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Körösök randevúja
Békés-Dánfokról a Kettős-Körös gátkoronáján Doboz 

felé, a Fekete- és a Fehér-Körös összefolyásához Szanazugba 
kerekezhetünk, ahol hétvégi- és üdülőházak, étkezési lehe-

Szanazug – Sámson vár (Sar-
kad-Remetei-erdő) – Szanazug

 4 km
 2 óra

11 km
1 óra

11 km
3 óra

Útvonal, látnivalók:

Útvonal: Békés-Dánfok – bal 
parti gátkorona – Dobozi-híd - 
jobb parti gátkorona – Szanazug

Szanazug – „Körös Menti” 
Kishajókikötő és -átemelő 
(Békés-Dánfok)

~ A Sarkad-Remetei-erdőt nem csupán a Sámson vár 
és a környék történelmi-természeti tudnivalóit elbeszélő 
tanösvény táblák miatt érdemes felfedezni. Az erdőben szá-

mító település kastélykertjében. A 
Holt-Fekete-Körös által körül-

platán és gesztenyefái alatt érdemes egy keveset időzni. 
~ A Fekete-Körös jobb parti töltésén folyásnak 
fölfelé javasolt egy túrát tenni Gyula-Városerdőig, 

megcsodálva a folyó jó néhány helyen szabá-
lyozatlanul hagyott kanyarulatait. A men-

tett oldalon a Remetei-erdő idős 
fái, majd a vadaskert tisztásai 

kísérnek, ahol kis szeren-
csével legelésző dám-

vadakban is gyö-
nyörködhetünk.

akadálymentes víziút a 
duzzasztóig; kerékpárral 
járható földgát (csak 
száraz idő esetén javasolt); 
kevés aszfaltút; erdei út; 
Szanazugnál személykomp 

nehézségi fok:

!

!

Útvonaljellemzők:

tőség, kijelölt szabadstrand 
és vízisport-bázis nyújt 
akár hosszabb pihenésre 
lehetőséget. A közeli Sar-
kad-Remetei-erdőben ér-
demes végigjárni a doboz-
szanazugi tanösvényt és 
felfedezni az egykori föld-
vár helyén emelt fatornyot, 
Sámson várát.  Szanazugtól 
a Kettős-Körösön akár ke-
nuval is visszajuthatunk 
Békés-Dánfokra, a kishajó 
kikötőbe.

ölelt park tölgy-, hárs-, 

Egykori meder a
Remetei-erdőben

A szanazugi 
összefolyás

(1) Békés-Dánfok;
(2) Szanazug; (3) Sámson vár; 
(4) Wenckheim kastélypark

Ajánló
mos helyen ott kanyarognak az egykori Fekete-Körös vízzel telt meanderei, 

melyek az erdő ökoszisztémájának fontos 
életterei. Figyelmesen, csendben túrázva 
számos erdei állatfajt figyelhetünk meg, s 
akár kaphatunk lencsevégre.

~ Ha van lehetőségünk, térjünk be 
Dobozra és tegyünk egy sétát  az egykori 
Wenckheim uradalom központjának szá-
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A dobozi kastélypark

~ A Kettős-Körösön minden év augusztusában a Szanazug-Dobozi-híd közti szakaszon kerül 
megrendezésre a „Szanazugi Evickélés” elnevezésű össznépi úszóverseny. A 4,5 kilométeres teljes 
táv kiváló erőpróba, amire a gyengébb úszóknak érdemes alaposan felkészülni!
~ A Fehér-Körös Gyulaváritól (7,5 km), majd a Kettős-Körös Békésig (12 km) teljes egészében mes-

terségesen ásott meder, melyet a Gyula kétharmadát elsöprő 1855-ös 
fehér-körösi árvíz után építettek Bodoky Károly tervei alapján. Az 
1856 telén kezdődött munka nagyságát jól érzékelteti, 
hogy a kubikosok százai összességében 5 milló 
köbméter (kb. 80 millió talicska) földet 
mozgattak meg. Az élő Fehér-Köröst 
Gyula városától „leválasztó” 
Gyula-Békési-nagy-
csatorna építési 
munkálatait 1857 

májusában, megyei körútja során Ferenc József császár 
és felesége is megtekintette. A grandiózus építkezés 
1858 áprilisában fejeződött be.
~ Szanazug, a gyulai váruradalomhoz tartozó 

Árpád-kori Szanna falu nevét őrzi, melynek 
lakói halászatból, vadászatból, méhészke-
désből, szénégetésből éltek. A környező 
tölgyerdőket már 1075-ben is meg-
említik okiratok Doboz település 
kapcsán, mint ottani kiváló 
disznómakkoltató helye-
ket. Szanna falu a török 
hódítás alatt pusztult 
el 1596-ban.

Körös-gát

Tudta?


