, alapítványi – a pénzhi-
ány miatt lassan ellehetetlenül.  

Közösségek 
• Vértessomlóért Kiemelten Közhasznú Alapítvány 
• Tűzoltó Egyesület – ifjúsági csoport VB-n járt – sze-

retnének egy egyesületi klubhelyiséget kialakítani 
• Vöröskereszt 
• Német Nemzetiségi Dalkör – a csoport ebben az 

évben lesz 20 éves.  
 A kétévenkénti minősítőkön négy alkalommal arany mi-

nősítést értek el. Évente 18-20 fellépésük van. Külföldön eddig 
Ausztriában és Németországban vendégszerepeltek. A kistérség 
szinte valamennyi hasonló közösségével aktív kapcsolatban áll, a 
helyi csoportokkal pedig közösen dolgoznak a falu érdekében. Je-
lentősen nehezíti a kapcsolatok ápolását, építését, hogy az utazá-
sok költségeinek fedezetét nehéz előteremteni. Legnagyobb 
probléma azonban, hogy helyben nincs megfelelő szakmai veze-
tő, így anélkül működnek. Nagy bánatuk, hogy több helyre, 
többször pályáztak, de eredménytelenül. Utazási költségeikhez, a 
viselet megújításához, rendezvényekhez kellene leginkább támo-
gatás.  

• Nemzetiségi Tánccsoport – felnőtt és gyermek csoport 
– az utánpótlás és a zenekar biztosítása az egyik legfőbb célki-
tűzésük, illetve a ruhatár karbantartása és felújítása 

Rendezvények 
Minden év januárban összeülnek a település civil szerve-

zeteinek, intézményeinek, valamint az önkormányzatnak a 
kép-viselői és egyeztetik a programokat – körülbelül évi 52 
program van a faluban. 

 Tojásgurítás – nagy a vonzása már a tágabb kör-
nyékről is 

 Falunap – május 
 Gyermeknap 
 Búcsúk – július és november 
 Szüreti felvonulások – 1988 óta, a megyében első-

ként elevenítették fel a hagyományt. 
 Szent Borbála ünnep – az év második falunapja, de-

cemberben. 
 Adventi ünnepség – a betlehem helyi összefogással 

készült. 
Sport 
 Sportegyesület:  

• foci (megyei)  
• lövészet (országos eredmények)  
• asztalitenisz 
• karate 
• Helyben és a környező német nemzetiségi települések 

sportegyesületeivel, csoportjaival kialakult és jól működő 
együttműködéseik vannak. 

• Többször pályáztak műfüves kézilabdapályára – eddig 
eredménytelenül. 

Kiadvány, kommunikáció 
• A település honlapja: www.vertessomlo.atw.hu  
Látnivalók, hagyományok 
 Római katolikus, búcsújáró templom (kegytemplom) 

Vértessomló kegytemploma a településtől 1500 lépésre ta-
lálható az 1873. évi Visitatio szerint.  Az új telepesek első 
csoportja a hagyomány szerint a Steinbründl forrásnál állapo-
dott meg, ahonnan csengettyű hangja után indulva érkeztek 
egy szentképhez, illetve egy erdei kápolna romjaihoz és talál-
koztak össze András testvérrel, a harmadik rendi ferences re-
metével. A kápolnát felváltva kapucinus és kamalduli atyák 
látták el, akiknek nagy segítséget nyújtottak a kápolna gon-
dozásában a remeték. 
 Közeli kirándulás tehető a Vitány várhoz 

A Vértes hegység északi lejtőjén, 318 méter magasan épült. 
A vár megteremtőjének neve ismeretlen. Annyi ma már bizo-
nyos, hogy Róbert Károly uralkodása idején már állt, s 35 hely-
ség tartozott hozzá. 1551-től 1598-ig török kézen volt. 

A gótikusan emelt vár két, négyszög alaprajzú toronyból 
és kicsi udvarból áll. A tornyokon 16 méter magasságban 
még ma is láthatók a védőoromzat nyomai. Az udvar külső fa-
lai csak 5-6 méter magasságban maradtak meg.  A rom a Vér-
tes erdejében a falutól 10 km-re található 
 Régi iskola épülete  
 Kápolna  
 Harangláb  
 Kálvária 
 Templom sétány 
 Üdülőfalu  
 Erdészház 
 Millenniumi park, Napsugár park 

