Szatanek József jelentése a 2005. évi, alapítványbéli tevékenységéről
(2006. 02. 28.)
A horvátországi várak tekintetében, 2005-ben az alábbi várak bejárása
történt meg:

2005. 04. 05.
Daruvár (Jankovich kastély) – Szircs (Sirač) vára – Barica/Szolnock (Željnjak)
vára – Dragović/Csáktornya (aknaveszély miatt sikertelen) –Kővár (Kamengrad)
– Athyna (Voćin) – Dárnóc vára (Slatinski Drenovac).
2005. 07. 16.
Csáktornya (Čakovec) – Varasd (Varaždin) – Vinica vára
2005. 08. 06.
A túra során az alábbi várakat, erődöket kerestük fel:
Bellye várkastély - Eszék a középkori vár csekély maradványa és az újkori erőd
- Diakovár a középkori vár egy megmaradt fala a 19. sz-i székesegyház mellett Bród erődje a Száva partján - Károlyváros az erődváros megmaradt sáncai - a
Károlyváros melletti Orlica erőd félbehagyott sáncainak kevés maradványai Varasd vára.
2005. 10. 01.
Orlyava (Orljava) – Podvarsa (Podvrško) – Csernek (Cernik) – Ság
(Cernička Šagovina) nem sikerült megtalálni, de a várhely pontosítása
folyamatban van – Ó Rácsa johannita vár (Stara Rača) útfelbontás miatt
sikertelen – Fejérkő (Bijela Stijena).
2005. 10. 09.
Szentmárton (Martin Našice mellett) – Raholca (Ružica grad) – Raholca (Stari
grad)
A fenti bejárással kapcsolatos költségek megtérítésére NEM tartok igényt!
A fenti várak közül ténylegesen feldolgozásra kerül Szirács és Szolnok vára,
a többi anyag félkész állapotban van (a közeljövőben fog
elkészülni Szentmárton johannita rendháza, Raholca I. Raholca II.).

Csáktornya várának, valamint Trakostyán várának dokumentációja
Keserű László részére, további feldolgozás céljából átadva.
2006. évi tervezet:
2006. 04. 01.
1. Nekcsevár (Našice/Bedemgrad) felmérése fényképezése, feldolgozása
2. Frkljevci – Gradina bejárása, felmérése, stb.
3. Kisdárnóc (Brodski Drenovac) templomvárának bejárása, stb.
4. Gara (Gorjana) várhelyének megkeresése
5. Kórógyvár bejárása, stb.
Költségtérítés igény nélkül
2006. év folyamán (kb. a nyár végén)
Egy 2-3 napos túra, a Zríny hegység Zrínyi várainak felkeresésére, ennek
folyamán az egykori horvát területnek, így Magyarországnak is részét
képező bihácsi határvidék várainak felkeresése. Ez a túra Dénes Jóska
bevonásával még kidolgozásra vár.
A költségtérítési igény utólagos elszámolással.
2006. ősze
A Duna menti várak bejárása és dokumentálása.

