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HAT-18-03 HATÁRTALANUL! program 

Kárpátaljai szolidaritási program 

 

Igrici Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a HAT-18-03 HATÁRTALANUL! 

program keretében. A pályázaton az önkormányzat 37 fő utazására nyert lehetőséget 

2018.10.04.-2018.10.07. közötti időtartamra Kárpátaljára. Nagyon szép időben, jó 

programokkal, kellemes hangulatban telt el ezen időszak.  

1. nap: 

Az országhatárig vezető úton az utazást szolgáltató cég kapcsolattartójától, Szabó Évától 

kaptunk hasznos tanácsokat a kirándulással kapcsolatban. Megismertük útlevelünk kevésbé 

ismert és alig észrevehető részeit is. 

A határátkelés után elbúcsúztunk Szabó Évától és találkoztunk Varjú Zoltán helyi honismereti 

vezetőnkkel.  

Első úti célunkhoz a beregi vidéken keresztül vezetett az út, ahol mintegy 500 ha területen 

szőlő ültetvények voltak láthatók. Megtudtuk, hogy a domb falában 16 pincelyuk található. A 

teraszos kialakítás nyomai láthatóak. A beregszászi járásban az autóbuszból a nagymuzsalyi 

aranybánya nyomait láthattuk. Szintén láthattuk a nagymuzsalyi gótikus stílusú templomot, 

mely a 15. században épült. A településen jelentős számban él a magyar nemzetiségű lakosság. 

A település Kárpátalja egyik legmelegebb klímájú része.  

Az autóbusszal áthaladtunk még szintén a beregszászi járásban található Bene településen, 

ahová 2. nap még visszatértünk.  

Tovább haladva az autóbusszal áttértünk a nagyszőlősi járásba, ahol Tiszakeresztúron át 

Tiszaújlakra vezetett az út. A településen csak áthaladtunk az autóbusszal, de láthattuk az 

Esze Tamás emléktáblát, a Tiszaújlaki 2. Sz. Széchenyi István Középiskolát, a református 

templomot, a Tisza-hidat, a Tiszabecs-Tiszaújlak határátkelőhelyet és a Turul-emlékművet.  
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Tovább haladva az autóbusszal láthattuk Tiszabökény görögkatolikus fa templomát.  

Ezt követően úticélunk a Tiszapéterfalva településen található Péterfalvi Kölcsey Ferenc 

Általános- és Középiskolába vezetett, ahol magyar nemzetiségű oktatás folyik 11 

évfolyammal. A gyermekek az iskola elvégzését követően érettségi bizonyítványt kapnak. A 

helyi művészeti iskola tanárai és tanulói felejthetetlen, megható műsort adtak elő. Az előadás 

végeztével az iskola ebéddel látott minket vendégül, ahol finom magyar tájegységre jellemző 

ételekkel vártak. Itt került sor az önkormányzatunk által az iskola részére biztosított anyagi 

jellegű segítségnyújtás átadására.  
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Ezt követően megtekintettük szintén Tiszapéterfalva településen a Péterfalvi Kultúrházat és a 

könyvtárat, majd a helyi Polgármesteri Hivatalt, ahol találkoztunk polgármester úrral és 

jegyző asszonnyal. A két polgármester beszélgetést folytatott. Bemutatták nekünk a hivatal 

épületét, betekintést nyerhettünk a hivatal és az önkormányzat életébe és munkájába. 

Megnéztük a házasságkötő termet.  

 

 

 

 

 



 4 

Ezt követően megtekintettük a György Endre kastélyban 1987-ben megnyílt Tiszapéterfalvai 

Képtárat, melynek tárlati anyagát kárpátaljai festőművészek munkái alkotják. A 

gyűjteményben közel 200 festmény és szobrászati alkotás látható.  

 

Ezt követően meglátogattunk egy lerombolt templomot, melynek történetét a honismereti 

vezető ismertette. Ezt követően közösen elénekeltük a Szózatot.  
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A településről Tiszapéterfalvára vezető úton megálltunk és megtekintettük a Tiszaháti 

Tájmúzeumot, skanzent.  Megnéztük a Fogarassy-kúriát és a falumúzeumot.  

Megtekintettük a Turulmadaras Rákóczi emlékművet, mely a Tiszaújlak és Tiszabökény 

határában egy mesterséges halom tetején áll. 

