A csodálatos Vértes
2022. március 05. (szombat) résztvevők száma max. 8 fő
Ára 15 900,- Ft/fő, mely tartalmazza az útiköltséget, a látogatóközpontot és a túravezetést a
tanösvényen. NEM tartalmazza az apátság belépőjegy árát, ami 1 500/750,- Ft.
7.00 Indulás Kozármislenyből. Felszállási lehetőség: saját lakás (Kozármisleny, Pécs, Bonyhád).

Haraszt-hegyi tanösvény - helyi túravezetővel
A Vértesi Natúrpark igen látványos, körútvonala a Dunántúliközéphegység egyik szubmediterrán szigetének bemutatására
vállalkozik. Hét állomásán a Déli-Vértes dolomithegyének, a
Haraszt-hegynek erősen szabdalt felszínén, változó klímaviszonyain
és különböző talajtípusain kialakult, a szélsőséges viszonyokhoz
alkalmazkodott, ritka fajokban bővelkedő növényzettel és
állatvilággal, valamint a földtani érdekességekkel ismerkedhetünk
meg.
A mély szurdokszerű völgyből izzasztó kaptatóval érünk fel utunk
legmagasabb pontjára az elképesztően szép Kerek-hegyre. A
kopár, dolomitgyeppel fedett fennsíkról lélegzetelállító a kilátás az
alant fekvő Csákvárra, a Vértesaljára, a Vértes érdekes formájú
hullámos lankáira, mély völgyeire.
A túra hossza: 3,5 km
Szintkülönbség: 120 m

Vértesszentkereszt, bencés apátság – helyi vezetéssel
Román kori építészetünk gyöngyszeme az Oroszlány és
Pusztavám közötti erdőben megbúvó egykori bencés monostor
és templom maradványa.
A XII. századi alapítású kolostort az évszázadok során több
rend is birtokolta. A bencések, esetleg a ciszterek és a
domonkosok ellentétét bizonyítja több alaprajzi megoldása és a
rá vonatkozó írásos adatok. Történetének éppen ez a
vonatkozása teszi különlegessé, hiszen a településektől távol
álló kolostor többféle szerzetesi koncepció megvalósításának is
otthont adott. A török korban elhagyott kolostor jelentős álló romjai ma látványos képet nyújtanak a Vértes
erdejében.

Geszner-ház – Csákvár - Vértesi Natúrpark látogatóközpont
Az Esterházy-kastély parkjához tartozó területen, romantikus,
sziklás környezetben, kicsiny tó partján álló ház helyén 1792ben még vízimalom működött. Később az Esterházy család e
vízimalom alapjaira építtette Salamon Gessner svájci-német
költőről elnevezett nyári pihenőlakot. A Geszner-ház mellett
akkoriban kertészet, medveház (rácsos ajtajú műbarlang,
melyben medvét tartottak) és méhes is kapott helyet. Az épület
aztán 1950-re lepusztult, köveit elhordták, a tó partja az idők
során feltöltődött, benőtte a növényzet. A régi épületből csak
néhány alapkő és a malomkerék feletti boltív maradt meg.
Az épületet a Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány
építette újjá, mely jelenleg a Vértesi Natúrpark látogatóközpontjaként működik.
Jelentkezés és bővebb információ:
Palotai János (06-30/48-777-38, mail: palotaix@t-online.hu)
Családok Kulturális és Szabadidősport Egyesülete Kozármisleny (www.csakszis.hu/2022)