Tervek 
 2000-ben rendezési terv, parkosítási terv és turisztikai 

koncepció is készült a településre. Az Üdülőfalu létrehozása 
elkezdődött, folytatni kívánják.  
 „Kalandárium”  
 Kultúrház felújítása (régen iskola volt vagy mozi – ’86-ban 

felújították, ma már korszerűtlen), a tervek készek – nagyobb 
termet, illetve konyha és büfé kialakítását szeretnék, hogy a na-
gyobb családi rendezvényeket itt le tudják bonyolítani  
 Iskola és óvoda építésére építési engedély van  
 Kerékpárút kellene a térségben (útvonal: Várgesztes– Vil-

lapark–Üdülőfalu–Vértessomló–Környebánya–Környe) 
 A búcsújáróhely egykori hírének visszaállítása. 
 A környék természeti ritkaságainak feltérképezése és 

bemutatása (ritka növények). 
 A helyi hagyományokat rendezvényekké szeretnék bővíteni. 

Kistérségi együttműködés 
2.10. Vértesszőlős 
A község múltja és jelene 
A világhír 1964-65-ben vette szárnyára Vértesszőlős ne-
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vét. Határában az ember és eszközeinek 500 000 éves marad-
ványai kerültek elő a falu mésztufa bányájában.  

Vértesszőlős Budapesttől nyugatra, az 1-es út mentén Tata 
és Tatabánya között, a Gerecse lábánál fekszik. A lesüllyedt 
rész triász mészkövére eocén szén és agyagmárga, oligocén 
homokkő, később homok, végül a jégkorszakban lösz rakódott 
le. Ebbe vágta be magát az Ős-Általér - a mainál nagyobb fo-
lyó - és a jégkorszak különböző szakaszaiban öt teraszt hozott 
létre. A törésvonal mentén, a völgytalpakon a jégkorszakban 
és ma is melegvizű források törtek a felszínre. A források vize 
sok ásványi anyagot - főleg kalciumot - tartalmaz. Ez a felszín-
re érve kicsapódik, lerakódik, így nagy mennyiségű édesvízi 
mészkő, mésztufa halmozódott fel a kráterek körül. A római-
aktól napjainkig bányászták, mert jól fejthető, jó hő- és hang-
szigetelő, és a fagyot is állja. A templom és a falu házainak 
döntő hányada épült ebből a kőből.  

A falut 1909-ig Szőllősnek hívták. Ekkor kapta a Vértes 
előnevet, miután lakói a Tata előnevet nem fogadták el. A 
falu a történeti idők folyamán majdnem mindig lakott terület 
volt. Az előember után az ősemberek is lakták: nyomára buk-
kantak a falu határában lévő Szent Vit-barlangban. Bronzko-
ri mészbetétes cserépedények, amelyek tanúsítják e kor embe-
rének ittlétét, a mai Valusek út Tatabánya felé eső részében 
kerültek elő. A rómaiak út- és házmaradványait is fellelték a 
környéken, az I. és a III. vízmosásnál. A népvándorlás népei 
is itt hagyták használati tárgyaikat, különösen sok avar kori 
letetet találtak  a Baromállás-dülőben. A XI. és XIV. sz.-ból 
pedig kripták kerültek elő a Jenei-portán.  

Az első írott emlék Bánhidát említi Vértesszőlős határá-
ból: Árpád honfoglaló csatájának színhelyeként, de ez bizony-
talan forrás. Kézai Simon krónikája a mai Általért mint Rá-
kos folyót említi. A rák szláv eredetű szó, és arról tanúskodik, 
hogy a honfoglalást követő kezdeti időkben is voltak itt szlá-
vok. Az első hiteles forrás az 1233-36-han kiadott oklevél, 
mely szerint a berencsi, banai, igmándi, alapi és gugi nemesek 
mint választott bírák megkísérlik a Szőllős-birtok felosztását a 
királyné népei, a Szent-Márton-apátság és a templomos lova-
gok között, de sikertelenül. 1244-ben kelt okirat már a királyi 
vincellérek által lakott faluként említi Villa Scellus néven. 
1440-ben Zewles néven szerepelt és a Rozgonyiak birtoka 
volt. 1459-ben már a tatai vár „tartozéka”. 1541-ben még 
négy portával szerepel, és a török uralta, két év múlva azon-
ban teljesen elpusztult. A török és magyar „portyák”, a pusztí-
tó járványok lakóit menekülésre kényszeríttették. Így a falu 
170 évig lakatlan. Területét ekkor a Győri, Kintli, Jeszenák, 
Sibrik családok, majd az Esterházyak birtokolják.  

