
Gyalogtúrák 

Túra a Pilisben, a Rám-szakadék mentén. 
2019. március 30. (szombat) KISBUSZ (résztvevők száma max. 8 fő) 

Ára 10 600,- Ft/fő, mely tartalmazza az útiköltséget és a biztosítást.  

A belépő jegyet (Prépostság 500/250) NEM.  

 
6.00 Indulás Kozármislenyből. Felszállási lehetőség: saját lakás 

Megállás a dunaújvárosi autópálya pihenőnél. 

10.30 Érkezés Dömös 

A gyalogtúra Magyarország egyik legszebb hegyi útvonalát érinti. Az út néhány helyen csak a 

kiépített kapaszkodók segítségével teljesíthető. Megfelelő erőnlét és kényelmes, strapabíró 

túraruházat szükséges. A részvételi díj befizetésével az útitárs elismeri, hogy saját 

felelősségére vesz részt a kiránduláson. 

 

    
Lenyűgöző természeti szépsége miatt méltán tartozik a térség legismertebb kirándulóhelyei közé, amit nem csak 

a környékről, hanem az egész országból sokan felkeresnek. A látogatók éves száma meghaladja a 60.000 főt. A 

szakadék maga egy vulkáni eredetű, nagyjából észak-déli irányban futó szurdokvölgy. Összeszűkülő sziklafalai 

olykor merőlegesek, de vannak befelé dőlő falak is. Mélysége több helyen meghaladja a 35 m-t, míg szélessége 

helyenként a 3 m-t sem éri el. A sziklamederben állandóan csörgedezik a víz, amely hóolvadáskor és nagyobb 

esők idején patakká duzzad. A szurdokban összességében 112 m-es szintkülönbséget kell leküzdeniük a 

túrázóknak. A völgy alsó és felső bejáratánál erdei pihenőhely fogadja az érkezőket. A Rám-szakadék természeti 

adottságai miatt egyike a legnehezebben járható magyarországi jelzett turistautaknak. A Pilisi Parkerdő Zrt. 

fejlesztést hajtott végre, amely során a nehezen járható szakaszokon rozsdamentes anyagból készült létrák és 

kapaszkodó korlátok, a pihenőhelyeken új asztalok és padok, valamint tájékoztató táblák lettek kihelyezve. 

 

Dömösi királyi palota és prépostság 
 

A festői Dunakanyar ölelte hegyvidék az Árpád házi királyok birtoka 

volt, ahol több vadászkastélyt, palotát építettek. Közülük kiemelkedő 

szerepe volt dömösinek, amely a magyar királyok kedvelt tartózkodási 

helye volt a 11. században.  

E királyi központ mellett alapított prépostságot és káptalant Könyves 

Kálmán király testvére, Álmos herceg, aki a palotájának egy részét is a 

prépostság rendelkezésére bocsátotta. Az 1107-ben Szent Margit 

tiszteletére alapított dömösi prépostság felszentelésén - a Képes Krónika 

szerint - az öccsével folytonos trónviszályáról híres király, Könyves 

Kálmán is részt vett.  

Az építkezést Álmos fia, II. (Vak) Béla király fejezte be 1138-ban.  

 Az épületegyüttes a török háborúk idején pusztult el, a 18. században köveit is széthordták.  

Az altemplom rekonstrukciójával a Dunakanyar lenyűgöző műemléke vált megismerhetővé a nagyközönség 

számára, amely jelentős emléke az Árpád-kori építőművészetnek. 

 

16.00 Indulás Dömösről 

Megállás a paksi autópálya pihenőnél. 

Érkezés 20.00 körül a saját lakáshoz (Pécs, Kozármisleny) 
Jelentkezés és bővebb információ: Palotai János (06-30/48-777-38) 

Családok Kulturális és Szabadidősport Egyesülete Kozármisleny 

http://studhist.blog.hu/2017/08/23/domosi_kiralyi_palota_es_prepostsag

