
VÁRTÚRÁK SOROZAT – NEM EGYSZERŰ VÁRNÉZŐ PROGRAM 

 

A vártúrák sorozat az eddigi kirándulásaink közül is kiemelkedik!  
Minden túránk lényege, hogy a lehető legtöbb információt kapjanak a résztvevők egy-egy 

területről, vagy témáról. A most induló sorozat viszont olyan mennyiségű és minőségű 

információt ad át, melyet máshol így egyben nem lehet megtalálni.  
 

A túrák nem egyeznek meg egy olyan típusú várnézéssel, amiben már sokunknak volt része. 

Így ha valaki járt már például Sümegen, most velünk nem azt fogja látni, mint akkor! 
 

Nem más a célunk, mint a résztvevők visszarepítése a múltba, mint egy időutazás során. A 

várrendszerünkön keresztül kaphat betekintést az utazó ebbe a korszakba. Végigjárjuk az 

összes olyan magyarországi várat, amiből még „legalább 2 domb” maradt, és elképzeljük, hol 

milyen fal húzódott, hogyan éltek az emberek, milyen csatákat vívtak. 
 

Az utazások idejét is kihasználjuk. Különböző filmeken keresztül megismerjük ennek a 

korszaknak a hivatalosan elfogadott történelmét. Mivel egyre többször tapasztalhatjuk, hogy 

nincs minden rendben ezzel a ma ismert történelemmel, megismerjük a másik oldalt is, a 

magyarság 20 000 éves történetét. Ezek után mindenki maga döntheti el, hogy számára 

melyik a hitelesebb, függetlenül attól, hogy mit tanult az iskolában. Egyébként nem is kell 

nagyon visszamenni az időben, máris láthatjuk, hogyon változott meg a fél évszázados 

történelmünk. A mi esetünkben 1000 évről beszélünk. 
 

Mivel az utazások elég sokáig tartanak, videókon keresztül megismerhetjük azokat a várakat 

is útvonalunk mentén, amikből mára nem maradt meg az a bizonyos 2 domb, de léteztek, így 

nem mehetünk el mellettük szó nélkül. Természetesen azon várakról is kap minden résztvevő 

filmes információt, amelyeket megtekintünk, megmászunk. Sőt ezekről a várakról készültek 

úgynevezett rövid csatafilmek is, melyeket szintén nem hagyhatunk ki. 
 

A hallott információ nagy része sajnos elveszik. Ezért minden út után a résztvevők olyan 

anyagot kapnak nyomtatott formában az adott kirándulásról, melyet összegyűjtve az utolsó 

vártúra után egy komplex anyaggal fognak rendelkezni várainkról, mely sehol sem található. 

Ehhez egy iratrendezőt kap mindenki, az első útján. Sem az iratrendező, sem a későbbi 

leírások külön nem kaphatók, csak a résztvevők kapják meg. 
 

Gyűjtők és hűtőmágnes rajongók szintén örülhetnek, mert minden meglátogatott várról készül 

egy hűtőmágnes, amit szintén megkap minden résztvevő. 

 
 

Végül. Ezek a kirándulások 2 naposak, így hónapokkal korábban szükséges a szállás lefoglalása. 

Amennyiben elfogy a 8 hely a buszon, kezdjük a következő időpontot tervezni. A szállás foglaltsága 

miatt nem 100%, hogy sikerül következő túrát biztosítani. 



Vártúrák 3. 
2018.08.25-26. szombat-vas. vagy 08.28-29. (kedd-szerda) KISBUSZ 

Ára 29 000,- Ft/fő, mely tartalmazza az útiköltséget, a szállást, a vacsorát az első napon 

reggelit a 2. napon, a hűtőmágneseket, és a kinyomtatott információs lapokat.  

A belépők díjait (Regéc 800/600,-Ft, Boldogkő 1 100/700,-Ft és  

Füzér 1 700/1 100,-Ft, Sárospatak 1 000/500,-Ft) NEM! 

 
6.00 Indulás Kozármislenyből. Felszállási lehetőség: saját lakás 

A 2 nap alatt megtekintett várak: 

 Sárospatak 

 Szerencs 

 Regéc 

 Boldogkő 

 Füzér 

  

  
 

 

A 2 nap alatt további 22 megemlített vár. 

 

 

Jelentkezés és bővebb információ: Palotai János (06-30/48-777-38) 

Családok Kulturális és Szabadidősport Egyesülete Kozármisleny 