A XVIII. sz. elején (1701-31.) Esterházy Antal, majd Es-
terházy József az elnéptelenedett faluba Pozsony, Nyitra és 
Trencsén megyékből telepített be lakókat, kis számban ma-
gyarokat, jobbára szlovákokat. A betelepültek 6 évi adómen-
tességet kaptak, 2 éven belül házat kellett építeniük. Kivált-
ságaikat még sok éven át élvezhették. Sorsuk csak a nagybir-
tokok gazdálkodásának kapitalizálódásával nehezedett meg. 
Ekkortól, a XIX. sz. elejétől, megélhetésüket az Alföldön vál-
lalt aratással és nyomtatással, hosszúfuvarok vállalásával tud-
ták biztosítani. Az iparosodás megindulásával a falu lakói két-
lakiakká lettek, eljártak a közeli bányákba és gyárakba dol-
gozni. A falu szlovák népe megtartotta (ma is őrzi) szokásait, 
szereti saját nyelvét, a magyart pedig mindannyian megtanul-
ták. Viseletük nem eltérő, az akkor és azóta épült házaik is a 

magyar házakhoz hasonlatosak. Az itt élő kevés számú magyar 
is megtanulta nyelvüket. 1910-ben a falu 1392 lakójából 
1100 volt szlovák, mind beszélt magyarul is, ugyanakkor a 
magyar lakók közül 106 ismerte a szlovák nyelvet. A falu a 
középkori faluszerkezetre épült, településformája az 1878. évi 
tűzvész után alakult ki. Néhány porta ma is őrzi múlt század 
végi képét. 

A Szőlős helynév egyértelműen szőlőművelésre utal, az 
elnevezés Vértes előtagja 1909-től a hegység közelségét jelzi. 

• Lakosság: 2900 fő – körülbelül a lakosság 70%-a nyug-
díjas. 

• A lakók hozzávetőlegesen 50%-a az elmúlt 20 évben 
költözött ide. 

• Nemzetiségi község – az 1700-as évektől élnek itt szlo-
vákok. 

• Kisebbségi önkormányzat  5 képviselővel működik. 
• Vallás: katolikus közösség  
• Református szertartás is van a községben, havi 1 alka-

lommal a művelődési házban. 
• Partnerkapcsolatok 
o Turany (Szlovákia) – sítábor 
o Udvard (Szlovákia) – magyarok lakják 
o Muhr am See (Németország) 
o A környező települések szlovák kisebbségi önkormány-

zataival jó a kapcsolat, vannak közös rendezvények. 
 
Intézmények, színterek 
• Általános iskola: A 198 tanulót fogadó intézmény-

ben 8 éven keresztül van nemzetiségi nyelvoktatás. 
• Óvoda: 80 gyermeket nevelnek. 
• Idősek Napközi Otthona 
• Művelődési Ház 
• Tájház – A Leader-programban pályáztak a hátsó 

traktus rendbetételére, a Tengertáncban pedig a vizesblokkra 
pályáztak sikeresen. 

• Sportcsarnok 
• Hang – Szín – Tér Művészeti Iskola – képzőművé-

szeti szakkal. 
• E-Magyarország pont – 2 db számítógéppel felszerel-

ve a könyvtárban működik. 
Közösségek 
• Pátria Faluközösségi Egyesület 
• Vértesszőlősi Szőlőhegyi Közösség 
• Polgárőrség 
• Nyugdíjas Klub – Jelenleg 180-200 fővel működik, 

és jó kapcsolatot ápol a hagyományőrző szomszéd települé-
sekkel. 

• Asszonykórus – Zimozelen 
• Fialka Tánccsoport (3 korcsoport) 
• Jazz-balett – 2 korosztály 
• Színjátszó Kör (gyermek, 8-12 év) 
• Foltvarró Kör 
• Furulyaszakkör 
• Hastáncklub 
• Kézimunkaszakkör 
• Református közösség 
• Baba - mama klub 
• Nőitorna-klub 
• Segítő Kéz Vértesszőlősért – közhasznú alapítvány 

(egyházközség szervezete) 
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Programok, rendezvények 
• Tavaszi Fesztivál és Gyermeknap – május vége 
• Pünkösdi koncert – Gyermektánc-találkozóval 

(Oroszlány, Környe, Szőlős, Tatabánya) 
• Lovasversenyek 
• Mesterkezek kiállítás és programjai: 15 éve rendezik 

a Szőlőshöz bármilyen szálon kötődő alkotók számára – (52 
kiállító volt 2006-ban) 

• Augusztus 20-ai Falunap és Samu ünnepek (2 nap) 
• Mária-napi búcsú (szeptember) 
• Szüreti felvonulás és Szlovák nemzetiségi nap 
• Szüreti bál 
• Idősek Napja – ősz 
• Falukarácsony 
• Borverseny – tavasszal 
• Díszmadár-kiállítás (országos) 
• Karácsonyi koncert 
• Komolyzenei koncertek – Erkel, Kodály – 17 főnyi 

közönség volt 
• 2007. karácsony – Megyei nemzetiségi ünnepség 
• Körmenet – karácsony, húsvét 
Sport 
• Vértesszőlősi Sportegyesület (VSE) – nagypálya, 2 

edzőpálya, öltözők állnak rendelkezésükre. 
o Futballcsapatuk működik. 
• Mazsorett – országos szintű eredményeik vannak. 

