Gyalogtúrák
Csibi Rózsika emléktúra: a Rám-szakadék
2021. május 30. (vasárnap) KISBUSZ (résztvevők száma max. 8 fő)
Ára 9 900,- Ft/fő, mely tartalmazza az útiköltséget
Csibi Rózsika emlékére tervezzük ezt a kirándulást. Ő volt az első rubin fokozatot elért
Útitársunk. Összesen 49 úton volt velünk. Az első útja 2014. július 20-án Lendvára vezetett,
az utolsó 2020. február 8-án a zalai disznótorosra.
Közösen emlékezünk Rózsikáról, akinek nagyon sok vidám percet köszönhetnek azok,
akiknek volt szerencséjük utazni vele, kóstolni a friss süteményeit, amit indulás előtti
hajnalban készített. Felelevenítjük a legvidámabb történeteket. Annyira tetszett neki ez a táj,
hogy kétszer is végigjárta velünk a Rám-szakadékot.
6.00 Indulás Kozármislenyből. Felszállási lehetőség: saját lakás
Megállás a dunaújvárosi autópálya pihenőnél.
10.30 Érkezés Dömösre

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.
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) palotaix@t-online.hu, www.csakszis.hu
Családok Kulturális és Szabadidősport Egyesülete Kozármisleny

