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„Elindulni, hazatérni…” 
 
 
 

www.hazajaroegylet.hu 

facebook.com/hazajaroegylet 



 

Kedves Barátunk! 
 

A Hazajáró Egylet hagyományteremtő szándékkal minden évszakban 
gyalogtúrát szervez valamelyik hazai hegységünkben. Őszi túránkat a 
magyar turistaság egyik bölcsőjében, a Visegrádi-hegységben rendezzük 
meg. A résztvevők egy rövid, vezetett 3 km-es és egy hosszabb, 17 km-es 
táv közül választhatnak. Mindkét túra Dobogókőről indul és oda is érkezik. 
A hosszú túra különlegessége, hogy ellenőrzőpontjain a Hazajáró 
szereplőkön túl különböző elszakított országrészek – Felvidék, Erdély, 
Délvidék és Kárpátalja – képviseltetik magukat, ahol külhoni vendégeink 
meglepetésekkel is készülnek. A 17 km-es túra másik érdekessége, hogy 
azt a látnivalókban gazdag útvonalat járja be, amit 2011 őszén, még a 
műsor kezdete előtt a Hazajáró stábja is végigjárt, egyfajta próbaforgatás 
keretében. A túra rajtjában és céljában lehetőség lesz belépni a Hazajáró 
Egyletbe. A túra nevezési díja a tagoknak kedvezményes. Tartsatok velünk, 
éljük át együtt a Hazajáró első útját, a próbaforgatás izgalmait, a Visegrádi-
hegység csodavilágát! 
A túrákon készült fotókat vagy azok linkjeit, illetve a túra gps adatait 
szívesen fogadjuk az info@hazajaroegylet.hu e-mail címre. A túra alatt 
hívható telefonszámok: 0670/3124560, 0620/9169967, 0620/9689450. 
 

Vezetett túránk – A Thirring-körút 
A turistautat az 1990-es évek elején a Magyar Turista Egyesület Hunfalvy 
osztálya építette erdélyi és kárpátaljai fiatalok segédletével. Az útvonalat 
Thirring Gusztávról nevezték el, akinek nevét a körút egyik leghatalmasabb 
sziklája is őrzi. Mivel az útvonal alaprajza kitárt szárnyú Turulmadarat 
ábrázol, valamint a Táltos Iskola kiemelt jelentőségű helyként tekint ezen 
területre, melynek két bejárathoz faragott kapukat is állítottak, így 
elterjedt elnevezés még a Turul-, illetve Táltos körút is. A Zsindelyes 
épületének irányából indulva első látnivalónk a siketnémák Mária 
kegyhelye, melyet 1926-ban építettek a Magyar Siketnémák Turista 
Egyesületének tagjai. Vadregényes kirándulásunk során találkozhatunk 
hatalmas méretű, vulkanikus eredetű sziklaformációkkal (Thirring szikla, 
Palócz-Peitler szikla, Eötvös szikla), de kilátás nyílik a Dunára és a Rám-
hegyre is. 
 
 

A 17 kilométeres teljesítménytúra útvonala 
Hely Jelzés Táv Szint 

Dobogókő (699 m) 
Rajt: Zsindelyes Vendégház 

K - P▲ 0,0 km 0 m 

Öreg-vágás-hegy (660 m) P▲ 1,658 km 7 m 

Király-kút (450 m) 
Ellenőrző pont: Erdély 

P▲ 3,281 km 7 m 

Akasztó-hegy (560 m) P▲ 4,468 km 149 m 

Prédikálószék (639 m) 
Ellenőrző pont: Felvidék 

P▲ 8,830 km 252 m 

Vadálló kövek (515 m) P▲ 9,440 km 252 m 

Szentfa-kápolna (180 m) 
Ellenőrző pont: Délvidék 

P – Z- 11,531 km 252 m 

Háromforrás-völgy (200 m) Z - 12,489 km 272 m 

Rám-szakadék (220 m) Z - 13,063 km 292 m 

Árpádvár (400 m) 
Ellenőrző pont: Kárpátalja 

S - 14,101 km 471 m 

Jász-hegy (645 m) S - 15,819 km 712 m 

Dobogókő (699 m) 
Cél: Zsindelyes Vendégház 

K- 17,240 km 766 m 

Útvonalleírás 
A Zsindelyes Vendégháztól kelet felé indulunk a piros háromszög (és a kék 
és a kék kereszt jelzéssel) a Kerek-bükk-hegy gerincén. Jobbról kerüljük 
a TV-relét, majd jelzésünk, a piros háromszög elválik a kéktől, és 
leereszkedik a Király-patak völgyébe. Kisvártatva keresztezzük az aszfaltot, 
majd elérjük az első ellenőrzőpontot a Király-kútnál. Továbbra is a piros 
háromszög jelzésen maradunk, hogy azzal megmásszuk az Akasztó-hegyet. 
Jelzésünk a Varga-lósznál élesen balra fordul, hogy felmásszon a talán 
legszebb Dunakanyar-panorámát nyújtó kilátóhelyre, a Prédikálószékre, 
ami egyben második ellenőrzőpontunk. Innen a Vadálló-kövek érintésével 
megyünk le a Malompatak-völgybe, ahol a Szentfa-kápolnánál már vár 
bennünket az újabb ellenőrzőpont. A völgyben most balra indulunk felfelé 
a zöld, a sárga és a piros jelzéssel, melyek közül nekünk a zöldön kell 
maradni, hogy azzal elérjük a Rám-szakadék bejáratát. A létrákkal, 
láncokkal megerősített andezitszurdokban nagyon figyelmesen haladjunk! 
A szurdok felső végén újabb ellenőrzőpontot kell érintenünk, ahol a sárga 
jelzésre váltunk. Innen már csak annyi dolgunk van, hogy megmásszuk 
a Jász-hegyet és elérjük a célt, a Zsindelyes Vendégházat. Jó utat kíván 
a Hazajáró csapata! 

http://www.dobogokokirandulas.hu/Ram-hegy
http://www.dobogokokirandulas.hu/Ram-hegy