Résztvevői a tatabányai Szent Iván-éji karneváli felvonulás-
nak is. 

• Karate – nemzetközi szintű csoport. 
Kiadvány, kommunikáció 
• A község honlapja: www.vertesszolos.hu 
• Helyi lap: Vértesszőlősi Hírmondó (megjelenik: 

2007. februártól, havonta) 
Látnivalók, hagyományok 
 Szabadtéri Múzeum – Előembertelep (Múzeum u. 1.) 

A Nemzeti Múzeum kezelésében működik. Kevés a látni-
való, a kiállítóhely nem eléggé attraktív. Rendszeres a nyitva 
tartás (téli időszakban nincs nyitva), főként iskolai csoportok 
látogatják, akiknek mást nem tud kínálni a település. Hely-
ben nincs étkezés, szállás, program. 
 Szlovák Tájház (Tanács u.) 
 Római katolikus templom (Tanács u.) 

Szőlős első temploma Jankovics Nepomuki János króni-
kája szerint 1671-ben épült. Tornyot csak később, 1751-ben 
építettek hozzá. A jelenlegi templomot 1789-1792. között 
emelték Fellner Jakab tervei szerint. A falu kegyura, gróf Es-
terházy Ferenc kamat nélküli kölcsönnel járult hozzá az épít-
kezéshez, melyet a szőlősiek híven törlesztettek. A templomot 
1792. július 8-án szentelték fel. Nevezetessége a Mária-oltár 
és a szószék, melyek a majki Kamal-duli apátságból kerültek 
Vértesszőlősre. Orgonája, amely az 1840-es években került 
beépítésre, ipari és egyházi műemlék. Felújításra szorulna, 
ennek költsége kb. 3,5 millió Ft lenne. 
 Temetőkápolna (Múzeum u.) 2003-ban volt 100 éves 
 Öreg iskola épülete (Tanács u.) 
 II. világháborús emlékmű (Római katolikus templom 

előtt) 
 Millenniumi emlékoszlop (Római katolikus templom 

előtt) 
 Hagyományos parasztházak 

 Szőlőhegy 
Tervek 
• Játszótér jelenleg nincs a községben, mindenképpen 

szükség lenne rá 
• Utak, járdák, valamint az intézmények felújítása, 

újak építése a közeljövő legfontosabb feladatai 
• Az új lakók erőteljesebb bevonása a közösség életébe 

– első lépés: Baba - mama klub 
• A Nyugdíjas Klub önálló helyiséget szeretne, illetve 

szükségük lenne 2 db számítógépre  
• Sztráda Üzleti Park – 19 db vállalkozói telek került 

kialakításra – a majdani tulajdonosokkal ill. a település jelen-
legi vállalkozóival aktív kapcsolatot kellene fenntartani 

• Új Művelődési Ház, Községház kellene – Komplex 
intézmény létrehozása lenne szükséges 

• Kultúrház bővítése fontos lenne, infrastruktúra javí-
tása (szolgáltatói tevékenységet is beindítani pl.: oktatás, 
képzés) Az új intézménybe lehetne integrálni a Nyugdíjas 
Klubot 

• Turisztikai szolgáltatások fejlesztése, termékek kiala-
kítása, fogadóközpont kialakítása, helyi borok bemutatása 

• Szlovák tájház további fejlesztése, egy nyitott skan-
zen résszel, kemencével. Tájház működtetéséhez is jó lenne 
egy fő személyzet 

• „Nyitott porta” kezdeményezés beindítása 
• Vállalkozói fórum folytatása 
Kistérségi együttműködés 
 Kistérségi kulturális - turisztikai irodai létesítése 

szük-séges – a fenntartásában is partner lenne a település. 
 Kistérségen belül civil szervezetekkel szorosabb kap-

csolat kiépítése és ápolása 
 A turisták ellátása nem megoldott, ehhez az első lépések 

között szükség lenne a turisták igényeinek felmérésére, akár kistér-
ségi szinten is. 
 

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás településeinek 
kulturális értékkatasztere az intézmény honlapján olvasható: 

www.mmi.hu/ kiadványok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




