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A bejárás egyirányban történt meg, a visszautat alternatív lehetőségek földerítésére 
használtam föl. Ezek egy része alkalmas, másik része nem mindenkor. A fölhasznált 

térképfelületek a hivatkozott linkeken megtalálható föltételekkel alkalmazhatóak. 
 
A tervezett út néhány rövidebb-hosszabb szakaszon együtt fut az EuroVelo 6, a Pannon Put 
Mira1, ill. a Ruta Dunav kerékpáros útvonallal. 

 
[1] A bejárás áttekintő térképe alternatívákkal és javasolt táblahelyekkel2 
 

1. szakasz: Udvar/Duboševica/Dályok 
A határátkelőn a kocsik között keveredünk át; nagyobb forgalomnál a néha szükséges 
sávváltások problémások. A nagyforgalmú utat aztán párszáz méter után egy balfordulóval 
elhagyjuk, és rátérünk a jól kitáblázott3,4 kereszteződésben a Gajičnak vezető útra. 
Kisforgalmú, aránylag jóminőségű aszfalt, az autók bő oldaltávot hagy(hatná)nak. 



 
2. szakasz: Duboševica/Dályok – Topolje/Izsép – Draž/Darázs 

 
[2] Az első szakaszok egybeesnek az EV 65 nyomvonalával6 
 
A templommal szemben érkezünk a faluba a temető mellett. Jobbra térünk; egy nyílegyenes 
szakasz után az elágazóban balra, Topolje irányában, továbbra is aránylag jó, csöndes 
aszfaltúton megyünk. Gajič/Hercegmárok után egy, a Karasicába torkolló csatorna hídjára 
éles, beláthattalan, szűk forduló vezet, majd begurulunk a drazi faluközpontba (benzinkút, 
vegyesbolt). 

 
[3] A bejárás első három szakasza (Duboševica – Batina) 
 

3. szakasz: Draž/Darázs – Batina/Kiskőszeg 
Dražt egy közepesen erős emelkedővel hagyjuk el, a faluközpontból balra fordulva. A Duna 
melletti löszhátra fölkapva már aránylag sík terepen haladunk. Dražtól kb. 2 km-re jól 
kiépített kereszteződésben dönthetjük el, hogy Batina vagy Zmajevac felé folytatjuk az utat. 
Most Batinának megyünk, és a falu határában a pincesoron gurulunk le a határátkelő előtti 



körforgalomig. A bevezető út gyönyörűen rakott kiskockakő, anyaga nem az idehaza 
megszokott, a nedves időben jól csúszó bazalt, hanem érdes gránit. Ez azonban ne csábítson 
könnyelműségre: a löszfalban nem csak a pincék, de több helyen az útburkolat is megindult 
már, gödrös, mozognak a kövek. 

 
[4] A javasolt táblák, jelzések helye. A kereszteződésekben és faluközpontokban a 
továbbiakban sem jelölve, de szükséges 
 

4. szakasz: Batina/Kiskőszeg – Knezevi Vinogradi/Hercegszőlős 
Batinát a Duna szerb határhídja előtti körforgalomban hagyjuk el. Az eszéki műúton ugyan 
van kijelölt kerékpársáv (a hazai kerékpárút-táblával megegyező módon jelölve), azonban az 
nem több 50 cm szélesnél, így inkább eggyel előbb, az ulica K. Lajoša – Kossuth Lajos utca – 

elágazónál kanyarodunk ki a körforgalomból. Ez a csöndes, 
jóminőségű aszfaltú utca majd’ 3 km-en visz a forgalomtól 
elkülönítve. A végén vissza kell térni a főútra, amit nagy 
körültekintéssel teszünk, tekintve a – főleg a szerb rendszámú 
kocsik által művelt – veszélyes agresszióra a kerékpárosokkal 
szemben.  
 Szerencsére kb. 2 km után elhagyjuk a főutat és a 
Zmajevacra vezető egyik utcácskában érkezünk a községbe 
(Dunavska ulica). A főtéren, a körforgalomban térünk vissza az 
eszéki főútra, de itt már hatásos a csillapítás, a gépkocsiforgalom 
nem jelent akkora kockázatot. Innen – jórészt beépült területen 
– a főúton jutunk K. Vinogradiba. Az út jobb oldalán időnként 
érdemes a párhuzamos mellékutcákat választani, nem csak a 

forgalom miatt, de a pincesorok is közelebbről szemlélhetők róluk. Az út burkolata K. 
Vinogradiig kitűnő. 



