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 Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk 



Így mentünk Kárpátaljára 
Elindultunk: 

7 órakor, 

Budapestről 

  

Délkor elértük 

a határt, kis 

idő után 

elindultunk 

Sárosoroszi 

felé 



Az ukrán utak kifogásolhatatlan 

minősége  



Útvonalunk az első napon: 

 Budapest 

 Sárosoroszi 
 Meglátogattuk a testvériskolánkat és két templomot 

 Beregszász 
 Megnéztük Kárpátalja egyetlen múzeumát, a 

Beregvidéki Múzeumot 

 Nagydobrony 
 Itt szálltunk meg minden este a gyermekotthon 

vendégházában 



Települések, amelyeket 

meglátogattunk 

Sárosoroszi Beregszász 

Nagydobrony 



Sárosoroszi 

Itt található 

testvériskolánk, ide 

küldtünk ajándékokat. 95% 

5% 

Magyarok-Ukránok aránya 

Magyrok Ukránok 



Beregszász 

52% 

48% 

Magyarok-Ukránok 
létszámbeli aránya 

Magyarok Ukránok 

Evvel a táblával találkoztunk 

amikor elértük Beregszászt . 



Nagydobrony 

90% 

10% 

Magyarok-Ukránok aránya 

Magyarok Ukránok 

Ez a nagydobronyi katolikus templom. 



Beregvidéki múzeum 



Beregszász 

A beregvidéki múzeum 



A szállásunk: 

Ilyen volt az egyik szoba A vendégház folyosója 



2013.05.06-09 



Az első éjszaka után fáradtan keltünk. A 

reggelinél örömmel 

tapasztaltuk, hogy az asztal tele van finom 

ételekkel. Házi 

szilvalekvár, lépes méz, és ott készített vajat 

találtunk többek között. 



Mivel az utak nagyon rosszak, 

egy óra volt Munkácsra az út. 



Felsétáltunk a munkácsi várba. Margó néni, 

az idegenvezető érdekes  

 történeteket mesélt nekünk a várról. 

Később lementünk a 

várbörtönbe. 



Margó néni nagyon sokat 

mesélt Zrínyi Ilonáról, és a kis Rákóczi Ferencről. 

Megnéztük a Turul 

madarat, és a díszkutat. A vár kápolnáját is 

meglátogattuk. Sokan 

vásároltak emléktárgyakat. 



Jártunk Szolyván is, az 

emlékparkban. 



Ezután buszra szálltunk 

és út közben 

helyieknek integettünk, 

akik kedvesen 

visszaintettek. A 

Vereckei 

hágóhoz mentünk. A 

kilátás szép volt. 

 



Közvetlen az emlékmű 

mellett, spontán testnevelés órát tartottunk 

és miután kipihentük 

magunkat elénekeltük a Himnuszt. 



Este finom töltött káposztát kaptunk vacsorára. 

Később a fiúk fociztak az otthonban lakó lányokkal, akik 

meglepően jól 

játszottak. Mi, lányok pedig megnéztük az állatokat és a 

játszóteret. 

A fárasztó nap után is, mindenki tele volt energiával és alig 

akartunk aludni. :) 



Erdei iskola 3.napja 

Técső 

Visk 

Huszt 



Técső 
 Református 

templom 



Técsői református templom 

zászló,oltár,kazettás 

mennyezet,orgona 



Técső 

 Kossuth szobor 

megtekintése 



Visk 

 Református 

templom és 

harangláb 

 



Viski templom belűlről 



Az út felfelé a Huszti várhoz 

meredek és szúnyogokkal teli 



Huszt vára 

 Nem sok 

maradt 

belőle,főleg 

kőhalmok 



A várból gyönyörű a kilátás 



A fiúk elszavalják a „Huszt” című 

költeményt 



7.a 



7.b 



7.c 



Fáradtan és élmények 

sokaságával indultunk a 

szállásra 
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 Nagydobrony 
 Ez volt az utolsó reggelink a gyermekotthonban  

 Ungvár 
 Ez a város az ungi járás székhelye, itt található Kárpátalja 

leggazdagabb skanzenje 

 Kisszelmenc 
 A határ ketté választotta a települést, mi az ukrán oldalán 

vásároltunk –másik oldala Szlovákia része (Nagyszelmenc)- 
viszonylag olcsón.  

 Budapest 
 Este negyed 11-kor értünk vissza az iskolánk elé.  

 

Útvonalunk a negyedik napon 



Ungvár 

Tisztelik Liszt Ferencet, de csak 

egy 20 cm-es szobrot kapott. Ez 

az ungi járás székhelye, 

Nagydobrony is az ungi 

járásban van  



Ungvári képek 



Ungvári képek 



Ungvári képek 



Láttunk ortodox keresztény 

templomokat 



Ez után buszra szálltunk és útba 

vettünk Kisszelmencet és utána 

Budapestet. Ez az út jó pár akadály 

miatt több mint 8 órásra sikerült. 



Kisszelmenc 

Ezt a települést a szovjet időben a 

határ kettéválasztotta és csak hosszú 

évtizedek után tudtak találkozni újra. 

Mi csak az ukrán oldalon voltunk, mert 

a másik oldala Szlovákiához tartozik. 

Kisszelmencen  euróval és hryvnyával 

is lehet fizetni, mert a szlovákok 

szoktak átjárni vásárolni, mert itt 

minden olcsóbb. 



Így jöttünk haza 

Elindultunk: 

9 órakor, 

Nagydobronyból 

  

Délután elértük 

a határt, 3 és fél 

óra várakozás 

után elindultunk 

Budapest felé 


