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Mikor kinéztem ezt a túrát, sok helyen olvastam, hogy tavasszal és ősszel a legszebb a táj. Tavasszal a 

virágok miatt, ősszel a színes lombú fák, cserjék, bokrok miatt. Mivel az év eleje ismert okok miatt 

bizonytalannak tűnt, ezért őszre időzítettem. Az előző napokban sokat izgultam, hogy jó legyen az idő, mert 

esőt jósoltak. Hol kicsit, hol nagyobbat, de végül szerencsére nem esett, és a reggeli szélvédőről 

jégkaparáshoz képest délutánra csodálatos 16 °C lett! 

Győrből elég hamar eljutottunk a Vértes lábánál fekvő Csákberénybe. Itt az első megállónk a földből kitörő 

metrókocsi volt. Ez egy szabadon megtekinthető művészeti alkotás, ami a mellette álló 

rendezvényhelyszínhez és modern művészeti galériához tartozik. Sajnos az útról már nem annyira feltűnő, 

mint régen, mert többször átfestették, és fákat is ültettek köré. Az út felőli festése most már két éve 

változatlan, az Aradi Vértanúk nevei vannak rajta! Épp az évforduló után három nappal jártunk ott! 

...Minden esetre, ez senkit nem tartott vissza attól, hogy körbejárja, felmásszon rá, bele menjen. Az itt 

tervezett csoportkép nem is igazán jött össze! Mindegy, aki ezen a képen nincs, az valamelyik másikon 

biztos, hogy rajta lesz! És a lényeg, hogy a hangulatot megalapozta! 

A buszra pattanva, elgurultunk az ugyanitt található Gróf Merán Fülöp Erdészeti és Vadászati Múzeumhoz. 

Gyönyörű a környezet, az épület. A múzeum nem nagy, de az audio guide rendszerű tárlatvezetés sok 

információval egészíti ki a látottakat! Nem kell olvasni, csak hallgatni, a tárolóknál automatikusan vált a 

következőre! Jó volt látni, ahogy mindenki bedugott füllel, elcsendesült figyelemmel nézelődött a 

múzeumban! 

A múzeum mögött indul a Vértesi Panoráma tanösvény, ami 4,9 km hosszú. Nagyjából az út első 

negyedében csak erdőben kell menni, ami önmagában nagyon szép, de az ígért panorámából addig 

semmit nem látni. Majd le kell kanyarodni balra, és ott lesz, amit már nagyon vártál! Nem is akármilyen! 

Egy kis szusszanás, és fotózás után indultunk tovább a körtúrán. Egy szakaszon ismét csak erdő és 

tisztások váltották egymást, aztán jött egy kis kitérő. Azt senki ne hagyja ki!  Egy sziklás peremen kell 

kimenni egy sziklaszirtre, ahonnan elképesztően szép kilátás nyílik a völgybe. Be kell valljam, én már 

többször elmentem autóval a Vértes lábánál, ahonnan nem tűnik különlegesnek, de nem hittem volna, hogy 

ilyen szépségeket rejt!!! Az út további része erdőn vezet át, idősebb tölgy és gyertyánok között, majd egyre 

fiatalabb állományok között. A múzeumhoz visszaérve nem tudtuk megállni, hogy a teraszon ne kávézzunk 

egyet! 

A következő úticélunk a 15 km-re található csákvári Haraszthegyi tanösvény volt. A parkolótól szó szerint 

pár lépés a tanösvény. A hossza 3,5 km, hasonló az előzőhöz, sokáig csak az erdőben kell menni. 

Eltévedni itt sem lehet, még annyi elágazás sincs, mint a másikon. A szintemelkedés folyamatos, az utolsó 

párszáz méteren tényleg meredek, de nem leküzdhetetlen. Ide tényleg elkel a túracipő! Felérve sem látunk 

még az erdőn és a cserszömörcén kívül mást, míg nem egy tisztáshoz érünk. A látvány leírhatatlan, az 

ember a világ tetején érzi magát! Papíron csak 150 m, de mivel előttünk síkság terül el, ezért úgy tűnik, 

mintha jóval magasabban lennénk! Óriási területre látunk rá! Nem is tudom, miért nem felkapottabb ez a 

hely? A túrát folytatva, lefelé, majd ismét felfelé haladtunk a jelzett ösvényen. Egy kisebb tisztás után 

kiértünk a következő panoráma pontra. Ez még magasabb volt, a látkép kiegészült a lent elterülő 

Csákvárral. Az út további része a mellettünk lefutó völgyben haladt, ami elég meredek lejtő a fák között. 

A visszaúton megálltunk az “üzenődomboknál”, ahol bárki, bármit kirakhat a talált kövekből az arra 

járóknak. A növényzet egész évben nagyon gyér, így akár az autóból, vagy a szemközti dombról is el lehet 

olvasni az üzeneteket. Most nem volt sok, csak egy “FRUZSI”, egy “hozzám jössz?”, egy szívben “EDINA” 

és a háttérben egy gigantikus Volkswagen jel. 

Végül eljutottunk az utolsó megállónkhoz, az orondpusztai sajtmanufaktúrához, amelynek határában 

Magyarország második legnagyobb Avarkori temetőjére bukkantak csaknem 100 éve. Itt megkóstoltuk a 

helyben készült sajtokat, sonkákat és kolbászt! Az ízek miatt érdemes betérni ide! 

Mindkét túrát ajánlom bárkinek! Nem túl hosszúak, nézelődéssel, fotózással 2-2 óra. Nagyon látványosak, 

és átlagos túrázóknak sem megerőltető. A 8-10 év körüli gyerekek is simán megcsinálták! 
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