
DÉLVIDÉKI KIRÁNDULÁS 
 

A KÁRPÁTEURÓPA UTAZÁSI IRODA SZERVEZÉSÉBEN  

 

A PANORÁMA VILÁGKLUB és a KEP RÉSZÉRE 

 

2017. szeptember 8,9 és 10 (péntek- szombat-vasárnap) 
 

3 nap/2 é jszaka, részvétel a Világklub-programokon: Zenta, Törökbecse, Óbecse, 

Újvidék, Pétervárad, Völgypart,  Tornyos, Szabadka, Palics 

 

a tavalyi kirándulásunkról készült kisfilm: 
https://www.youtube.com/watch?v=reaIm6KKAII&t=6s 

 
Programtervezet 

 

1. nap - (szeptember 8. péntek) 

Útiterv: Budapest – Szeged - Zenta- Törökbecse  (kb. 300 km). 

Indulás: Budapestről, a Syma Rendezvényközpont Ifjúság úti bejáratánál lévő parkolóból 
reggel 8 órakor.  

Érkezés Szegeden át  Zentára kb. dél körül, ahol a város polgármestere, Ceglédi Rudolf és a 
helyi Világklub elnöke, Recskó Béla festőművész, társelnök Pörneki András, és tagjai 
várnak bennünket a Városházán. Itt kerül sor egy konferenciára amelyen, a határon túli 

magyarsággal való kapcsolattartás tapasztalatait, lehetőségeit tekintik át a felszólalók, az 
együttműködés további formáit napirendre tűzve, majd megtekintjük Zenta város történelmi 
és természeti nevezetességeit. 

15-16 óra között érkezünk Törökbecsére, majd elfoglaljuk a szállásainkat és megismerkedünk 
házigazdáinkkal.  

18:00 vacsora (plyeszkavica, csevap, kolbász, stb.) – Ismerkedési est.  
                                                         2. nap - (szeptember 9. szombat) 

 

Útiterv: Törökbecse, Óbecse, Újvidék, Pétervárad 

      Miután megreggelizünk elindulunk Törökbecsét felfedezni, megkoszorúzzuk a  

temetőben álló Hungária szobrot, amelyet  Törökbecse polgársága emeltetett hálás kegyelettel 
az 1848-49-es honvédek és nemzetőrök hamvai fölé. Ezután az Aracsi Pusztatemplomhoz 
megyünk, ahol történelmi megemlékezés keretében megismerkedünk azzal a helyszínnel, 

amely  magyarságunk 1000 éves ittlétét képviseli: Szent István királyunk törvénye szerint 
építették itt az első templomot, amelyet 1031-ben említenek először. Ezután megkoszorúzzuk 

 Leiningen Westerburg Károly aradi vértanú mellszobrát, majd elmegyünk Újvidékre, ahol 
megismerkedünk a város magyar vonatkozású történelmével és kulturális értékeivel. Utána 
átmegyünk a Dunán Szerémségbe, Péterváradon egy sétát teszünk a várban, ami a 18. század 

első felében Komárom mellett a legnagyobb erődítmény rendszernek számított - ebben az 
időben nevezték el a Monarchia temetőjének.  

A kirándulást követően kerül sor  a Világklub-rendezvényre Törökbecsén, amelynek 
házigazdái az Aracs Polgári Egyesület vezetői: Link Lajos elnök és felesége, Linkné Mayer 

Krisztina. A programban köszöntők, bemutatkozások, kulturális műsor, a Délvidéken élő 

magyarság körülményeinek alaposabb megismerése, magyarság-hagyományainak gazdagítása 
szerepel – s a Világklub-csoport adománnyal járul hozzá az itteni értékőrző munkához.  

 

3. nap - (szeptember 10. vasárnap) 

https://www.youtube.com/watch?v=reaIm6KKAII&t=6s


Útiterv: Völgypart, Tornyos, Szabadka, Palics  

 

   Vasárnap,  az adai tanyavilág egyik kis gyöngyszemébe, a Völgypartra látogat el a csoport, 

először az „Összetartozás kopjafájához”, ahol koszorút helyezünk el, majd Törökfalun, a 
Százszorszép  Közösségi Házban Berze Tibor polgármester tart beszámolót a település 
életéről, a magyarság értékőrzéséről.  

    A következő helyszín Tornyos városa lesz, ahol Szabó Magda Népművészeti Tájháza ad 
otthont a kulturális találkozónak, amelynek házigazdái a Magyar Életfa díjjal kitüntetett 

tulajdonos és a Tóth Ugyonka Frigyes által vezetett Tornyosi Tambura Zenekar, valamint 
Sándor Arijen, a Panoráma Világklub helyi vezető je. A jelenlévők bemutatják, hogy miként 
őrzik az ottani népi világ  régi használati tárgyait, értékeit, a hímzés, a szövés, a csuhézás, a 

babakészítés tudományát az  önerőből berendezett Tájházban, lesz népzenei műsor, 
bemutatkozik az énekegyüttes , amelynek fenntartásához a Világklub-csoport itt is 

adománnyal járul hozzá.  
         Ellátogatunk Szabadkára. A központban megnézzük a városházát a 
vitrázskirályainkkal, valamint a Zsolnay szökőkutakat. A városban sétálva több helyen is 

felfedezhetjük a Zsolnay műhely munkáit. Nem csak a szökőkutak, de a városháza bejárata és 
a sétáló utcán is több ház azzal van fedve.  

     Amennyiben már itt járunk akkor érdemes egy röpke időt tölteni Szabadka valamikori 
üdülő településén Palicson.  
 

Utána indulás vissza Budapestre  - érkezés várhatóan az esti órákban  
 

Főszervező: Kárpáteurópa Utazási Iroda  

– a szervezésben segítenek: Aracs Turizmus Iroda (Törökbecse),  Link Lajos és felesége, 
Krisztina, a Törökbecsei Világklub vezetői, Recskó Béla, a Zentai Világklub vezetője, Tóth 

Ugyonka Frigyes, a Tornyosi Világklub vezetője, Berze Tibor, Völgypart polgármestere,a 
Völgyparti Világklub elnöke,  Nagyné Varga Mária, magyarországi társelnök, Pörneki 

András a Zentai Világklub magyarországi társelnöke.  Részt vesz Körmöci Károly a KEP 
határon túli alelnöke is. A Világklub-csoport vezetője: dr. Tanka László, a Panoráma 

Világklub alapító elnöke.  

 
Részvételi díj 

 

36 000 Ft/fő, amelyet az alábbi számlaszámra kérünk utalni: 
Kárpáteurópa Kft. 

Sopron Bank:  17600200-00444060-00200004 
Közlemény: világklub-KEP, név, cím 

Kérjük jelentkezését és adatait (név, cím) küldje el a következő email címre; mail@vilagklub.com 
továbbá másolatban: info@kepcp.hu –ra. 

 
 

    A részvételi díj tartalmazza: a szálláshelyek árát, reggelivel, a Világklub-estek vacsoráit, a 

zentai és a törökbecsei műsoros programokon való részvételt, a busz utazási költségét 
(utasbiztosítással), a belépőket, a természeti és történelmi emlékhelyeken 

történő idegenvezetést.  
    Bővebb információ: vilagklub@vilagklub.hu  címen és a 20/410 5994 telefonszámon    
  

A  férőhelyek korlátozott száma miatt a helyfoglalás a befizetések időrendi sorrendjében 

történik!  
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