„HATÁRTALANUL!”
A Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. által kiírt „Határtalanul!” pályázat
keretében - amely tanulmányi kirándulások szervezését biztosítja magyarlakta területekre iskolánk hetedikesei 2012. május 7-e és május 10-e között Kárpátaljára utaztak. A
program megvalósulását a pályázatot kiíró alapítvány több mint 2 millió Ft-tal támogatta.
A 65 diákot és 7 kísérő tanárt a mezőkaszonyi iskola tanárai és diákjai látták vendégül. A
kempelenes csoport a környék nevezetességeit, látnivalóit az ő vezetésükkel kereste fel.
A történelmi emlékhelyek, a természeti különlegességek megismerése mellett nagy
hangsúlyt fektettünk arra, hogy utazásunk az ottani magyar közösségnek is hasznára legyen.
A Vereckei-hágónál, a millecentenáris emlékműnél virágokat ültettünk és összegyűjtöttük a
szemetet. A szolyvai emlékparkban a malenkij robot áldozatai előtt róttuk le kegyeletünket. A
nagyon szerény körülmények között működő mezőkaszonyi iskolának sok ajándékot
vittünk: labdákat (foci-, kosár- és kézilabdákat), sportmezeket, könyveket (tankönyveket,
munkafüzeteket -főleg fizikából-, emellett magyar szépirodalmat), szótárakat, kivetítőt és
faxot. Tanulóink a zsebpénzükből "Kályhacsempejegy”-et is vettek, ezzel az ottani iskola
fűtésének felújításához járultak hozzá.
A Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. mellett ezúton is köszönjük mindazoknak –
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának, a támogató szülőknek és
tanároknak -, akik felajánlásaikkal segítették a program megvalósulását.
Beszámoló a programokról napi bontásban
1. nap
Az autóbuszon odafelé tanulói kiselőadások hangzottak el a Kárpátalján élő magyarok
múltjáról, mai helyzetéről. Kiselőadás mutatta be Beregszász mai jelentőségét,
nevezetességeit. Ezeket az ismertetőket a tanulók előzetesen itthon készítették el páros
munkában.
Beregszászon megnéztük a kastélyt (kívülről), a múzeumot, a templomokat, a régi
Kaszinót, a Magyar Nemzeti Színházat, a Kárpátaljai Magyar Főiskolát (termeit, könyvtárát
is), a zsidó rítusfürdőt és Fedák Sári kastélyát.
Csoportunk Mezőkaszonyba a késő délutáni órákban érkezett meg két autóbusszal. A
helyiek gyönyörű énekekkel fogadtak minket. Először az iskola termeit néztük meg, itt
elmesélték nekünk az iskola történetét, eredményeit. Ezután rövid sétát tettünk a településen,
majd mindenki a szállására ment, ott ismerkedett a szállásadóival.
2. nap
Reggel néhány vendéglátóval együtt busszal elindultunk a Vereckei-hágóra. Itt először
elsétáltunk a millecentenáris emlékműhöz, ahol megemlékeztünk a honfoglalásról. Az
emlékhely környékén a szakadó esőben virágot ültettünk, a szemetet is összegyűjtöttük.
Ezután ismét buszra szálltunk és elmentünk a Sipot-vízeséshez. Itt kirándultunk, megnéztük a
gyerekeknek nagy élményt nyújtó csodálatos környezetet. Ezután Szolyvára mentünk, leróttuk
kegyeletünket a málenkij robot gyűjtőtábora helyén kialakított emlékpark siratófalánál.

Este átadtuk az iskolának hozott ajándékokat. A közös programot a helyi népi zenekar
műsora követte, ezután néptáncbemutatót élvezhettünk. A mi néptáncosaink is megmutatták
tudásukat. A fergeteges táncházban mindenki részt vett.
3. nap
Délelőtt a vendéglátókkal együtt néztük meg a Schönborn kastélyt, sétáltunk a parkjában,
ittunk a fiatalság forrásából. Innen Munkácsra mentünk, a várat és a várban található
kiállításokat néztük meg.
Késő délután Mezőkaszonyban az iskolai sportpályán találkoztunk újra a helyiekkel.
Barátságos, de komoly mérkőzéseket játszottunk. A fiúk fociztak és kézilabdáztak is. A
lányok kéziben mérték össze tudásukat. A többiek drukkoltak, beszélgettek a vendéglátókkal.
Este a Művelődési Házban tartott vetélkedőn a helyiekkel közös, vegyes csapatokban
játszottunk. Szellemi, helyismereti, ügyességi feladatok egyaránt voltak. Több kérdés is volt
az elmúlt napokban látottakról, de vicces feladatok is voltak.
4. nap
Ungvárban először a várat néztük meg, majd a várban lévő kiállítást. A megyeszékhelytől
a belvárosban tett sétával búcsúztunk. Láttuk a római és görög katolikus templomot, a püspöki
palotát, a székesegyházat, a zsinagógát, a Petőfi emlékhelyet.
A vár tövében levő skanzenben megnéztük a Kárpátalja népi építészetét bemutató
kiállítást. Egy népviseletbe öltözött kislánnyal is találkoztunk, de sajnos beszélgetni nem
tudtunk vele.
Hazafelé az Ungvár-Beregszász-Beregsurány-Budapest útvonalon jöttünk. A hosszú úton a
diákok a látottakról készített feladatlapokat is kitöltötték. Budapestre mindannyian épségben
érkeztünk meg az esti órákban.

