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A Vízmű védterület alatti buszmegállóból indultunk. Első megállónk a kitelepítettek
emlékműve volt.

Kitelepítési emlékmű
A kitelepítés 60. és a Bauxitbányászat 80.
évfordulója alkalmából épített emlékmű.
Középen kereszttel kétoldalt lecsiszolt kővel,
amelyekbe a következő van belevésve:
" A kitelepített gánti német ajkú polgárok
emlékére
1946-2006
Gánt község polgáraitól."
" Szerencse fel, szerencse fel
Ilyen a bányász élete
Glück auf! Glück auf
So erschallt Des Bergmanns Ruf.
A bauxitbányászat emlékére. "
1926 novemberében kezdödött meg a bauxit bányászat Gánton. A bauxitbánya lelőhelyét
Taeger Henrik kutatásai alapján Balás Jenő székely származású bányamérnök fedezte fel.
Balás Jenő irodája a jelenlegi Vértes vendéglőben volt, ma a helyiség emlékszobaként
tekinthető meg. A Gánti bánya Európa leggazdagabb bauxitbányája volt. A bauxit bányát
1962 december 31-én bezárták. ma múzeumként működik.
Több elhagyott külszíni fejtésű bánya mellett haladtunk el, illetve felülről „belenéztünk”.

Majd Gánt-bányatelepen a Geológiai bemutatóhelyet tekintettük meg.

Bauxitföldtani Park
Felhagyott kb. 127500 m2 területű bányagödör, a hajdani bauxitbányászat egyik emléke,
mely ma Bauxitföldtani Parkként üzemel. Az itt kialakított, 3,5 km-es tanösvényen 13
állomás van. A bányafal kb. 28 m magas, az alapkőzet (dolomit) színárnyalatai a különböző
ásványok miatt a sárgástól egészen a lilás-pirosig terjednek. A mélyedésekben pionír
növényzet nő.

Utunkat a Széles-földi-erdők felé folytattuk. Megálltunk a Mária-képes fánál.
Énekeltünk is: Boldog Asszony Anyánk…

Megálltunk a Gánti barlangnál. Szép új esőbeállót építettek ide. Én még nem láttam eddig.
Itt ebédeltünk, majd néhányan felmásztunk a barlanghoz.
Gánti-barlang
A Vértes második leghosszabb barlangja (a leghosszabb a Vértessomlói-barlang) az Alba
Regia Barlangkutató Csoport által feltárt Gánti-barlang, melynek hossza 149 méter. Inaktív
forrásjárat-rendszer. Alapkőzete dolomit. Belsejének megtekintéséhez engedély szükséges.
Bejárásának megkönnyítésére létrákat helyeztek el benne. A második kis létránál körtúra
tehető. Körülbelül 2 óra alatt bejárható, ha minden járatba benéz a látogató.
Cseppkőképződmények találhatóak benne. Érdekessége a finom sárgás por, ami a kőzeten
található.

Gyönyörű napsütéses, kissé szeles időnk volt.
Mindenkit szeretettel várok
a következő kiírt túrámra.
Szabó Lilla
túravezető

