
Málta – nem a csúcsok országa 
 
 

 Málta legmagasabb pontja, a 253 méteres Ta’Dmejrek a sziget déli oldalát 
meghatározó magas, sziklás part, a Dingli Cliffs egyik kiemelkedése. A legtöbb 
térkép jelzi ugyan, megtalálásához azonban némi kreativitás szükséges. 

Az országot átszövő buszútvonalak nem kerülik el a látványos partot sem, 
így Vallettából indulva a térség megközelítése nem okoz gondot. A szikla egyik 
kiszögellésén messziről szembetűnik egy katonai objektum, s miután a buszról 
jóval hamarabb leszálltunk, először ezt vettük célba. Úgy látszott, a közelben 
légyegesen magasabb pont nem akad, a térkép és az internetről letöltött GPS 
adatok azonban a Ta’Dmejreket kissé távolabb jelölték, ezért lemértük a szirt 
magasságát és továbbindultunk. A Cliff vonalát követve többször találtunk 
néhány méteres ingadozást, míg végül egy gaztenger közepén az említett szirtnél 
négy méterrel magasabb értéket mértünk. A környéken ennél nagyobb 
kiemelkedést nem láttunk, s bár a beszerzett GPS koordináta helye még vagy 
300 méterre feküdt, ebben az irányban a felszín már lejtőssé vált. Csúcsjelzést 
természetesen nem találtunk, de erre egy darabig nem is lesz szükség. A 
környéket mindenfelé bódék és drótkerítések éktelenítik, lehetséges, hogy 
rövidesen építkezés kezdődik és a terep is át fog rendeződni. Kíváncsi vagyok, 
mi áll majd pár év múlva az általunk mért legmagasabb ponton, ami a 
következő: N 35°50’44,0” / E 14°23’48,1”. A környéket persze akkor is 
érdemes felkeresni, ha a csúcsjel mellett éppen nem tudunk fotókat készíteni. A 
Dingli Cliffsről pazar kilátás nyílik a leszakadó partfalakra és a tengerre. 

Málta különleges értékét jelentik a part közelében és a sziget belsejében 
ötezer éve épült kőkori templomok romjai, melyek felkerültek az UNESCO 
Világörökség listájára. Az archeológiai szempontból legértékesebb Hypogeum 
belépőjegyét már hetekkel előre le kell foglalni és itt fényképezni sem lehet, a 
bejáratnál még a legkisebb csomagot is le kell adni. 

A főváros, Valletta, és az egykori központ, a mára álmos kisvárossá, 
történelmi díszletté szelídült Mdina, vagy a part sziklás, fürdésre csábító öblei a 
sziget újabb és újabb arcát mutatják. A legkülönösebb színfoltot azonban a sárga 
buszok jelentik, melyek legfiatalabbja is legalább 30 éves, viszont mindenhová 
eljutnak, a jegyárak olcsók, emiatt a szigeten az autóbérlés szükségtelen. 


