
Úti beszámoló Kárpátaljáról 

 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázaton 956.000 Ft-ot nyert iskolánk  

szállás-és útiköltségre, így hosszas előkészületek után május 14-én buszra szállhatott az a 

45 fős gyerekcsapat, akik a Határtalanul! program keretében  Ukrajnába, Kárpátaljára 

utazhattak.  

 

Nagy volt az izgalom, hiszen a 3 órás előkészítő foglakozás, melyen sok információ hangzott 

el, mindenkinek meghozta a kedvét. A korai kelés sem okozott gondot, sokan már az éjszakát 

is félig ébren töltötték. A bepakolás és búcsúzkodás után első megállónkig , Csarodáig 

gyorsan telt az idő. Itt elsőként láthattuk, mi jellemez egy református templomot, és 

meglátogathattuk a ritkaságszámba menő „ mosolygó apostolokat”. A határátlépés kicsit 

szokatlan volt, ugyanis az ukrán-magyar határon szigorú az ellenőrzés, nem úgy, mint a 

nyugat felé. Szerencsére minden rendben volt, indulhattunk tovább Beregszászra és 

Munkácsra, most már idegenvezetővel, hiszen ő, Andris ott várt bennünket a túloldalon. 

Beregszászon a helyi néprajzi gyűjteményt néztük meg, a gyűjtő mindent megmutatott, és 

mindenhez tudott történetet kapcsolni. 

A munkácsi vár Zrínyi Ilonáról és II. Rákóczi Ferencről híres, szobrukra nemzeti színű 

szalagot kötöttünk. Érdekes emléktáblát is találtunk, melyet a rákóczifalvi önkormányzat 

helyezett el Petőfi Sándorra emlékezve. A városnézés során megtudtunk, hogy nagy festőnk, 

Munkácsy Mihály is innen származik. Szülőházát ugyan nem, de a ház helyét jelző táblát és a 

szobrát láthattuk. Este érkeztünk meg Balazsérra, ahol a szállásunk volt. A vacsora után még 

összegyűltünk, hogy rendszerezhessük az aznapi tapasztalatokat. Fáradtan töltöttük ki a 

feladatlapokat, hiszen ekkor már 10 óra felé járt az idő. 

Reggel a fiúk edzéssel kezdtek, elvégre fő az egészség. Kellett is az erőnlét a 2. naphoz, mert 

rengeteg dolgunk akadt. Tiszaúljakon kuruc nótákat énekeltünk az első kuruc csata helyszínén, 

a dalolást némi növénytannal ízesítette Klárika és Márta néni. Elmaradhatatlan nemzeti színű 

szalagunkat itt is elhelyeztük. Ezután indultunk Husztra, hogy megnézzük,milyenek is ma 

azok a „bús düledékek”. Hát eléggé düledeznek, és eléggé elhanyagolt a környéke is. Mi már 

itthonról metszőollókkal, zsákokkal felszerelve indultunk, mert tudtuk, önkéntes munkával 

tisztítjuk meg a terület egy részét. Izgalmas feladat volt a bozótirtás. Pihenésképpen egy kis 

irodalmi ismétlést is végeztünk az epigrammáról, és a környékhez kapcsolható irodalmi 

művekről. Innen Técsőre mentünk, ahol a kettérobbantott híd jelezte, a Tisza elválaszt, hiszen 

a túloldal már Románia. Aknaszlatina és Terebesfehérpatak neve hallatán csak ámultunk, 

ekkor még nem tudtuk, hogy eredetmondákat fogunk majd írni a nevek keletkezéséről. 

Európa középpontját megérintve mentünk tovább Rahóra, ahol gyönyörű mondát hallgattunk 

meg a Fekete-és Fehér Tisza összefolyásáról. Andris rengeteg mondát, babonaságot mesélt 

nekünk útközben, így ismertük meg az asszonyvallató hidak történetét is. Ezeken a 

függőhidakon mi is átkeltünk, változó bátorsággal. Kárpátalja legmagasabb vízesése is útba 

esett Körösmező felé. A 36 méter magas Trufanec-vízesesnél láttunk életünkben először kék 

csigát. Nagy sikere volt. Azóta már tudjuk, hogy védett állat, és Aggtelek környékén is él. 