 

 

Az esti órákban a beregszászi járásban található Makkosjánosiba érkeztünk és a Helikon 

Hotelban elfoglaltuk szállásunkat. Néhány perces pihenő után egy gyermekcsoport várt 

minket nagyon szép előadással, mely a magyarságról és a hazáról szólt. Az előadás közben 

nagyon elszorult a szívünk és könnyes lett a szemünk. Az előadás után nagyon finom vacsorát 

fogyaszthattunk el a hotel éttermében.  
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2 nap: 

A bőséges választékot kínáló reggelit követően a csoport elindult az autóbusszal Ungvár 

várának megtekintésére.  
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Később Munkács várát néztük meg. A hoteltől előre csomagolt hideg élelmiszert kaptunk 

ebéd gyanánt. A beregszászi járás utolsó településeként Gát települést érintettük. Gát település 

utcájának két oldalán végig diófák láthatóak.  Ezt követően már átléptünk a munkácsi járásba, 

ahol már lényegesen kevesebb magyar nemzetiségű ember él.  A honismereti vezetőtől 

részletes tájékoztatást kaptunk a vár történelméről.  
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A vár megtekintése után Munkács főterén sétáltunk, ahol láthattuk Márton liba szobrát, mely 

a településen található 15 szobor egyike. Szintén a főtéren láthattuk még a kéményseprő 

szobrát is.  

Megtudtuk, hogy a településen II. Rákóczi Ferenc Középiskola is működik.  

Megtekintettük a Fejér-ház néven ismert művészeti iskolát, eredeti nevén Rákóczi-kastélyt, 

melyről megtudtuk, hogy II. Rákóczi Ferenc keveset tartózkodott itt, inkább vendégei 

elszállásolására használta.  Megnéztük az iskola épülete mellett található Málenkij robot 

emléktáblát.  

 3. nap: 

Reggelit követően Szojva településre indultunk, ahol megnéztük a Málenkij robot 

emlékművet. A honismereti vezető megismertetett minket az elhurcoltak tragédiájával. 

Megrendülten fejeztük ki tiszteletünket az elhurcoltak emlékére és az honismereti vezető 

elénekelte a Himnuszukat.  



 10 

 

Ezt követően Fülöpfalva irányába vezetett az utunk. A Borzsa-havas oldalán található 

libegőre felülve tekintettük meg a gyönyörű tájat. A Himba-hegycsúcsot libegővel már nem 

lehetett megközelíteni. Oda feljutni terepjáró járművel lehet, melyet csak néhányan mertek 

kipróbálni a csoportból. Mindenki számára felejthetetlen élményeket nyújtott a program. 

 

 



 11 

 

A nap utolsó programjaként megtekintettünk egy ortodox templomot, ahol éppen mise volt, 

de néhány rövid perc erejéig beléphettünk. A templom udvarán a honismereti vezetőnk 

részletes tájékoztatást nyújtott az egyházzal kapcsolatban.  

 

 

A nap végén a Makkosjánosiban található szálláshelyünkre visszatértünk és ismételten finom 

vacsorában volt részünk.  
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4. nap 

Kirándulásunk utolsó napján Beregszászra kirándultunk, ahol megtekintettük a Hősök terét és 

a Művelődési Házat. Megtekintettük továbbá a Magyar Királyi Törvényházat, melynek 

minden helyiségét más magyar települési önkormányzat adományából újítottak fel. 

Megtudtuk, hogy a helyiségek az adományt biztosító település nevét kapták. Megnéztük az 

Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színházat is.  
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Ezt követően a csoport megnézhette a beregszászi piacot.  

A programok zárásaként közös ebédre került sor a Sörkert Étteremben, ahol elbúcsúztunk a 

honismereti vezetőtől és elindultunk haza.  

 

Beszámolónkkal köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik támogatásukkal lehetővé 

tették, hogy ilyen csodálatos programokkal teli, tanulságos és kellemes kiránduláson 

vehessünk részt.  

A kirándulás során több száz fényképet készítettünk, melyeknek mindegyike helyet kaphatna 

a beszámolónkban, de terjedelme miatt csak néhány kellemes emléket tudunk prezentálni.  

Köszönetünket fejezzük ki Varjú Zoltán és Bence Bianka idegenvezetőnknek, akik láthatóan 

nagy lexikális tudással rendelkeznek. A kirándulás során mindig magával ragadó előadással 

mondták el a tudnivalókat. Minden előadásuk során érezhető volt, hogy büszkék 

magyarságukra és ezt a jó érzést bennünk is erősítették.  

Köszönet  azoknak a Kárpátalján élő magyaroknak, akik találkozásunk során nagy szeretettel 

fogadtak minket.  

  

 


