
A Vértesi Natúrpark 

2005-ben az első hivatalos natúrpark volt Magyarországon. A Vértes-hegységet 

és a Zámolyi-medencét foglalja magába.                                                                        

Központja Csákváron a Geszner-ház. 

Kezelője a Pro Vértes Közalapítvány.       

17 település tartozik hozzá.                                                  

Jelmondata:                                                                   

Egy cseppnyi Magyarország!-mintha a 

magyar tájak mind adtak volna magukból 

egy kicsit hogy minden érték és szépség az 

ország egy pontján megtalálható legyen. 

                                                                                                                                    

Ezt a sokfajta szépséget az idelátogató elsősorban tanösvényeinken figyelheti meg. 

A Vidrafű tanösvényen a Csíkvarsai-rét lápi  

élővilágát tanulmányozhatja. 

 

 

A Pusztai állatpark látványosságait pusztabusszal  

utazva ajánljuk felfedezni. 

                                                                              

                                                          

A gánti Földtani tanösvény marsbéli tája Európában is ritkaság. Kár  

lenne kihagyni. Itt forgatták a Mentőexpedíció című filmet. 

 

A Panoráma tanösvény nevéhez hűen a legszebb  

                                              panorámát nyújtja Csákberénynél.   

                                Érdemes indulás előtt a gróf Merán Fülöp Vadászati és     

                                                                                    Erdészeti Múzeumot is megtekinteni. 

 

A botanika vagy a zoológia iránt érdeklődők figyelmébe ajánljuk a következő ritkaságokat, melyek szintén 

a mi natúrparkunkban lelhetők fel: a mediterrán keleti gyertyán, a jégkori reliktum medvefül kankalin, az 

örökzöld babérboroszlán, a vértesi csuklyás bagolylepke vagy a magyar tarsza. 

                                                          

               

 

 



A várak rajongói a különböző állapotú, de páratlan kilátással rendelkező romok közül válogathatnak.                                             

                                                                        Vitány vár 

 

 

 

 

 

 

                     Csókakő vára                                                                                   Gesztesi vár 

Az épített környezet érdekességeiből csak kettőt emelnénk ki: 

Majk Kamalduli remeteségének épületegyüttesét, ahol hajdan néma 

barátok imádkoztak. Most múzeum és szállás található az épületben.     

A kastélykertben pedig a Szent-György vonalak gyógyító energiáit 

szívhatják magukba a vándorok. 

 

Vértesszentkereszten Bencés apátság volt,            

melynek ma már csak romjait csodálhatjuk                       

a Vértes rengetegében.            

 

Számtalan érdekes rendezvény is színesíti a hétköznapokat és várja az érdeklődőket. 

Vértesbogláron tollasbálban vigadhatnak, 

Zámolyon 24 órán át mesét hallgathatnak, 

Vértessomlón tojást guríthatnak, 

Pusztavámon kvircedlit kóstolhatnak, 

Csákváron a Lovas- és pásztortalálkozón 

gulyabeterelést és csikós bemutatót nézhetnek. 

 

A „Legek Natúrparkja” is mi vagyunk. Itt található hazánk legnagyobb madárszobra, hazánk legkisebb 

borvidéke, itt működött az utolsó mélyművelésű bánya hazánkban, itt találták meg a háromujjú ősló leleteit 

és a híres „lebegő falu” is nálunk látható. 

 

 

 

Ha tetszett a bemutatkozásunk -fedezze fel natúrparkunkat. 

Találkozzunk a Vértesben! 