Körösmezőn az iskolában alakítottuk ki a „főhadiszállásunkat”, mivel vendégházakban 6-9 

fős csoportokban lettünk elszállásolva. A háziak főztjével mindenki elégedett volt, nagyon 

kedvesen fogadtak bennünket. 

A 3. napot vártuk a legjobban, ekkor indultunk ugyanis a Tisza forrásához hatalmas GAZ 

teherautókkal. Többször megálltunk megcsodálni, hogy milyen kicsi és gyors folyású a mi 

Tiszánk, és elborzadtunk a lerakott szemétkupacok láttán. A terep egyre vadregényesebb lett, 

s mi, mint a filmekben szoktak, többször gázoltunk át a Tiszán, úttalan utakon. Sikítottunk is 

rendesen. Egy különleges helyen megálltunk, favizsgálatokat, növényhatározást végeztünk. A 

forrásig gyalog kellett mennünk jó kis kaptatón, de megérte, mert megláthattuk, honnan is 



indul csordogálva Magyarország 2. legnagyobb folyója. Fölé álltunk, s a víz átfolyt lábaink 

között. Szalagunkat itt  is felkötöttük.  Andris azt ígérte, láthatunk krókuszmezőt, de helyette 

már a tárnics virágzott, lilába borítva az Akol-havast. 

Este értünk vissza az iskolába, ahol még elkészítettük a barátság-karkötőket a kinti magyar 

fiataloknak. 

Sajnos a 4. napra elromlott az idő, de így is megnézhettük a Sztrukivszka-templomot, amely 

egy pravoszláv fatemplom. Gyönyörűen aranyozott ikonok díszítik. Az Árpád-vonal bunkerei 

egészen jó állapotban maradtak meg a II. világháború óta, bele is mászhattunk. Szerettünk 

volna számháborúzni a lövészárkokban, de az eső elmosta ezt a programot. Helyette 

beöltözhettünk a huculok népviseletébe egy helyi magángyűjtemény látogatásakor. 

Elidőztünk az I. világháborús temetőben, ekkor is Andris mesélt nekünk az akkori időről. A 

kis kirándulás után az iskolában megrendeztük a szakmai Ki mit tud? vetélkedőt, melyen 

komplex tantárgyi feladatokat kaptunk. Késő délutánra terveztük a találkozót a kárpátaljai 

magyar diákokkal, próbáltunk is, mert nem szerettünk volna szégyenben maradni. Nagy 

sikerünk volt a táncokkal és népdalokkal. Vicces játékokat is játszottunk, majd átadtuk a 

barátság-karkötőinket és azokat a könyveket, amelyeket gyűjtöttünk az iskola könyvtárának. 

A tanár nénik nagyon örültek az ajándék számítógépnek, és meglepetés volt a református 

gyülekezettnek küldött Biblia-csomag. 

Az utolsó napra ismét felragyogott a Nap. Visszatértünk Técsőre, hogy megnézzük a 

református templom világhírű fakazettáit, majd Nagyberegen azt, hogyan készül a helyiek 

büszkesége, a szőttes. Művészkerékpár-bemutatót is láthattunk, a magyar iskolában űzik ezt a 

sportot a fiatalok. Megtudtuk, hogy a  helyi templomban 60 méter szőttes díszíti a padokat, 

pedig nem is tűnt olyan soknak. 

Hogy a hazautat élvezetesebbé tegyük, felolvastuk eredetmondáinkat, és igen jól 

szórakoztunk. A vetélkedő díjkiosztására is a buszon került sor. 

Késő este értünk haza, de mindenki szívesen indult volna vissza már hétfőn reggel.  

Reméljük, hogy a jövő évi hetedikeseknek is lesz módjuk részt venni ebben a programban. 

 


