
Határtalanul! 2018.  

Kárpátaljai szolidaritási program 

Tartalmas kiránduláson vehettünk részt Kárpátalján, a Határtlanul! 

programnak köszönhetően. 

A határt átlépve várt ránk honismereti vezetőnk, Molnár László, aki 

négy napon át kísérte csapatunkat, szakszerűen ismertetve Kárpátalja 

történelmét, bemutatva természeti értékeit és a művészeti 

vonatkozásokat. Előadásaiban a kárpátaljai magyarság 

mindennapjait, gondjait, gondolatait is bemutatta.  

 

  



 

Utazásunk első megállója Beregszász volt, ahol megtekintettük a 

város nevezetességeit. Koszorút helyeztünk el Szent István szobránál. 

 

 

 

Ezt követően Tiszakeresztúrra utaztunk, ahol találkoztunk a település 

polgármesterével, Dobsa Istvánnal. A polgármester úr egy séta 

keretében bemutatta Tiszakeresztúrt. Az iskolában Dobsa Aranka 

igazgatónő fogadta csoportunkat, bemutatva az intézményt. A 

tiszakeresztúri Polgármesteri Hivatal előtt adtuk át a polgármester 

úrnak és az igazgatónőnek közösségünk adományát, 250 000 ft-ot. 



 

Ezt követően jó hangulatú vetélkedőn vettünk részt, közösen 

sportoltunk, szemetet szedtünk a környéken, illetve rövid 

műsorunkat is előadtuk a nemzeti összetartozásról. 

Tiszakeresztúrról szálláshelyünkre, Nagyborzsovára utaztunk, ahol 

falusi turizmus keretében a helyieknél, kisebb csoportokban lettünk 

elszállásolva. Szállásadóink nagyon szívélyesen, hamisítatlan helyi 

ételekkel, nagy szeretettel fogadtak minket.  

Másnap elsőként Munkács várába látogattunk el. Koszorúkat 

helyeztünk el Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc szobrainál, illetve a 

Petőfi-emlékműnél. 



 

Felsőgerebenbe utaztunk, ahol megtekintettük a magyar hadsereg 

keleti védelmi bunkerrendszerének, az Árpád-vonalnak legnagyobb 

egybefüggő részét.  

 



Ezután került sor a közös sütés-főzésre, helyi alapanyagokból, a 

helyikekel közösen egy nagyszerű gulyást késztettünk. 

 

 

  



Ebéd után indultunk kirándulásunk földrajzi és lelki „tetőpontjához”: 

a Vereckei-hágóhoz. Elénekeltük a Himnuszt és a Honfoglalás 

betétdalát, és mintegy varázsütésre, a „Szállj, szállj sólyomszárnyon” 

refrénre egy kerecsensólyom bukkant fel a csoport felett, és körözve 

„hallgatta” énekünket. Kovács Győző és Bakos Lóránt diákjaink 

klarinét- és tárogatószóval fokozták a katarzist. Sokáig szótlanul, 

meghatottan néztük a tájat, csodálatos, feledhetetlen élmény volt.  

 

 

  



Hazautunk során érintettük a szolyvai emlékparkot, mely a malenkij 

robot elszenvedőinek állít emléket. 

 

Harmadik napunkon Ungvár városába látogattunk el, ahol a várat és a 

helyi skanzent, valamint a várost tekintettük meg.  

 



Ungvárról Benébe utaztunk, ahol a református templomot mutatta 

be a helyi lelkész.  

 

Utolsó napunkon Huszt várához utaztunk, ahol Kölcsey híres 

epigrammájának elszavalásával idéztük fel a reformkor jelszavát. 

Husztról Nagyszőlősre utaztunk, ahol a Perényi-kastélyt tekintettük 

meg.  

 



 

Utazásunk utolsó pontja a tiszaújlaki Turul-emlékmű volt, mely 

jelképezi a kárpátaljai magyarság hősies kitartását, a magyarságukhoz 

való ragaszkodásukat is. 

 

 

Gondolatokban és érzelmekben gazdag, felemelő kirándulásnak 

lehettünk részesei, köszönet a Határtalanul! programnak. 


