
Kihasználtuk az ősz utolsó napsugarait 

Kirándulás a Gaja-patak mentén 

 

Az őszi szünet utolsó napján szüleimmel úgy döntöttünk, hogy kihasználjuk az – 

ebben az időszakban meglepően - kellemes időt és kirándulunk egyet. Választásunk 

a Gaja-patak völgyére esett, annak is a Római Fürdőként emlegetett részére voltunk 

kíváncsiak. 

A Bakony egyik leglátványosabb kiránduló helye a Gaja-patak Bakonynána és Jásd 

közötti szakaszán található, Római fürdőként ismert szurdokvölgy. Itt a patak egy 

sziklákkal szegélyezett völgyben folyik végig. 

Mivel szeretjük, ha a túrában van egy kis kihívás is, nem csak sétálni kell, ezért esett 

a választás erre a helyre. Autónkat Dudaron hagytuk, innen indultunk el a patak 

mentén a sziklaszorosban, amelyet most a sziklákon kívül az ezernyi színben 

pompázó fák szegélyeznek. Mint a hó, úgy hullottak a levelek végig az utunk során, 

csodás hangulatot varázsolva. Mivel kevés eső esett az utóbbi időszakban, alig volt 

víz a patakmederben, ezért szinte száraz lábbal lehet teljesíteni a túrát. A végére azért 

nem sikerült teljesen megúszni, egyszer mindegyikünknek sikerült bokáig belecsúszni 

a vízbe. A túra során hol a bokáig érő levélszőnyegen lépdeltünk, hol sziláról-sziklára 

ugráltunk, ahol esetleg nagyobb volt a víz. Az alsó vízesésnél az 5-6 m magas szilákon 

már nehezebb volt túljutni, de egymást támogatva, húzva-vonva megoldottuk a 

feladatot. Hol a patak egyik oldalán, hol a másikon tudtunk tovább menni, mindig ki 

kellet találni, melyik kőre, sziklára, vagy kidőlt fára lépve tudunk átjutni úgy, hogy ne 

legyünk bokáig, vagy akár térdig vizesek. Amikor már visszafelé sétáltunk az erdőben 

- bár nem csendesen beszélgettünk - mégis éppen előttünk futott át a hely egyik 

oldaláról a másikra egy szarvas. Jól megfigyelhettük, ahogy hatalmas agancsával 

méltóságteljesen eltűnt az erdő sűrűjében. 

Igaz, hogy nem túl lelkesen indultam neki ennek a kirándulásnak, szívesebben 

maradtam volna a számítógépem előtt, de végül be kellett látnom, hogy igaza volt a 

szüleimnek. Jól esett egy kicsit kiszellőztetni a fejemet, jó levegőn, megnyugtató, szép 

környezetben mozogni és együtt lenni egy kicsit. Mindenkinek ajánlom, hogy menjen 

kirándulni télen-nyáron. 



 


