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Egy különösen izgalmas túrára indultunk június utolsó szombatján. A Rám-szakadék bámulatos 

útvonalának végigjárását tűztük ki célul, majd Dobogókő csodálatos magaslatát is megjártuk. 

Többen most jártunk először ezen a vidéken, és nagy várakozással indultunk neki. Nem 

csalódtunk. A látvány, az útvonal, felejthetetlen élményt nyújtott. Az előző napokban lehullott 

csapadéktól kicsit sáros, csúszós lett ugyan a szakadék, de a kialakított korlát, és gyakorlottabb 

társaink segítségével legyőztük az akadályokat. Szomorúsággal töltött el mindannyiunkat, 

amikor odaértünk a 2013-ban, egy turista mentése közben életét vesztő tűzoltónak állított 

emlékhelyhez. 

A zöld sáv jelzést követve másztuk meg a vízesések, és hatalmas sziklafalak között vezető 

szurdokvölgyet. A sziklafalak magassága eléri a 35 métert, szélessége pedig még 3 méternél is 

kevesebb. A fémlétrákon felkapaszkodva értünk fel, magunk mögött hagyva ezt a különleges 

helyet. 

Innen egy hosszú, meredeken felfelé haladó lépcsősoron, a sárga jelzést követve igyekeztünk 

Dobogókő irányába. Majd egy köves szakasz következett. Itt már a piros sáv jelzést követtük. 

A „Rezső” kilátóhoz érve megcsodáltuk a távolban folyó Dunát, és a Rám-sziklát.  

Innen már hamar felértünk a Visegrádi-hegység legmagasabb pontjára, a 700 méteren fekvő 

Dobogókőre. A Platán Panzió teraszán ebédeltünk. Nagyon erős és hűvös szél fújt, ezért 

igyekeztünk olyan helyet találni, ahol a nap kicsit enyhítette a kellemetlen hűvös levegőt. 

Ezután körülnéztünk Dobogókőn is. Láttuk Sri Chinmoy, a világbéke álmodójának szobrát, a 

Báró Eötvös Lóránd által létesített, az ország első turistaházát, amelyben ma turista múzeum 

működik és a Dr Téry Ödön, a Magyar 

Turistatársaság alapítójának állított emlékművet. 

A sok élmény után, még várt ránk egy kulturális 

program is. Hazafelé megálltunk a 

Magyarországot Szlovákiával összekötő Mária 

Valéria híd lábánál, ahonnan a kikötő mentén 

indultunk az esztergomi Bazilikához. Itt is volt 

bőven látnivaló, és igyekeztünk minél többet 

elraktározni a fejünkben, és fényképezőnk 

memóriájában. 

Ezután a tartalmas, kihívásokkal teli, 

élményekben gazdag túranap után, az esti 

órákban értünk haza. 

Jó társaságban gyorsan telik az idő. És ez ezen a 

napon nagyon igaz volt. Jót túráztunk, jól 

szórakoztunk és rengeteg élménnyel 

gazdagodtunk ismét. 

(Apagyi Márta) 

 





















 