 
[5] Az EV 6 Zmajevac előtt elhagyja a tervezett nyomvonalat7 
 

 
[6] A rövidítés Zmajevac felé 
 
 Dražt elhagyva, a hármas elágazón egyenest tovább (enyhén jobbra) közvetlenül 
Zmajevacra jutunk, az út végén egy erős lejtőn. Ez egy lehetséges rövidítés, de 2-3 km-nél 



többet nem jelent, és sem oda, sem visszafelé plusz emelkedőt sem. Emiatt kár kihagyni 
Batina látnivalóit. 

 
[7] Batinától az eszéki műúton haladunk, Zmajevacig kerékpársávon, ami azonban veszélyes 
és szűk. Batinán jobb választás az ulica K. Lajoša 
 

 
[8] Kneževi Vinograditól még az eszéki műúton, majd átvágunk Jasenovacnak. Csöndes, sima 
 

5. szakasz: Kneževi Vinogradi/Hercegszőlős – Tikves/Tökös 
K. Vinogradi nyugati szélén, a körforgalomban a forgalmas eszéki főúton folytatjuk utunkat. 
Előtte 200 m-rel nem hisszük el a kerékpárutat mutató tábla tájékoztatását, ami egy 
mellékutcácskába vezetne: a jóelőre kirakott kerékpáros tábla itt is (mint még több más 
helyen is) sokkal előbb ki van helyezve a voltaképpeni letérésnél. Ezt a hibát a Zöldút 
táblázásánál majd kerülni kell. 
 A forgalmas főutat kb. másfél km után balra, Jasenovacnak hagyjuk el (8. kép). Ép, 
csöndes aszfaltút a csatornák között; pár fordulóval Sokolovac után érjük el a Lug/Laskó-
Suza/Csúza utat, ezen jobbra, délnek fordulunk. Az erdőbe érve áthajtunk az acélcsövekből 



rakott csatornahídon, és a fák árnyékában haladunk bő egy  km-t, és a gátőrházikónál élesen 

 
[9]Sokolovac – Tikveš. Tikveštől jóminőségű, sima, döngölt kavicsosút, ennek kezdeténél át 
lehet térni az EV 6-ra a hídon 
 
visszafordulunk balra. Továbbra is az erdőben eljutunk egy némiképp félrevezető 
kereszteződésig; ha a nagyméretű sárga tábla egyértelmű jelzésére nem figyelnénk, a Tökösi 
kastély helyett a Recepció feliratot választjuk és délnek térünk: még kb 8 km és eljutunk 
Tikvešre. Az út jó állapotú, keskeny aszfalt, végig a fák árnyékában. Tikvešből nem sokat 
látunk, a csöppnyi településtől keletre visz el az utunk. 
 

6. szakasz: Tikveš/Tökös – Podunavlje (Kisduna) melletti Kopácsi rét-információs tábla 
Tikvestől még egy szűk km az aszfalt, majd a Dunához vezető híd után (ami balra vezetne át 
az eddig követett csatornán), a sorompó után sima, lejárt/döngölt, jól járható kövesúton 
haladunk tovább egészen egy erdészházig. Ennek az udvarán át kell vágni, és utána földút 
következik. Ez esőzésekkor, utána járható ugyan kerékpárral, de ugyancsak csúszós; 
málházott, magas túragépeket helyenként jócskán kell rutin megtartani. Viszont a talaj nem 
ragad, így még nagy esők után is aránylag tiszta kerékpárral lehet túljutni rajta.  

 



[10] Tikveš – Kopačevo. A táblázás, jelzésfestés itt fontosabb, mint más szakaszokon (zászlók) 
 
 A nyomvonalnak ezen a részén vannak tévelygésre lehetőséget adó helyek, ezért itt a 
kitáblázáskor a waypointokkal megjelölt helyeken (és az elágazókban) a korrekt információ 
nagyon fontos.  
 Továbbhaladva elérkezünk egy jókora szivattyútelepig, ami mellett a gátra fölkapva 
eljutunk a tavakat délről övező gátra. Ezen jobbra hajtunk tovább. Mind a gát, mind a töltés 
kavicsburkolatú, sima, jól járható még erős esők után is. Aztán aszfalt; így jutunk el az 
információs táblákkal jócskán ellátott pihenőhöz Kopačevo közelében. 
 

