2019. július 3-14.

A program a Ferences Alapítvány támogatásával valósul meg!
A program elsődleges célja a közösségi szolgálat végzése a Kárpátaljai Ferences Misszióban a Nagyszőlősi Karitász keretei között. Itt
találkozni fogunk idősekkel és gyerekekkel, szegényekkel és betegekkel. Három napig velük és értük fogunk dolgozni a Karitász
munkatársainak irányításával. Másodlagos célunk pedig olyan helyek felfedezése, ahová csak ritkán jutnak el a magyarországi
turisták. Ezért fogunk három napot kirándulni az Északkeleti-Kárpátok távoli bércein Verecke környékén, és megcsodáljuk azt a
tájat, amely honfoglaló őseinket is rabul ejtette. Végül pedig a varázslatos galíciai város, Lemberg (eredeti magyar nevén Ilyvó,
manapság pedig Lvov vagy Lviv néven ismeretes) szépségeit fogjuk fölfedezni.
Költség
A program részvételi díja 45.000 forint a (Ferences Alapítvány támogatásával), melyből a jelentkezéskor 15.000 forint előleget kell
befizetni Kleofás testvérnek, míg a fennmaradó összeget a tanév végéig, június 15-ig kell odaadni.
A befizetett költség (és az Alapítvány támogatása) tartalmazza: az utazást, a szállást, a belépőket, és az étkezések nagyobbik
részét (ld. lejjebb!) Nem tartalmazza: az étkezések nem jelzett részét és a biztosítást.
Jelentkezés
Kleofás testvérnél 2019. április 10-ig az előleg befizetésével.
Szállások
július 3-7.: a nagyszőlősi ferencesek lelkigyakorlatos házában, teljes ellátással
július 7-11.: Zúgón, az egykori Árpád-bunkerre épült Grün Hof szállóban, félpanzióval
július 11-13.: Lembergben, a Hotel One Eightben
július 13-14.: A Lembergből induló Hortobágy Eurocity háromágyas kupéiban
Étkezés
Nagyszőlősön teljes ellátást, vagyis napi háromszori étkezést kapunk.
A Kárpátokban, Zúgón reggelit és meleg vacsorát kapunk, az ebédről mindenki maga gondoskodik. Még Nagyszőlősön érdemes
bevásárolni ezekre a napokra hideg élelmet.
Lembergben mindenki teljes mértékben maga gondoskodik az étkezéséről. De természetesen igyekszünk közösen vásárolni és
meleg étkezéshez helyet keresni.

Iratok, költőpénz
Az Ukrajnába való belépéshez útlevél szükséges (személyi igazolvány nem elég!), mely lehetőleg az utazás kezdetétől számítva még
fél évig legyen érvényes (2020. január 4-ig!)
A kiskorú utasoktól egy ukrán nyelvű szülői beleegyező iratot fogok kérni! (Ennek sablonját majd időben megküldöm.)
A biztosítást mindenki magának intézi az igényei szerint.
Pénzváltásra Nagyszőlősön lesz lehetőség; itt váltanak forintot is, Lembergben erre már kisebb az esély, ezért tartaléknak érdemes
eurót vagy más valutát hozni.
Vásárolni alapvetően Nagyszőlősön, majd Lembergben lesz lehetőség. Fenn, a Kárpátokban nem biztos, hogy találunk (nagyobb)
üzleteket.
Otthonról nem érdemes élelmiszert hozni, mert: akkor cipelni kell; nem biztos, hogy átengedik a határon; és kint általában olcsóbb
minden.
Öltözködés
Alapvetően meleg, nyári időre kell készülni, de fenn a hegyekben lehet hűvösebb is az idő. Legyen nálad esőkabát, és nap elleni
védelemre sapka vagy kalap.
Hozzál kényelmes, nyűhető ruhákat, amiben tudsz fizikai munkát végezni és kirándulni is.
Mivel hosszabb időre megyünk, érdemes kézi mosószert magaddal hozni, amivel a zúgói szálláson tudsz ruhát mosni, így nem kell
11-12 napi váltás öltözetet magaddal cipelni.
Programterv
július 3. (Sze): Találkozó 12:00-ig Budapesten, a Nyugati Pályaudvaron, majd a 12:23-kor induló Kócsag IC-vel Debrecenen át
Mátészalka felé vesszük az irányt. Onnan Volán busszal megyünk Tiszabecsre, ahol a határt este 18:00 óra körül gyalogosan fogjuk
átlépni. A határ túloldalán a Nagyszőlősi Karitász dolgozói kocsikkal fognak várni minket, és az onnan kb. 20 percre lévő szállásunkra
visznek.
július 4-7. (Cs-V): Közösségi szolgálat végzése a Nagyszőlősi Karitász szervezésében. Az itt eltöltött
négy nap munkája alapján a részt vevő diákok számára 18 óra közösségi szolgálatot számolunk el.
Vasárnap mise, majd délután indulás a Kárpátokba a szállásunkra, Zúgóra.
július 8-10. (H-Sze): Túrázás a Kárpátokban, a három nap tervezett programja a következő:

gerinctúra az ezeréves határon: Vereckei-hágó és környéke, Latorca-forrás

Borzsa-havas: Sipot-vízesés, majd túra a környék legmagasabb csúcsára, az 1681 méter magas Asztagra

Róna-havas: túra a már a Keleti-Beszkidekhez tartozó Pokol-bércre (1408 méter)
július 11-13. (Cs-Szo): Csütörtök reggel Volócon vonatra szállunk, és Lembergbe utazunk, érkezés délelőtt. A hátralévő időben ezzel
a meglepően szép várossal fogunk megismerkedni. Bár a szovjet időszak is rajta hagyta a bélyegét, a város
arculatát alapvetően lengyel kultúra és az Osztrák-Magyar Monarchia egykori jelenléte határozza meg. Az
óváros hemzseg a gótikus, reneszánsz és barokk emlékektől (az
útikönyvek szerint bizonyos vonásaiban Bécsre, Rómára és Krakkóra
emlékeztet), s persze több magyar vonatkozású nevezetességgel is
találkozni fogunk. A parádés barokk templomok mellett megnézzük az örmény templomot és a
gótikus latin katedrálist is. A Ratusa (Városháza) tornyából belátjuk az egész várost, és
ellátogatunk a Skanzenba is, ahol Nyugat-Ukrajna népi építészetével ismerkedhetünk meg. A
város tömegközlekedése is tartogat érdekességeket, de Lemberg híres ezen felül a sörfőzdéiről,
kávézóiról és csokoládékereskedéseiről is.
július 13-14. (Szo-V): Hazautazás vonattal. Szombaton este 21:00-kor indulunk Lembergből Budapestre a Hortobágy EC-hez
kapcsolódó Kijev-Bécs közvetlen kocsi 3 ágyas kupéiban. Éjszaka a vonaton. Érkezés vasárnap reggel 8:20-kor Budapest, Keleti
Pályaudvarra.

