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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Határtalanul programnak
köszönhetően a Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola diákjai felejthetetlen
napokat töltöttek Kárpátalján 2018. szeptember 24-28. között.
A Rákóczi-szabadságharc emlékezetes kárpátaljai helyszíneit kerestük fel: Beregvidék
látnivalóit, Munkácsot és a Vereckei - hágót, a Tatár-hágót, utána a Fekete-Tisza
forrásvidékére látogattunk terepjárókkal. Majd Huszt és környéke kis túrázással, végül
Nagyszőlős és Tiszazújlak. Utunk során látogatást tettünk a nagyberegi magyar iskolában.
1. nap: Hosszú utazás, majd határátlépés után az első állomásunk, a Bethlen-Rákóczi-kastély
épületében helyet kapó Beregvidéki Múzeumba látogattunk, ahol megismertük a Beregvidék
szabadságszerető népének történelmét, harcait a magyar szabadság ügyéért, a Thökölyfelkeléstől a Rákóczi-szabadságharcon át az 1848/49’es forradalom és szabadságharc itteni
történéséig.

Innen Beregszászba folytattuk utunkat, ahol városnéző túránk során láttuk Esze Tamás
emléktábláját is, - Beregszász piacterén bontotta ki a „tarpai jobbágy” a szabadság zászlaját.
Ezek után Mezőgecsére utaztunk, ahol fáradtan elfoglaltuk első szálláshelyünket.

2. nap: A nagyberegi iskolában kezdtük a napunkat, ahol átadtuk az általunk gyűjtött
adományokat. Megmutatták nekünk az iskolát, valamint a helyi történelmi emlékeknek
megfelelőn a szövészetet emelték ki szokásaikból. Megtekinthettük a helyi kézimunka
kiállítást, lehetőségünk volt kipróbálni a szövőszék működését. A kölcsönös iskolai bemutató
előadások után baráti focimérkőzés zajlott, a meglátogatott iskola szintén sport tagozatos
iskola volt.

Az iskolalátogatás után Munkácsra folytattuk utunkat, ahol a lenyűgöző várat tekintettük
meg, melyet Zrínyi Ilona oly hősiesen védelmezett a császáriakkal szemben 1686-88’-ig. A
bástyákon lelkesítette a várvédőket a 12 éves Rákóczi Ferkó is.

Következő állomásunk Beregszentmiklós volt. Itt a Zrínyi-Thököly-kastélyban töltötték az ifjú
házasok (II. Rákóczi F. édesanyja és nevelő apja) a nászéjszakájukat, és később is gyakorta
tartózkodtak itt.

Napunk utolsó állomása a Vereckei –hágó volt. A Vereckei-hágón kelt át a tiszaháti felkelők
lengyel zsoldosokkal megerősített 3 ezres serege, élükön II. Rákóczi Ferenccel. Vezérszállás
település a fejedelem első, újra magyar földön töltött éjszakájának emlékét őrzi. E vidéket a
ruszinok, „Rákóczi leghűségesebb népe” lakják.

A hágóról már sötétben jöttünk le, így innen egyenesen Zúgóra mentünk a következő
szállásunkra.

3. nap: Reggeli után újra buszra szálltunk, majd Kárpátalja legszebb vízeséséhez, a Sipotvízeséshez kirándultunk. Élveztük a friss levegőt és az elénk táruló látványt.

Ezek után régi korok árnyai felé merengünk… és haladtunk, úticél Huszt felé. A huszti vár
története során a szabadságharcainknak is fontos helyszíne volt – természetesen Kölcsey
versét is elszavaltuk a romok ormán.

Merengésünk után útra keltünk Rahóra. A Fekete- és a Fehér-Tisza látványos összefolyásánál
tartottunk egy kis pihenőt, és megismertük a két óriásból lett két nagy folyó, és a ruszin nép
legendáját is.

A nap zárásaként Kőrösmezőn elfoglaltuk a szállásunkat, beszélgettünk csoportosan, majd
pihenőre tértünk.
4. nap: A reggeli után a következő kihívásunk : Kőrösmezőn felkerestük az „asszonyvallató”
függőhidat, melyen átkelve a görög katolikusok és az ortodox vallások által közösen használt
szép Sztrukivszka-fatemplomot is megtekintettük.

Innen irány a Tatár hágó – az ezeréves határ. A lengyel-magyar határ maradványait kerestük
fel. A második legfontosabb átkelési pont a Kárpátok északkeleti vonalán Belső-Ukrajna felé.
A honfoglaláskor a környék a magyarok fontos átvonulási helye volt. A hágóra fölérve
rengeteg stand, kisebb kávézó és gépkocsikaraván fogad bennünket. A standokon a népi
kézműipar remekeinek sokasága várakozik eladásra. Itt volt vásárlási lehetőségünk is.

A napot záró programunk kalandos utazás volt, bérelt terepjáró-teherautókkal a Fekete-Tisza
forrásához, Körösmezőről indulva. Az autóval megtehető út után mintegy 600 métert kellett
gyalogolnunk folyamatos emelkedőn előbb egy tisztáson, majd erdei ösvényen folytatva
utunkat. A Tisza forrásának a Fekete-Tisza forrását tekintik, s innen mérik folyónk hosszát is.
Nekünk, magyaroknak legszeretettebb folyónk a Tisza, amely 5 országot – Ukrajnát,
Romániát, Szlovákiát, Magyarországot és Szerbiát – érintő nemzetközi folyó. Láthattuk mind
az 5 ország tábláját a forrásnál.

Fáradtan érkeztünk a szállásunkra, ahol a vacsora után összepakoltunk, hiszen reggel korán
indultunk hazafelé.
5. nap: Útra kelve hazafelé megálltunk Nagyszőlősön a Rákóczi-szabadságharc
történelmében jelentős szerepet játszó Perényi-család kastélyánál. Kívülről csodáltuk meg.

Utunkat folytatva megálltunk még Tiszaújlakon, ahol megtekintettük Kárpátalja legnagyobb
Turul-madaras emlékművét, amely Esze Tamás csapatai első győzelmének állít emléket, és az
emléktáblát, amely a Tiszaháti-felkelés kitörését jelöli.

Ezek után már haza indultunk, bár a határon 7 órát kellett állnunk a magyar határvizsgálatra
várva. A nehézkes átjutás után szerencsésen rengeteg élménnyel érkeztünk haza.
Célunk az volt, hogy a hetedik évfolyamon tanuló diákok számára teremtsünk lehetőséget
arra, hogy bepillantva a határon túli magyarság mindennapjaiba megismerkedhessenek
Kárpátalja történetével, kulturális hagyományaival, jelenével, erősítve a tanulókban az
összetartozás, nemzettudat érzését, segítve Kárpátalja természeti és történelmi értékeinek
felfedeztetésével az „Árpád népének útján” szerzett ismeretek elmélyítését.

Határtalanul szép élményekkel gazdagodtunk

