
VÉGVÁRAK AZ AL-DUNA MENTÉN – ÉS A KAZÁN SZOROSOK 

2013. szeptember 18-22-ig 

(5 nap 4 éjszaka) 

 

Első meghatározó élményünk Herkulesfürdőn lesz, a Temes völgyében mindenki járt - aki számított - Trajánus 

császártól kezdve kunok és Szent László, tatárok - törökök - császári csapatok, Kossuth Lajos és emigrációba 

igyekvő társai.  

A Délvidék páratlan szépségű tájain, az Al-Duna legromantikusabb szakaszán visz az utunk – szárazon és vízen. A 

kis és nagy Kazán szorosokról van szó, mely folyószakasszal 1832-től 1896-ig birkózott, küzdött a magyar 

vízépítészet. De megnézzük a világ legnagyobb turbináit is a Vaskapu vízi erőműben, mely erőmű megépítése 

véglegesen és végzetesen megoldotta és fölül írta a szabályozás addigi problémáit. 

Majd a délvidéki, egykor magyar végvárak következnek: Galambóc, Szendrő, Nándorfehérvár, Pétervárad. 

Történelmet, legendákat, verseket idéző falak között járunk. Karlócán megtekintjük az 1699-es béke templomát, 

majd ugyanitt Zsivanovics úr finom boraival, bermetjével és mézeivel traktál bennünket. Mindez az egykor 

leggazdagabb magyar tartomány, a Szerémség máig meglévő értékeit, ízeit dicséri. Van lehetőség számunkra a 

vásárlásra is. Utunkat egy bácskai szemle teszi teljessé.  

Részletes program: 

Első nap: (Indulás reggel 6 órakor, a Rákóczi térről, a Megyeháza mellől.) Határátlépés Kiszombornál. 

Gondolatok Ajtony vezér úrságában. A nagyszentmiklósi aranykincs titka, Bartók Béla szülőföldje. 

Temesvár, Lugos, Karánsebes városokon keresztül érkezünk az egykor meseszép fürdőhelyre: 

Herkulesfürdőre. Túra a Cserna völgyében Herkulesfürdőről kisétálva Mehádia várához.  

Szállás Orsova térségében. 

Második nap: Hajó- vagy csónakkirándulás a Dunán. A Kazán szorosok és egyéb nevezetességek 

megtekintése. A Duna táj drámai szépsége – a természeti erők küzdelme. A térség nevezetes emléktáblái: 

Trajánus császártól Széchenyi Istvánig. A vízi erőmű meglátogatása szakszerű helyi vezetéssel, magyar 

nyelven. Szörény várának és Trajánus hídjának maradványa. 

Harmadik nap: A várak napja. Galambóc, Szendrő idővel, elmúlással dacoló ódon falai, legendái. 

Nándorfehérvár vára és vérzivataros története. Hunyadi János emlékművének megkoszorúzása. Séta 

Belgrád központjában. Az egyetlen megmaradt török mecset meglátogatása. Szállás Nagybecskerek 

környékén.  

Negyedik nap: Kirándulás Újvidékre / Novi Sadra. A város nevezetességei, felújított központja, főtere, 

sétáló utcája. Pétervárad vára – a Duna Gibraltárja. Séta a várban, a múzeum megtekintése. Karlóca – az 

1699-es béke temploma Nagybecskerek környékén.  

Ötödik nap: Indulás haza. Egy titokzatos, magányos templomrom a távolban, a puszta közepén – Aracs. 

Séta Nagybecskereken, az egykori megyeszékhelyen. Kiss Ernő aradi vértanú tábornok sírjának 

megkoszorúzása Eleméren. Zenta város nevezetességei. A zentai csata (1697) emlékei és a zseniális 

hadvezér Savolyai Jenő herceg dicsérete. A magyar vértanúk (1944) emlékműve a Tisza-parton. 

Határátkelés Röszkénél. Érkezés haza a kora esti órákban. 

A kirándulás költsége: 48.500,- Ft. 

Ez fedezi a négy igényes éjszakai szállást, a négy félpanziót (reggeli és estebéd-főtt vacsora), fedezi a 

kényelmes autóbusz, a múzeumi belépők, a költséges hajóút díját, a méz és borkóstolót, a szervezés és 

idegenvezetés költségeit. 

Nem fedezi a kirándulás költsége a föltétlen szükséges utas- és balesetbiztosítást, amit egyénileg vagy 

csoportos formában lehet megkötni.  

A CSMKE tagjainak költségét az egyesület 2000,- Ft-tal támogatja. 

A biztosítás az Európai Egészségbiztosítási Kártyával oldható meg, illetve ismét lehetőség lesz közösen 

baleset- és poggyászbiztosítást kötni. 

Szükséges úti okmány: érvényes útlevél vagy plasztik kártyás személyi igazolvány. 

Szükségletnek, igényeknek megfelelő pénz: román lej és szerb dinár. 

A csoporttal utazik: Farkas Ferenc tanár, idegenvezető. 

Jelentkezés: 2013. május 10-ig 16000,- Ft előleg befizetésével a szervezőknél (lásd lap alján). (Ezután 

előleget csak akkor tudunk visszaadni, ha sikerül az illetőnek maga helyett mást találni!). 

A 2. részletet (16000,- Ft) 2013. június 10-ig, a 3. részletet (16500,- Ft) 2012. augusztus 26-ig kérjük 

befizetni a szervezőknél. 

Jó utat, jó időt és szép élményeket kívánunk! 

A szervezők: Nagy Zsuzsanna és Oros Sándor 

Nagy Zsuzsanna: 62/425-525/137 ; 

zsuzsu.nagy@gmail.com; 20/247-1252 

Oros Sándor: 62/425-525/143; 

oros@sk-szeged.hu, 20/248-3101 
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