
Kárpátaljai túra 2015.                    

 
A Háló felhívása 

 
 

Kárpátaljára az elmúlt időszakban elsősorban az látogat, aki valamit nagyon tenni akar az itt 
élő magyarságért, közösségekért. A régió a jelenleg kialakult nehéz időszak előtt egyre 
kedveltebb hellyé vált a „kincseit” felfedezni kívánók előtt, sorra szerveztek csoportos 
utazásokat, kirándulásokat, sokan töltötték itt szabad hétvégéjüket, vagy nyári 
szabadságukat. Valami azonban megtört a Kárpát-medencei magyarlakta területei és 
Kárpátalja kapcsolatában a 2014-es kijevi események és az ország keleti részében zajló 
konfliktus óta. Ez negatív folyamatokat indított be egész Ukrajnában és Kárpátalján, a 
magyar közösségek életében is, amely sok mindenben megváltoztatta a helyiek életét. 
Vannak azonban dolgok, amelyek nem változtak meg: Kárpátalja gazdag csodálatos 
természeti kincsekben, látványosságokban; rendkívül sok a történelmi nevezetesség, a 
magyar kulturális örökség helyi kötődései; a vendégszeretet bármilyen helyzetben is mindig 
jellemző volt a helyi lakosságra, amely most sem változott, az emberek továbbra is hittel és 
lelkesedéssel fordulnak a jövő felé. 
Ezzel a szeretettel hívunk benneteket, töltsetek el ti is pár napot velünk Kárpátalján! A 
részvételeddel élményekben gazdag napokat szerezhetsz magadnak, társaidnak, és sokat 
segíthetsz a kárpátaljai embereknek, közösségeknek lelki, anyagi támogatásoddal, személyes 
látogatásoddal. 
Bár a túra csodálatos természeti helyekre visz el bennünket, és minden valószínűség szerint 
nagy élményeket nyújt majd minden résztvevőnek, ezt az utat nem elsődlegesen és kizárólag 
az „érezd jól magad” jegyében szervezzük, minél kényelmesebb körülményekkel. Elsődleges 
célunk a Kárpátalján élő magyarok támogatása tényleges melléjük állásunkkal, a helyiek 
megismerése.  
Ha Háló, akkor találkozások, személyesség, közösségek… Közösségekkel találkozunk majd a 
határtól, az utolsó magyarok lakta településig, családokkal, akik házigazdáink lesznek, püspök 
atyával, aki örömmel beszélget velünk. Mindezt pedig a Háló önkéntesei, a bogozók teszik 
személyessé, akik közül többen végig velünk lesznek. 
 
 
 

 

 
 
Szeretettel hívunk Kárpátaljára, egy kincsekkel teli utazásra! 

A kárpátaljai és magyarországi szervezők 

 



Információk 

 

Részvételi díj:   17.000 Ft + utazás Kárpátalján kívül  
12 éven aluliaknak:  10.000 Ft 
Az ár tartalmazza a szállást, étkezést, belépőjegyeket és a kárpátaljai utazásaink díját.  
 
 

Utazásról: Nyíregyházáig egyénileg kell megoldani az utazást. Nyugatiból óránként jönnek 
vonatok. Autósok az autókat Nyíregyházán tudják hagyni. Nyíregyházáról közös busszal 
megyünk a határra. Visszafelé szintén közös utazás Nyíregyházáig, majd onnan egyénileg kell 
megoldania mindenkinek a hazajutást. (A Nyíregyháza – országhatár díja oda-vissza 
összesen: + 3.000 Ft/fő)  
 
 

A program kezdete és vége: Szerda este 21:00-kor találkozunk Nyíregyházán, a 
vasútállomáson. Éjfél körül érkezünk Balazsérra.  
Vasárnap délelőtt közösen veszünk részt a balazséri görögkatolikus templomban a liturgián. 
A liturgia után utazás Nyíregyházára. Nyíregyházára érkezés várható időpontja 15:00 óra. 
 
