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Érdekes látnivalók a Gerecse szélén
Európa egyik legnagyobb fémmadara, egy õsemberek által is lakott hatalmas barlang és egy eredeti,
megmászható aknatorony, mindenhonnan parádés kilátással fûszerezve.
A Gerecse több mint 100 méteres sziklafalakkal szakad le Tatabánya közvetlen közelében, ezen a
pompás helyen áll az óriási, impozáns Turul-emlékmû. Innen nem messze találjuk ugyancsak a város
fölé magasodó mészkõszirtekben a lenyûgözõ Szelim-lyukat. Ráadásként a közeli Csúcsos-hegyre
húztak fel egy eredeti aknatornyot, amely kilátóként funkcionál. 2018 augusztusától új
látogatóközpont, a Gerecse Kapuja emeli a turisztikai színvonalat.
A túra hossza: 3 km
Szintkülönbség: 100 m fel, ugyanannyi le
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
A túra jellege:
Könnyû, parkerdei séta, minimális szintkülönbséggel, széles, jól járható erdei sétautakon. Mindhárom
látnivaló babakocsival is megközelíthetõ. A szikláknál nem árt az óvatosság! A túra nem igényel különösebb
speciális ruházatot, de azért egy lábat tartó, csúszásmentes, jó minõségû túracipõ vagy, meleg idõben, akár
egy túraszandál mindenképpen hasznos lehet. Nyáron pedig egy márkás, a célnak tökéletesen megfelelõ,
kényelmes, mozgást nem akadályozó rövid nadrágban igazán professzionális kirándulók lehetünk!
Kiindulópont:
Tatabánya, Kõ-hegy, Turul-emlékmû melletti hatalmas parkoló (ingyenes).Megközelítés:
M 1 autópálya felõl: Tatabánya-Óváros letérõnél hajtunk le a pályáról, (ez az elsõ tatabányai csomópont
Budapest felõl), majd a körforgalomnál az 1. sz. fõútra jobbra kanyarodunk a város felé, 1 km után egy
kemping mellett jobbra térünk le a Panoráma útra, amely sok kanyarral visz az út végén lévõ parkolóba, a
Turul háta mögé.
Térképkivágat: Gerecse 1:40 000 (Cartographia), http://www.cartographia.hu/gerecse-turistaterkep-10.html
Leírás:
2018 õszétõl várja a kirándulókat a Gerecse Kapuja Látogatóközpont, melyben interaktív kiállítás,
ajándékbolt, étterem és egy via ferrata felszerelés kölcsönzõ is helyet kapott. Részletes infók ebben a
cikkünkben.
A parkolóból már látjuk az óriási fémmadár kiterjesztett szárnyait, minél közelebb érünk hozzá, annál inkább
rádöbbenünk, hogy ez tényleg hatalmas és kellõ tiszteletet parancsoló alkotás.
A város fölé magasodó Kõ-hegy kiugró mészkõszirtjén áll a millennium kapcsán kezdeményezett, de végül
csak 1907-ben, a bánhidai csata emlékére állított Turul-emlékmû.
A 8 m magas, kövekbõl épült talapzaton álló, a karmai közt Árpád kardját tartó és a fején koronát viselõ turul
közel 15 méteres szárnyfesztávjával Európa legnagyobb fémbõl készült madara. Az emlékmû Donáth Gyula
szobrászmûvész tervei alapján készült, teraszáról páratlan kilátás nyílik Tatabánya hatalmas lakótelepeire,
az autópályára, és a távoli Vértes hegységre.
A turul õsi magyar jelkép. A legenda szerint Emesét, Álmos fejedelem anyját az álmában megjelent turul
termékenyítette meg, és azt jósolta, hogy a születendõ gyermek királyok õse lesz. Egy másik legendánk
szerint pedig õseink a fejedelem álmától vezérelve, melyben a turul mentette meg állatainkat a sasoktól,
addig követték a turult, míg az el nem vezette õket Magyarországra, a kerecsensólymok földjére.
A Turultól egy kényelmes parkerdei sétaút vezet további látnivalóinkhoz, a piros jelzésû úton haladunk a

Szelim-barlang felé. Útközben kis geológiai bemutatót is láthatunk a környék hegységeit alkotó jellegzetes
kõzettípusokról. Pár perc után egy elágazásnál a bal oldali utat válasszuk, ez jelzetlen, de nem lehet
eltéveszteni, egyenesen a barlanghoz vezet. Rövidesen elérünk egy Y elágazáshoz, itt a jobb oldali ösvényt
válasszuk, elmegyünk egy bekerített hatalmas gödör szája mellett, ez már a barlang egyik kürtõje, majd egy
lépcsõsoron leereszkedünk a barlang egyik bejáratához.
A barlangot az itt talált õskori leletek (õsembercsontok, szerszámok, tûzrakóhely) tették ismertté. Ma már a
leletek múzeumokba kerültek, de a tágas, impozáns, világos barlang nagyszerû látványt nyújt. Két nagy
kürtõjébõl is kapja a fényt, ill. egyik bejárata olyan hatalmas lyuk, hogy az autópályáról is látható. A barlang
elõtti részrõl káprázatos kilátás terül elénk. A barlang
http://kirandulastippek.hu/news/article/tatabanya-turul-emlekmu-szelim-barlang

