
 

 

 

 

 

 

 

HAT-18-03-0008 HATÁRTALANUL! program 

Kárpátaljai szolidaritási program 

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

program keretében. A pályázaton az önkormányzat 40 fő utazására nyert lehetőséget 

2018.09.29-2018.10.01. közötti időtartamra, Kárpátaljára. Nagyon szép napos időben, jó 

programokkal, kellemes hangulatban telt el az utazás.  

1. nap: 

Első úti célunkhoz az Ungváron található Petőfi szoborhoz érkeztünk, ahol tiszteletünk jeléül 

megkoszorúztuk az emlékművet, valamint mécsest gyújtottunk. 

Áthaladtunk az Ung folyó felett egy gyalogos hídon, átérve a túloldalra megtekinthettük a 

zsinagóga épületét.  

Továbbhaladva megtekintettük a görög katolikus székesegyházat is. Megérkeztünk következő 

uticélunkhoz az ungvári várhoz. A vár udvarát gyönyörű szobrok díszítették, köztük a 

"Hermesz a lernai hidrával" és a "Pihenő Hermesz" szobrok és a Turulmadár szobra, amely 

egykor a munkácsi vár emlékoszlopát díszítette 

A nap lezárásaként átutaztunk a munkácsi járásba, ahol megnéztük a munkácsi várat.  

A Helikon Hotelban elfoglaltuk szállásunkat. Kis pihenő után egy iskoláscsoport várt minket 

gyönyörű, megindító előadással, mely a magyarságról és a hazáról szólt. Az előadás után 

nagyon finom és bőséges vacsorát fogyaszthattunk el a hotel éttermében.  

 

2. nap: 

 

Reggeli után, utunk a Szolyván található Malenkij robot gyűjtőtábor helyén emelt emlékpark 

felé tartott. Út közben megálltunk egy gyönyörű ortodox templomban. Udvarán egy kút volt 

található, melynek vízéből, ha iszunk jó egészségnek, örvendünk. Egy kisebb kápolnában, 

pedig megtekinthettük a csodákat művelő elszáradó fehér liliom egy képkeretben, ami 

állítólag minden évben kizöldül.  

Megérkezve Szolyvára, az idegenvezető ismertette a tragédiát elszenvedők történetét. 

Nagyon megrendítő volt hallani ezeket a történteket, látni a táblákra felírt neveket. 

Tiszteletünk jeléül, elénekeltük a Himnuszt. 

Tovább haladva vettünk irányt a Borzsa-havas oldalában található libegő felé, ahonnan 

csodálatos kilátásban volt részünk. Onnan nem messze találhatóak a polenai 

ásványvízforrások, ahol finom helyi természetes vizeket kóstolhattunk.  

A nap végén szálláshelyünkre visszatértünk, ahol ismételten finom vacsorában volt részünk.  

 

3. nap:   

 

Reggeli után a Tiszai vonal megnézésére indultunk. 

Megérkezve a Borzsovára, a Borzsovai Általános Iskolához, ahol körbevezetett minket az 

iskola igazgatója Sass Katalin.  

.  A gyerekek nagyon szép népi viseletben voltak, énekeltek, táncoltak, szavaltak.  



Az előadás után az iskola részére átadtunk egy csekély összegű adományt. Az iskola vezetője 

elmondta, hogy az iskola anyagi nehézségekkel küzd, ami a napi működését is megnehezíti, 

így hálás szívvel megköszönve vette át a polgármestertől és jegyző asszonytól az összeget. 

Utunk továbbvezetett a településen található Polgármesteri hivatalba. 

Visszafelé érve megálltunk az ott található kis kápolnában.  

Az iskolában ezt követően megvendégeltek minket egy nagyon finom és laktató ebédre a 

helyi különlegességekből.  

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 református templomot, a Tisza-hidat, a Tiszabecs-Tiszaújlak határátkelőhelyet és a 

Turulmadaras Rákóczi -emlékművet.  A visszafelé vezető úton Csetfalvára érve az ott 

található Fakazettás templomot és egy ortodox templomot is megnéztük, ahol 

A szállásra visszaérve vacsora után elindultunk Benére a Parászka pincészet borait 

megkóstolni 

 

4. nap: 

 

Reggeli után elindultunk Beregszászi városnézésre. Római katolikus templomot. 

A Bethlen–Rákóczi kastélyt. Láthattuk, hogy Beregszászban számos köztéri szobrot és 

emléktáblát avattak a magyar nemzet nagyjai emlékének. 

Ezt követően a csoport megnézhette a beregszászi piacot.  

A programok zárásaként közös ebédre került sor, ahol elbúcsúztunk az idegenvezetőtől és 

elindultunk haza.  

Mindenki számára érezhető volt, hogy Ukrajnába érkeztünk, de Kárpátaljáról tértünk haza. 

 

Beszámolónkkal köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik támogatásukkal lehetővé 

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

vehessünk részt.  

Köszönetünket fejezzük ki idegenvezetőnknek, aki 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.  

 

 


