
HATÁRTALANUL! Kárpátaljai szolidaritási program (HAT-18-03)  

2019.04.26-tól 05.01-ig 

1. Indulás Edelényből 5 órakor (Szentpéteri úti benzinkút). Határátkelés 

Beregsuránynál. Városnézés Beregszászon. Emlékezés „nagyjainkra”, „őseinkre”. Ezt 

követően tovább utazunk Beregvárra az asztronómia és a romantika jegyében épített 

Schönborn kastélyhoz. Itt rövid sétát teszünk a kastélykertben, ahol alkalmunk lesz az 

„Örök Fiatalság” forrásának vizét megkóstolni. A fiatalodás után Huszt váránál 

megkoszorúzzuk Kölcsey Ferenc emlékművet. Vacsorára Viskre, a Tulipán Hotelbe 

érkezik a csoport. 

2. Reggeli után Visk történelmi, kulturális értékeinek megtekintése (templom, tájház, 

Fodó Sándor emlékház, emlékművek). Ebéd után megmártózunk a velétei 

gyógyvizekben. Délután séta a Tisza parton. Vacsora után kötetlen beszélgetések, 

szabadprogram.  

3. Kirándulás a Tisza felső folyása mentén. Técsőn megtekintjük: református templom 200 

kazettás mennyezettel, Kossuth-szobor, Hollósy-szobor. Utunkat Rahó felé folytatjuk a 

csodálatos táj mellett a Tisza összefolyásában is gyönyörködhetünk. A visszaúton 

megállunk az Európa közepe-emlékoszlop és Hucul Életviteli Múzeumnál, valamint 

Aknaszlatinán. A település sóbányászatáról ismert, csodálatos sós tavakkal rendelkezik. 

Strandolási lehetőség. Szállás és vacsora Visken. 

4. Utazás a Máramarosi-havasokban, Kárpátalja legmagasabban fekvő tavához, a 

Szinevéri-tóhoz, melyet Ukrajna 7 csodájának egyikeként emlegetnek. Itt gyönyörű, 

fenyvesben folyó patak mentén felsétálunk a 989m-en található tengerszemhez, ahol 

szabadprogram keretén belül lehetőségünk lesz megtekinteni a tavat és környezetét. Ez 

után Alsókalocsára utazunk, mely az Árpád-védvonal mentén fekszik. Alsókalocsa 

környékén ennek a védvonalnak több mint 30 többé-kevésbé épen maradt bunkere 

található. A település másik nevezetessége a „Régi falu” elnevezésű szabadtéri 

múzeum, mely többek között az Osztrák-Magyar Monarchia korszakába nyújt 

betekintési lehetőséget, korabeli öltözeteivel és tárgyaival. A múzeum megtekintése 

után visszautazunk szálláshelyünkre Viskre. 

5. Találkozás a Kölcsey Ferenc Középiskola partneriskola pedagógusaival. 

Megkoszorúzzuk Kölcsey Ferenc emlékművet, mely az iskola területén található. Az 

adománnyal kapcsolatos ügyintézések után, szakmai tapasztalatcsere. 



 

6. Reggeli után búcsút veszünk szálláshelyünktől. Utazás Munkácsra, látogatás a Zrínyi 

Ilona és II. Rákóczi Ferenc által halhatatlanná vált várban. Ungvárra érkezve 

városnézés: vár, skanzen, stb. A határt hazafelé Záhonynál lépjük át. Késő estére várható 

az érkezés. 


