
Látogatás a kárpátaljai magyarsághoz 

 

a Kárpáteurópai Utazási Iroda szervezésében 

 

2018. április 20-22. (péntek- szombat-vasárnap) 

 

   3 nap/2 éjszaka, Kárpátalja magyar lakta településeinek - Beregszász,  Munkács, 

Badaló, Nagyszőlős, Vereckei-hágó, Csetfalva, Beregszentmiklós - felkeresése, a 

természeti, történelmi nevezetességek, idegenforgalmi érdekességek megtekintése, 

találkozás a kárpátaljai Világklub-vezetőkkel, adományok átadása, Világklub-

vacsoraestek, szórakoztató műsorok.  

Programtervezet 

 

1. nap - (április 20.(péntek) 

Útiterv: Budapest – Beregszász  (kb. 300 km). 

Indulás: 7.00 indulás  - Budapest, Syma-csarnok előtti parkolóból – XIV. kerület, Ifjúság útja 

2. 

Határátkelés Beregsurány/Asztély határátkelőn.   

Kb. 13.00 - Érkezés Kárpátaljára, Beregszász városba –  fogadja a csoportot a 

Városháza Dísztermében Babják Zoltán polgármester és Kázmér Dávid Világklub-

vezető– akik 2011 májusa óta vezetői a Panoráma Világklub Beregszászi Társklubjának. 

Tájékoztatás az ott élő magyarság helyzetéről, az anyaországgal való kapcsolattartásról. 

Városi séta (Bethlen-Rákóczi kastély, Rákóczi-tér, ahol Esze Tamás kibontotta a kuruc 

felkelés zászlaját, Bereg vidéki múzeum, vármegyeháza, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola, Szent István, Petőfi Sándor, Illyés Gyula szobrai). 

15. 00  

Látogatás Badaló községbe. Jótékonysági esemény: a Panoráma Világklub támogatja a 

Házat-Hazát Alapítvány ( vezetői: Lőrincz Kálmán és dr. Máthé Gizella) kezdeményezését, 

hogy  Badaló községben új óvodát építenek az ott élő gyermekek részére, s ennek  érdekében 

nagyszabású gyűjtés kezdődött, amelyhez a Világklub tagjai is csatlakoztak. Az összefogás 

jelképes aktusaként a Panoráma Világklub csoportja a helyszínt meglátogatta 2016-ban, s 

emlékfát ültetett a készülő óvoda helyszínén. A magyar állam támogatásaként azóta 

megkezdődtek a munkálatok, a látogatás során megtekintjük a helyszínt, találkozunk az ott 

élő magyarság képviselőivel,  s adományozásra, az óvoda költségeihez történő hozzájárulásra 

is lehetőség nyílik. 

17.00 

Makkosjánosi - Beregszásztól három kilométerre, a Beregszász-Munkács főútvonalon 

elterülő Makkosjánosiban, hangulatos vidéki környezetben egy rendezett park közepén áll 

szálláshelyünk, a Hotel Helikon*** négyszintes épülete. A csendes két- és háromágyas 

szobák zuhanyzóval rendelkeznek, tv, wifi szolgálja a vendégek kényelmét. A hotel étteremet, 

finn szaunát, medencéket (zárt és nyitott típusú), valamint pezsgőfürdő, asztalitenisz és 

biliárd, játszótér és edzőterem, piknik pavilonok, futballpályát és más kényelmeket és 

kikapcsolódást biztosít. 

18.00-22.00  Vacsoraest - A Panoráma Világklub ismerkedési estje 

 

2. nap - (április 21. szombat) 

 

Munkács – Vereckei-hágó – Beregszentmiklós – Jánosi 

 

7.00 Reggeli. Reggeli után indulás Munkácsra. Ellátogatunk a munkácsi várba, amely 

Kárpátalja egyik legismertebb látnivalója, és mind történelmi, mind építészeti szempontból 

egyedi értékeket képvisel. Ezután a város központjában szakszerű idegenvezető segítségével a 

főbb látnivalókat tekintjük meg. 



Vereckei-hágó - Kárpátalja szimbólumává vált az ott álló emlékmű, amelyet Matl Péter 

képzőművész alkotott. Ő a Panoráma Világklub munkácsi társklubjának tiszteletbeli elnöke.  

Beregszentmiklós   -  ahol a vár ura, Bartosh József festőművész mutatja be a birodalmát. ( 

2001-ben Bartosh József festőművész és felesége negyvenkilenc évre bérbe vette a kárpátaljai 

Beregszentmiklós/Szolyvaszentmiklós/Csinagyijovo területén található romos várkastélyt 

azzal a céllal, hogy mindennapi tevékenységüket, művészetüket, kapcsolataikat latba vetve 

felvirágoztassák azt. Kezdeményezésük nyomán  a várkastélyban történeti múzeum is 

működik. 

18.00-22.00 – Világklub-vezetők találkozója  - szórakoztató zenés, táncos vacsoraest. 

A Hotelben már meleg vacsorával várnak. Egy szórakoztató, zenés, táncos est elé nézünk, 

ahol a jó hangulatot a helyiek zenéje biztosítja, s fellépnek a magyarországi művészek is. 

Kárpátaljáról:  Sztojka Vanessza, Máté János, Magyarországról Nógrádi Tóth István 

magyarnóta énekes lesz a vendégünk. A Wass Albert Emlékév keretében bemutatásra kerül  

az Örökségkönyv – Wass Albert szellemi hagyatéka a Kárpát-medencében és a 

nagyvilágban. A programból: köszöntők, bemutatkozások, kulturális műsor, a magyarországi 

és a kárpátaljai művészek fellépése, stb., helyi tájjellegű ételek, italok kóstolása. 

 

3. nap - (április 22., vasárnap) 

Nagyszőlős-Csetfalva-Beregszász- 

08.00 Reggeli a Hotelben 

09.00 Nagyszőlősön a város központjában sétálunk, és megismerkedünk történelmével, 

épületeivel. római katolikus templom, Ferences-rendi kolostor, Perényi-kastély, „báró-kert”, 

kilátás a Fekete-hegy teraszáról, Bartók Béla és Perényi Zsigmond szobrai. Idegenvezetőnk 

Grigora Éva, a Panoráma Világklub Nagyszőlősi Társklubjának elnöke. 

Beregsurány felé tartva megnézzük a csetfalvai (gótikus kazettás mennyezetű templom, 

harangláb református templomot, megcsodáljuk mennyezeti kazettáit.)  

Beregszászon   - ajándékok, emléktárgyak vásárlása üzletekben. 

15.00-16.00 Indulás Magyarországra - érkezés Budapestre várhatóan az esti órákban (20-21 

óra körül). 

 

Részvételi díj: 

35 000 Ft/fő 

A részvételi díj tartalmazza: a szálláshelyek árát, két reggelivel, a Világklub-estek vacsoráit, a 

műsoros programokon való részvételt, továbbá a busz utazási költségét, a természeti és 

történelmi emlékhelyeken történő idegenvezetést. Nem tartalmazza az esetleges múzeumi 

belépőket.  

 
 

Ezúton jelentkezem a kárpátaljai kirándulásra, csatlakozva a Panoráma Világklub 

csoportjához. 
 

név: 

 

cím: 

 

email:  

 

mobiltelefon: 

 

Jelentkezésüket a mail@vilagklub.com, a karpateuropa@karpateuropa.hu és a KEP Titkárság: 

info@kepcp.hu címre is küldjék   el. 

 

A részvételi díj befizetése  személyesen vagy utalással történhet majd  

a Kárpáteurópa Utazási Iroda számlaszámára.  
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