
 Indulás: Gyülekezés 2015. szeptember 24-én, csütörtökön délután 14:00-ig a Temesvári Pelbárt 

Ferences Gimnázium udvarán. Bepakolás után 14:00-kor indulunk Kárpátaljára. 

 Érkezés: 2015. szeptember 27-én este 21 óra körül a kiindulási helyszínre. 

 Szállás: 1. éjszaka: Nagyszőlősi ferences lelkigyakorlatos házban. 

2. éjszakát ukrán vonaton utazással töltjük, un. „platzkard” kocsiban, azaz III. osztályú 

hálókocsiban (ágynemű az árban). 

3. éjszaka: Kőrösmezőn magyar családoknál. 

 Költség: 12 000 Ft (utazás + szállás + étkezés egy része + belépők + vonatjegyek + csapatszállító 

bérlés). 

 Jelentkezés véglegesítése a költség befizetésével 2015. szeptember 10-ig! 

 Költőpénz és étkezés: A péntek esti vacsora és a vasárnap reggeli ára van benne a közös költségben. 

Aki ezenfelül minden élelmet itthonról visz ki, annak szinte nem kell költőpénzt váltania. Aki a helyszínen 

vásárolja meg a további élelmet, az tud váltani ukrán fizetőeszközt (UAH = Ukrán Hrivnya) Nagyszőlősön 

a ferenceseknél. Kinti élelmiszerárak megegyeznek az itthoniakkal. 

 Általános felszerelés: diákigazolvány, hálózsák, saját gyógyszerek, kés vagy bicska, konzervnyitó, 

váltócipő és váltózokni, bakancs vagy túracipő a túrához, tisztasági eszközök, meleg öltözet (vékony 

kabátra szükség lehet rossz idő esetén), nejlonzacskók a vízmentes csomagolásra, kulacs a vízutánpótlás 

biztosítására. Mivel minden nap csillagtúrázunk, ezért érdemes hozni egy kis hátizsákot az aznapi 

ennivalónak, esőkabátnak. 

 Pakolás: Próbáld meg a lehető legkevesebbet hozni, mert a kisbusznak általában kicsi a csomagtere. 

Kerüld a papírdobozba és különféle szatyrokba való csomagolást, ill. kartonszámra ne vásárolj vizeket, 

mert úgy sem lesz elég, csak a helyet foglalja. Csomagodat vedd kétfelé (de ne több felé!): legyen egy 

kisebb hátitáska, amelyben benne vannak személyes irataid, pénzed, fényképezőgéped, továbbá egy 

pulóver, esőkabát, egy közepes méretű ásványvizes palack. A nagycsomagodba legyen minden, amit egész 

nap nem használsz, amit csak este a szálláshely elfoglalása után kell elővenned. 

 Feltétlenül szükséges: érvényes útlevél és esőkabát! 

 A Biztosítást mindenki egyénileg intézi igényei szerint. 



Tervezett program:  

 
Szeptember 24.: Indulás délután Esztergomból utazás Kárpátalja felé. Tervek szerint 

kora este kelünk át a Beregsurányi határátkelőhelyen. A határátkelés után Nagyszőlősre 

megyünk, ahol elfoglaljuk szállásunkat a ferences lelkigyakorlatos házban. A szálláshely 

elfoglalása után megismerkedünk a ferencesek segítségével a mai Kárpátalja helyzetével. 

Este akinek van kedve felsétálhat a Nagyszőlősi várba. 

Szeptember 25.: Kora reggel elhagyjuk szállásunkat és elindulunk felfelé a Tisza 

völgyében. Első megállónk a híres huszti vár lesz, ahová felkapaszkodunk. Reményink 

szerint csodás kilátásban lesz részünk a várból a Tisza völgyére és a Kárpátok bérceire. A 

várlátogatás után Kőrösmezőre megyünk. A városban hagyjuk az autót és innen egy 

egésznapos túrára indulunk, célunk az 1880 m magas Iker-havas csúcs meghódítása. 

Elején fenyőerdőben megyünk, majd gyorsan a havasi rét régiójában találjuk magunkat. 

A Drahobát turistateleptől már nem lesz messze a csúcs. A csúcsról a megismert úton 

térünk vissza Kőrösmezőre. Este a vacsora következik, majd felszállunk a Rahóról 0:16-

kor induló Lembergi vonatra. 

Szeptember 26.: Reggel 8:10-re érünk Lemberg (Lvov) városába. Innen egész napos 

városnézésre indulunk. Csomagunk nem lesz, mert a szálláson hagytuk 

és mivel a vonaton kapunk ágyneműt ezért csak egy pulóver és 

esőkabát kell, hogy nálunk legyen. Városnéző túránkat a Mickevicsa 

szobornál kezdjük. Ezután következik a lembergi operaház, a Szűz 

Mára templom, a zsinagóga, a Szent Miklós templom és a Keresztelő 

Szent János templom. Ezután pihenés képen felsétálunk a „Nagy-Vár” 

hegyére, ahol ma már csak egy rom található. A domb másik oldalán 

jövünk vissza a városba, folytatjuk körsétánkat: Lőportorony, Szent 

Mihály templom, Szent Bernardin templom, Boymin kápolna, 

Székesegyház. A kört az örmény templommal és a domonkosok 

templomával zárjuk. Ezután bemegyünk a híres Rynok főtérre, ahol 

ebédszünetet tartunk. Délután a 6-os villamossal kimegyünk a lembergi 

sörgyárhoz és megtekintjük a sörgyár melletti múzeumot, amely a 

lembergi sör történetét és készítését mutatja be. Délután visszasétálunk 

a vasútállomásra és felszállunk a 15:53-kor induló vonatra, mellyel 

22:33-ra érkezünk Kőrösmezőre. A vasútállomásról szállásunkra 

sétálunk. 

Szeptember 27.: Reggel elhagyjuk szállásunkat, de autónk helyett 

szovjet csapatszállító járműbe szállunk át, amivel felvitetjük magunkat 

a Fekete-Tisza forrásáig. Az út kb. 2 óra hosszúságú felfelé a forrásig. 

A csapatszállító minden akadályt leküzd, nem gond a bedőlt fa, vagy ha 

éppen a folyóban kell menni. Dél körül visszérkezünk Kőrösmezőre, itt 

rövid ebédszünet után elindulunk a határ felé. Útközben pihenésképpen 

megtekintjük Técsőn a híres fakazettás mennyezetű református 

templomot, majd a közeli szeklencei fatemplomhoz megyünk, amely az 

egyik leghíresebb fatemplom a Máramarosban. A késő délutáni órákban 

kelünk át az ukrán/magyar határon, ezután már csak a hazaút 

következik Esztergomig. Érkezés Esztergomba az esti órákban. 


