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A nagykállói Szabadidősport és Természetbarát Egyesület (SZATE) kirándulást szervez 2020. március 

7-re (szombatra) a DÉLI PÓLUS dolgozói, a SZATE tagjai, és minden velünk gyalogolni szerető 

ember számára. 

 

Utazás: különjáratú autóbusszal.        Határátlépés: kifelé: Záhony, hazafelé:  Záhony  

Az autóbusz pontosan indul, a többség érdekében nem várunk az elkésőkre! Javasoljuk, hogy 

indulás előtt 10 perccel jelenj meg az indulási helyen. 

 

Indulás: reggel 6.00-órakor a Vay Ádám körúti piros ház előtti autóbusz megállóból.  

Indulás utáni felszállási lehetőségek: Nyíregyházán 6.05-kor a Jósa A. Kórház előtt, az ABC felőli 

oldalon levő autóbusz megállónál, és 6.20-kor a nagykállói autóbusz pályaudvaron. 

 

Hazaérkezés este, kb.: 20 és 22 óra között Nagykállóba, majd kb.: 15-20 perc múlva Nyíregyháza,  

Szent I. út (Jósa A. Kórház), és Vay Ádám körút (Universum) megállókba. 

 

A kirándulás programja:  

 

1. A Szerednyei vár felkeresése. (Itt halt meg 70 éves korában Dobó István, az egri hős.) 

Tervezett túratáv kb.: 1,0 km.          Szint kb.: +10 m. -10 m 
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2. A gyalogtúra a Nevickei várhoz.     Tervezett túratáv kb.: : 4,8 km.          Szint kb.: +230 m. -230 m. 

 

3. Az Ungvári vár, és a Szabadtéri és Néprajzi Múzeum felkeresése, 

majd szabadprogram Ungváron 

Belépő a várba: kb.: 40  hrivnya, a kazamatába külön 15 hrivnya.  

A várat a kiállításokkal együtt kb. 2 óra alatt meg lehet tekinteni. 

A Szabadtéri és Néprajzi Múzeum belépőről nincs információnk. Talán 40-50 hrivnya. 

Részvételi díj:  3700 Ft. /fő               Étkezés: egyénileg (Amit hozol, azt eszel!) 

 

A részvételi díj nem tartalmaz biztosítást, az egyénileg megköthető!     
 

A belépőket mindenki magának veszi meg a helyszínen!        Pénzt mindenki itthon váltson magának! 

Ukrajna hivatalos pénzneme a hrivnya.  (1 hrivnya kb.: 12,50 Ft.) 

A szükséges felszerelés:  Érvényes ÚTLEVÉL!  Javasolt az országba még 3 hónapnál nem rövidebb 

érvényességi idejű útlevéllel belépni. Kényelmes csúszásmentes lábbeli (túrabakancs vagy edzőcipő), és 

ruházat, valamint az időjárásnak megfelelő öltözet (esőkabát), és hátizsák vagy válltáska!. 

 

Jelentkezni Nagykállóban Torma Lászlónál lehet a 06207734312 telefonszámon a részvételi díj 

befizetésével, vagy Nyíregyházán az igazgatáson Tóth Zsuzsannánál (1300-as mellék) a részvételi díj 

befizetésével. Telefonos jelentkezés után, lehetőség van a részvételi díjat OTP netbank-on keresztül, 

vagy személyesen az OTP-ben, a 11744120-20011239  számla számra (az egyéni- és túra adatainak 

feltüntetésével) befizetni .   
A teljes részvételi díj befizetése az utas listára való felkerülés feltétele! 

 

További információkat a kirándulásról Torma Lászlótól, a 06207734312 telefonszámon, vagy a 

tormalaszlo@szszbmk.hu email címen lehet kérni. 

Várjuk az időbeni jelentkezéseket, mivel a befizetés sorrendjében, a férőhelyek számának beteltéig 

tudunk jelentkezést elfogadni!  Visszamondás esetén, ha nem tudsz eljönni, de küldesz magad helyett 

másik embert, akkor természetesen az általad befizetett részvételi díjat átruházhatod rá. Ha a kirándulásra 

túljelentkezés van, és fel tudjuk tölteni a helyed, akkor a részvételi díjat visszaadjuk Neked. Ha nincs a 

helyedre senki, akkor a befizetésed nem tudjuk visszatéríteni. 

 

A  t ú r á n  m i n d e n k i  a  s a j á t  f e l e l ő s s é g é r e  v e s z  r é s z t !  

Szép időt, és mindenkinek jó kirándulást kívánnak a szervezők! 

 

 

A szervezők a program változtatásának a jogát fenntartják, 

tekintettel az időjárási, vagy más előre ki nem számítható tényezőkre, 

vagy a résztvevők felkészültségét figyelembe véve! 

 

 
A 2020. februári (Haláp-Debrecen) útvonalú gyalogtúrán készült fotók a lenti linkeken megtekinthetők:  

https://photos.app.goo.gl/mDDR7iVRbJdfPaVv5 

 

 

 

 

 

 

    

 

Nagykálló, 2020. február 16.  

 

              

                                                
       Torma László túraszervező         Bodnár György túravezető 
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Rövid információk a kiránduláshoz: 

Térkép: https://www.google.com/maps/@48.5481048,22.4075052,11z?hl=HU 

 

 
 

Szerednye (or. Середнее) Ungvár és Munkács között félúton, a szőlővel beültetett dombok között terül 

el. Lakóinak száma kb.:  3 500 fő.  Dobó István várkapitány hősi egri diadalát követően kapta királyi 

adományként birtokul Szerednyét és környékét. A település fő nevezetessége a XIII. században emelt vár. 