 

Szállásról: Első éjszaka (szerda) a Béthel Konferencia Központban Balazséron (továbbiakban 
Központ) lesz mindenki elszállásolva, a késői érkezés miatt. A többi éjszakát – terveink szerint 
– mindenki családoknál tölti Balazséron és a közeli településeken. A szállás minden éjszaka 
ugyanott lesz. Lehetőség van arra is, hogy aki szeretné, mind a négy éjszakán a Központban 
legyen elszállásolva. A jelentkezési lapon kérjük majd jelölni a szállásigényt. 
 
 

Elengedhetetlen okmányok: ÚTLEVÉL (akinek nincs érvényes útlevele, annak sürgősen be 
kell adnia kérelmet, hogy elkészüljön az utazás időpontjára). BIZTOSÍTÁS  
 
 

Létszám: 50 fő (A létszám korlátozott, ezért kérjük, hogy minél hamarabb jelentkezzetek. 

Érkezési sorrendben kelnek el a helyek ☺.) 

 

Nyíregyházi indulással több utat is szeretnénk megvalósítani, az első időpontja:  
2015. június 17-21. 

 
Következő tervezett időpont  

2015. augusztus 19-23. 
 

Jelentkezési határidő az első turnusra: május 31.  

Természetesen nagy segítség, ha minél hamarabb elküldöd a jelentkezésedet. Akár most! ☺ 
 

További információ: 
Dancs György (Kárpátalja): 00 380 660913684; dancsgyuri@gmail.com 
Gaga Zsuzsa (Magyarország): 00 36 20 4743025; gaga.zsuzsa@gmail.com  
Szeibert András (Magyarország): 00 36 20 264 3297; szeibert.andras@halo.hu  
Bittsánszky Lotti (Magyarország): 00 36 30 601 4628; lotti.bittsanszky@gmail.com 

mailto:dancsgyuri@gmail.com
mailto:gaga.zsuzsa@gmail.com


 

A jelentkezési lapot Dancs Gyurinak és Gaga Zsuzsának küldjétek! Mindkettőjüknek! 
 

JELENTKEZÉSI LAP 
 

Kárpátaljai túra 
2015.  

 
 

név 

 

 

születési év 

 

 

lakcím 
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e-mail 

 

 

útlevélszám 

 

 

szállás  

 

             családnál                                         Béthel Központban 

melyik turnus                    június 17-21                                          augusztus 19-23 

 

 

  

  



Kárpátaljai túra - 2015

 Programtervezet

0. nap                        

szerda

1. nap                  

csütörtök 

2. nap                      

péntek

3. nap                   

szombat

4. nap                  

vasárnap 

reggel

délelőtt

Munkács 

Rákóczi vár, Székesegyház,

találkozás Majnek Antal 

püspök atyával

Nagyszőlős

Fekete-hegy, Nyaláb vár, 

Perényi kastély

Ungvár

Skanzen, Ungvári vár, 

görögkatolikus 

Székesegyház,Püspöki 

palota

liturgia

utazás

dél 

délután

Szolyva 
emlékpark

Vereckei hágó
honfoglalási emlékmű, 

szentmise

Felső-Tisza vidéke

Rahó
Fehér és Fekete Tisza 

összefolyása, beszélgetés 

az utolsó magyarok által 

lakott település 

közösségével

Beregszász
II. Rákóczi Ferenc Magyar 

Főiskola

római katolikus templom, 

találkozás a beregszászi 

bogozókkal

este

éjszaka
beszélgetés a 

szállásadókkal, pihenés

beszélgetés a 

szállásadókkal, pihenés

közös reggeli

közös ebéd

utazás

utazás

közös vacsora búcsúest a 

vendéglátóinkkal 

közösen

beszélgetés, 

szalonnasütés,  vacsora, 

táncház 