7. szakasz: Podunavlje (Kisduna) melletti Kopácsi rét-információs tábla – Osijek/Eszék 
A pihenőtől pár kilométert még aszfalton gurulunk, amit a kopácsi elágazónál hagyunk el a 
Drávába vezető Sakadaš/Szakadás (másképpen Mali kanal) töltésének kedvéért. A sorompó 
mellett mindkét oldalon van egy-egy bringányi átbújás; utána a következő kb. 12 km-en 
köves, kicsit fogós felületen, szinte teljesen forgalommentesen jutunk Eszékre (pontosabban 

 
[11] Az Osijekre befutó töltés. A 026-os waypoint jelöli a zárt kaput, onnan Osijekig aszfalt 
 
előbb a Podravlje városrészbe). Közben egy helyütt el kell hagyni a töltést, hogy alatta 
leereszkedve megkerüljünk egy vaskos lakatra zárt, masszív kaput (ennek nyitása a 
létesítéskor tárgyalások kérdése kell legyen; a kifeszített kerítésen átvezető kerülőt a helyiek 
szívesen megmutatják ugyan, de kérdés, hogy projekt alapozható-e erre). A kerítés és kapu 
után már sima, jó aszfalton haladunk. 

 



[12] A 026-os waypoint (zászlócska) jelöli a zárt kaput, onnan Osijekig aszfalt 
 
 
 A podravljei aszfaltozott töltésszakasz egyirányúba fut, ezt akár ki is kerülhetjük 
jobbra és száz méter után, a kocsma előtt balra fordulva. Utána sima, nyugodt út a töltésen 
ami – elhagyva egy kavicsos szekérút kedvéért, amin átjutunk a vasúti híd alatti szűk kis íven 
- egy gyalogbringaútban folytatódik (az itt szokásos fél méter széles kerékpáros 
kijelöléssel…). Ezen továbbhajtunk a közúti Dráva-híd alatt a strandig. Azt megkerülve egy kis 
szakaszon főútra jutunk, amit párszáz m után balra elhagyva visszajutunk a töltésre. Ezen 
végül följutunk a kosárfülíves gyalogoshídra, amit kis (?) kompromisszumok árán 
kerékpárossá is alakítottak, és begurulunk a város Dráva-partján kialakított szép, széles, 
vegyeshasználatú pihenőparkba. 
 

8. Általános megjegyzések 
A határ környékén a főúton (58-as magyar, ill. 7-es horvát) megteendő pár kilométer 

veszélyes. Föltétlen megfontolandó volna költséghatékony alternatív út kialakítása 
(nemesített földút).  
 A bédai környékről vezetnek közvetlen, nem mű utak a horvát területekre8, ezek 
azonban a jelen jogi környezetben nem nevezhetők ki hivatalos nyomnak, nem vezethető 
rajtuk hivatalos projekt, használatuk tiltott határátlépés volna. Létesítésük ugyanakkor 
biztonsági és látványszempontból kulcskérdés, a Zöldút értékét jelentősen növelné a 
használatba vételük megoldása. 
 A Zmajevac fölött leágazó EV 6-ot is beleértve a nyomon futó kerékpáros útvonalak 
kitáblázása korrekt (a túl korai kitáblázásokat leszámítva), ezekre érdemes támaszkodni a 
Zöldút létesítése során, és a magyarországi rész közúton futó szakaszain mintaként 
alkalmazni őket. 
 A bejárás során kevés a problémás tájékozódású csomópont, a vonalvezetés a 
magyarországi részénél nyitottabb, átláthatóbb lehetőségekkel bír. 
 A visszaúton bejárt, a sokolovaci elágazótól a zmajevaci torony irányában Mirkovacra 
vezető föld- (utána Suzára aszfalt-) út száraz időben jó alternatíva, esőben és utána azonban 
a föltapadó talaj mind a kerékpáros, mind a gyalogos haladást keservessé teszi. 
 
 
 
 
 
2013. szeptember 15. 
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1
 http://www.tzbaranje.hr/UserFiles/file/biciklizam/panonski-put-mira.pdf  

2
 A tracklog alatti térképek (.rus formátum) forrása: http://openmaps.eu/download?format=rus  

http://www.tzbaranje.hr/UserFiles/file/biciklizam/panonski-put-mira.pdf
http://openmaps.eu/download?format=rus


                                                                                                                                                                      
3
 http://www.pannoniabiketour.org/  

4
 http://www.tzvsz.hr/hr/vidjeti-dozivjeti/biciklizam/ruta-dunav/  

5
 http://en.eurovelo6.org/?set_language=en  

6
 Forrás: http://www.openstreetmap.org/#map=14/45.8988/18.6868&layers=C  

7
 Forrás: http://www.openstreetmap.org/#map=14/45.8988/18.6868&layers=C  

8
 személyes infromációkból 

http://www.pannoniabiketour.org/
http://www.tzvsz.hr/hr/vidjeti-dozivjeti/biciklizam/ruta-dunav/
http://en.eurovelo6.org/?set_language=en
http://www.openstreetmap.org/#map=14/45.8988/18.6868&layers=C
http://www.openstreetmap.org/#map=14/45.8988/18.6868&layers=C