Az építmény voltaképpen egy majdnem négyzet alakú (18x19 m-es), melynek alsó szintjén – hogy 

megnehezítsék a támadók bejutását – nincs bejárat. A kapu a második szinten található. Ide fel egy létra 

segítségével jutottak a bekéredzkedők. Bent, a szintek közötti közlekedést a kiépített csigalépcső révén 

oldották meg. A vár lakóinak vízellátást egy kőből kirakott ásott kút biztosította. 

 

Több információ a Szerednyei várról:  https://varak.hu/latnivalo/index/1855-Szerednye-Var/ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
 

A Nevickei vár romjai Ungvártól 12 km-re északra, az Ung partján, magas sziklahegy tetején állnak. 

Egykor fontos stratégiai szerepe volt, az Uzsoki-hágóhóz vezető utat őrizte. A Nevickei várat a legenda 
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szerint még a magyarok bejövetele előtt egy szláv hercegnő építette, róla nevezték el állítólag a szláv 

eredetű „nevisztka” (menyasszony) szóból „menyasszonyvárnak”. Történelmi okmányokban a vár először 

1274-ben szerepel. A Nevickei vár utolsó ura 1602-ben Drugeth György lett, aki támogatta a jezsuita 

rendet. Ez felkeltette II. Rákóczi György erdélyi fejedelem haragját, aki elfoglalta és leromboltatta a várat 

1644-ben. Többé nem építették újjá. 

 

Több információ a Nevickei várról:  https://varak.hu/latnivalo/index/1854-Nevicke-Var/ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ungvári képeslap: 

 
    

 
 

Több információ az Ungvári várról:  https://varak.hu/latnivalo/index/1856-Ungvar-Vardomb/ 
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5 érdekes hely, amit feltétlenül meg kell nézni Ungváron: 

1. Kárpátaljai Honismereti Múzeum az ungvári várban. A múzeum közel 115 ezer kiállítási tárgya 

a vidék több évszázados kultúrájával és történelmével ismerteti meg az ide látogatókat. 

2. Kárpátaljai Néprajzi és Népi Építészeti Múzeum. A szabadtéri múzeum (skanzen) az ungvári 

vár szomszédságában, a várhegy déli lejtőjén helyezkedik el. 1970-ben nyitották meg, de azóta is 

folyamatosan bővül. Megtalálhatjuk itt a Kárpátalja különböző tájegységeinek és nemzetiségeinek 

jellegzetes lakóházait, gazdasági épületeit. A területen 7 falusi udvar, 6 lakóház, egy templom, egy 

haragláb, egy iskola, egy kovácsműhely, egy vízimalom és egy korcsma tekinthető meg. 

3. A Korzó. Ungvár legrégebbi sétálóutcája (mint neve is mutatja). Számos üzlet és étterem található 

itt, így a kellemes sétát hasznos vásárlással köthetjük össze, valamint megismerkedhetünk a város 

gasztronómiájával is. 

4. A Stefanyo cukrászda. Ungváron meglehetősen népszerűek a cukrászdák. Az egyik legismertebb 

„édes intézmény” Valentin Stefanyo közismert kárpátaljai cukrász V&V Fekete Sas cukrászdája a 

város központjában található. A különböző sütemények, torták, csokoládék, desszertek és egyéb 

édességek jól párosulnak a finom kárpátaljai kávéval. 

5. A Függetlenség part. Sokan Ungvár legszebb városrészének tartják. Az Ung folyó jobb partján 

fekvő sétány mellett húzódik Európa leghosszabb, mintegy 2,2 km hosszú hársfasora. A fasort 

1928-ban telepítették a folyópart sétálóutcáján. A hatalmas hársfák, a csendesen folydogáló Ung 

biztosan megragadja a természetbarát turistákat. 

 



 

 
 

 

Több információ a skanzenről: https://www.karpatinfo.net/latnivalok/ungvari-szabadteri-es-neprajzi-

muzeum-skanzen 

 

Több információ Ungvárról:         https://hu.wikipedia.org/wiki/Ungv%C3%A1r 

 
                                                   http://kárpátalja.net/ungvar/ 
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……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

            Az ungvári magyar főkonzulátus 

 Címe: 88000, Ungvár, Pravoszláv rakpart 

12, Ukrajna 

 Telefon:  

+380 312 61 61 79,   +380 312 64 90 00 

 Ügyeleti telefonszám bajba jutott magyar 

állampolgároknak, munkaidőn kívül: 

 +380 67 312 22 47 

 Ügyfélszolgálat (tájékoztatás, információ):  

+ 380 312 61 57 88 

 E-mail: mission.ung@mfa.gov.hu és 

info.ung@mfa.gov.hu (ügyfélszolgálat) 

 Honlap: https://ungvar.mfa.gov.hu/ 

Utazás előtt javasolt tanulmányozni a célország belépési és utazási követelményeit! 

Határátlépést tartalmazó kirándulásainkon minden túratársunk saját maga felel minden szükséges úti 

okmány beszerzéséért, a határátlépéshez szükséges dokumentumok és igazolványok bemutatásáért, 

valamint a vízum-, deviza-, vám- és egészségügyi előírások betartásáért, illetve azért, hogy betartsa annak 

az országnak a törvényét, amelybe utazunk! 

Határátlépést tartalmazó kirándulásainkon minden túratársuknak az utazás megkezdése előtt a 

túraszervező kérésére be kell mutatnia érvényes, a célország határátlépéséhez szükséges igazolványát 

vagy megfelelő formátumú személyazonosító okmányát!  

Konzuli információk Ukrajnába utazóknak: 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?ukrajna#c 

 

Határinfó adatok: 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo 
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