
 

Tanári kirándulás a Délvidékre és 
 a Vaskapuhoz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018. június 26. – július 1. 
 

Indulás: 2018. június 26-án, kedden 7:00-kor az iskolaudvarról 

Visszaérkezés: 2018. július 1-én, vasárnap este ugyanide (Mivel Milán atyának vissza kell érnie az érettségi 

találkozókra, ezért lesz egy kocsi, amelyik szombat délutánra visszajön Esztergomba; aki semmiképp nem tud velünk 

maradni vasárnapig, ezt a lehetőséget is választhatja.) 

Utazás: az iskola kocsijával és kisbuszaival 

Szállás: Székelykevén, falusi turizmusban a Dani Panzióban 

Költség: 30.000 HUF + 100 € (a szombaton hazaindulóknak 75 €) 

 ez tartalmazza: 

 az utazást (benzinköltség+pályadíjak) 

 a szállást reggelivel és meleg vacsorával 

 hajókirándulást a Kazán-szorosban és egyéb programokat 

 nem tartalmazza: 

 az ebédet és a biztosítást 

Jelentkezés: Kleofás testvérnél legkésőbb március 5-ig 15.000 HUF vagy 

50 € előleg befizetésével (A maradékot június 1-ig kérem befizetni.) 

 
 

Egy, ún. Európai Egészségbiztosítási Kártyához hasonló szerződés van érvényben Magyarország és Szerbia között, mely szerint a 

két ország állampolgárai a másik országban a hazai társadalombiztosításuk terhére vehetik igénybe a helyi egészségügyi ellátásokat 

az ott érvényes szabályokkal megegyezően. Ehhez a HUN/SRB 111 jelű nyomtatványt kell itthon kiváltani, majd magunkkal vinni az 

utazásra. A dokumentum kiállítása ingyenes! Részletek: 

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_kulfoldon/ellatas_az_eun_kivul/eu_ellatasok_igenybevetele_szerbiai_ta

rtozkodas 

Aki ezen felül is szeretne biztosítást kötni, az megteheti egyénileg, valamint lehetőség van a Magyarok Nagyasszonya Ferences 

Rendtartomány és az Európai Utazási Biztosító közti szerződés alapján a rendtartomány programjai számára elérhető 

kedvezményes biztosítás vásárlására. Ennek ára a 6 napos programra kb. 2000 HUF. Aki ezt igényelni szeretné, az kérem, hogy 

jelezze nekem!  

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_kulfoldon/ellatas_az_eun_kivul/eu_ellatasok_igenybevetele_szerbiai_tartozkodas
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_kulfoldon/ellatas_az_eun_kivul/eu_ellatasok_igenybevetele_szerbiai_tartozkodas


Programterv: 
(Amit még alakíthatunk a tartalom és a sorrend tekintetében is.) 

 

1. nap: 

- reggel 7:00-kor indulás az iskolaudvarról 

- Újlak (Horvátország): vár, ferences kolostor, Kapisztrán Szent János 

emlékhely 

- utána megállási lehetőségek: Szávaszentdemeter (Sirmium néven 

egykor a Római Birodalom egyik legjelentősebb városa), Indjija (Kovács 

Kristóf atya vértanúságának helyszíne) 

- Székelykeve: szállásunk a Belgrád alatti bukovinai székely magyar 

faluban lesz; a székelyes vendégszeretettel nem lesz gond, már 

többször volt módom kipróbálni…  

 

2. nap: 

- Kirándulás a Kazán-szoroshoz: hajózás a szorosban, Ponikova-barlang, 

Veterani-barlang, kilátás a szoros tetejéről, Decebal-szobor 

- valamint a környéken: Lászlóvára (és szemben Galambóc), Orsova, 

Ada Kaleh (már a víz alatt, a Senki Szigete), Vaskapu 

 

3. nap: 

- Nándorfehérvár (Belgrád): városnézés, Kalmegdan (vár), Duna-part 

- Zimony: Hunyadi-torony 

- Szendrő: vár 

 

4. nap: 

- Pétervárad: erőd 

- Újvidék: városnézés, ferences kolostor, ferences vértanúk 

emléktáblája 

- Titel: a Duna és a Tisza összefolyása 

 

5. nap: 

(kora reggel egy kocsi indul haza) 

- Deliblát: Európa egyetlen homoksivataga 

- Versec: városnézés 

- Aracs: pusztatemplom 

- Nagybecskerek: városnézés 

 

6. nap: 

- Zenta: Tisza-part, városnézés 

- Szabadka és Palics: városnézés, szecessziós tobzódás 

- hazaérkezés este 


