Öt nap Kárpátalján
A Határtalan program keretében vettünk részt harmincnyolcan (+4fő) a Váci Szakképzési Centrum
különböző iskoláiból egy felejthetetlen kiránduláson Kárpátalján. A program célja, a határon túli
magyarok és az ott lévő magyar emlékek megismerése, kapcsolatok létesítése.(Erre mondta a
napokban elhunyt Kányádi Sándor, hogy Ő nem határon túli magyar, hanem határtalanul magyar. :)
Hát mi ilyen határtalanul magyar emberekkel találkoztunk ott, a végeken.
Következzen most a részletes beszámoló az útról, élményeinkről:

1. nap
Indulás a kora reggeli órákban az iskola elől a gyönyörű (tényleg) sárga színű luxusbuszunkkal. A
határátkelést követően (Beregsurány, három óra várakozás) megérkeztünk Beregszászra. Első
utunk a Beregvidéki levéltári múzeumba vezetett.(kép) Az idegenvezetőnk itt a múzeum vezetője
volt, aki szívvel, lélekkel dolgozik a gyűjtemény fenntartásán, szaporításán. Számunkra igazi
élményt jelentett sztorikkal is megtűzdelt előadásmódja.
Itt tudtuk meg, hogy Fedák Sári is ebben a városban
született és nevelkedett. Később építtetett is egy szép villát
itt, melyben nagyrészt a szülei éltek.
Beregszász belvárosának megtekintésével folytatódott
programunk:
Vérke patak és hídja
(szép, műemlékhíd az,
de vigyázni kell hová
lépünk, mert akkora
lukak vannak a szélén, hogy a felhőket bámuló ember pórul
járhat),
Rákóczi főiskola az
egyetlen kárpátaljai magyar főiskola az egykori
törvényszéki épületben, mely gyönyörűen fel lett újítva
magyar állami segítséggel.
Nemcsak az állam, de sok
magyar város is hozzájárult
a felújításhoz, ezt jelzi az
egyes előadók elnevezése:
mi a „Vác” előadóban
pihentünk meg.
A régi és új városházát, úri kaszinót, egykori zsinagógát (jelenleg
művelődési ház, nagyon kevés zsidó polgár tért vissza a városba a holokauszt után), református
templomot néztük még meg.
Ezek után újra buszba szálltunk (szigorú, három fokozatú ellenőrzött lábtörlést követően), és
elindultunk a szállásunk felé Mezőgecsére, a Fazekas panzióba.
2. nap .
Reggeli után Ungvárra, a megyeszékhelyre utaztunk. Elsétáltunk az Ungvári várhoz, amit már
Anonymus is említ krónikájában. Megnéztük a vár mellett található Skanzent, amelynek épületei a

soknemzetiségű Kárpátalja népi faépítészetét mutatják be. Nagyon érdekes volt a régi iskola és egy

szintén nagyon régi fatemplom.
Séta következett a belvárosban: az egykori zsinagóga,a székesegyház,a főtér és a Váralja kávézómúzeum megtekintésével. Utóbbi helyen nagyon finom
méz- illetve grapefruit sörrel hűtöttük le magunkat.
Délután Munkácsra utaztunk, Kárpátalja második
legnagyobb városába, ahol a munkácsi várat tekintettük
meg elsőként,
amit
Zrínyi
Ilona
és
katonái
hősiesen
védtek. Ezt követően gyalogos sétát tettünk Munkács
belvárosában (Rákóczi ház,
Munkácsi Mihály szülőháza,
Régi Városháza). Hazafelé
még búcsúpillantást vethettünk
a kivilágított munkácsi várra.
3. nap
Reggeli után utunkat a Vereckei hágó felé vettük.
Útközben
tiszteletünket
tettük
a
szolyvai
emlékparkban, ahol megemlékeztünk az 1945
málenkij-robot áldozatairól. Ezeken a helyeken
kárpátaljai magyarok tízezrei lelték értelmetlenül
halálukat. Megkoszorúztuk az emlékművüket és
elénekeltük a magyar himnuszt. A buszra történő felszállás közben
megrohamozták csoportunkat a régi tábor helyén lakó roma gyerekek. Éhesek
lehettek, mert ennivalót kéregettek. Többségünk itt vált meg ebédcsomagjától,
amit egyik kollégánk osztott ki nekik, rögtön rendre is tanítva,
sorba állítva a marakodó gyerekeket. Szomorú, hogy mennyi
éhes gyerekszáj van még mindig, miközben sokan mások,
szerencsésebbek
dobálják
ki
az
ennivalót!
Utunkat folytatva a
Vereckei szoroshoz
utazunk, ahol Árpád
vezetésével 895-ben a honfoglaló magyarok többsége
érkezett az új haza földjére.(Az út hasonló lehetett akkor
is, a busz nagyokat dob rajtunk, sofőr kiakadva.) Felemelő
a hely, a látvány a magasból! ) A magyarság ezen szent
helyén koszorúztunk, zászlót tűztünk ki és itt is elénekeltük nemzeti himnuszainkat: magyar

himnusz, székely himnusz, Boldogasszony Anyánk. Találkoztunk itt az emlékmű tervezőjével és
csapatával (véletlen találkozás), aki elmagyarázta az emlékmű szimbolikáját.
Vissza úton gyalogos sétát tettünk a Sipoti vízeséshez mely a Kárpátok
csodálatos hegyvidékén található és egy jót vásároltunk helyi
finomságokból (sajtok, saslikok,erdei termékek)a kirakodóvásáron.
Késő este (1/2 11h) értünk haza, mert buszunk az ukrajnai utakon csak
15 km/h-val volt hajlandó menni. Aznap este még egy panzióban tartott
esküvőn vettünk részt, úgyhogy másnap erősen kialvatlan állapotban
indultunk országjárásra. (Kivétel néhány szerencsés, aki a panzió
távolabbi részén kapott szobát.)
4. nap
Reggeli után a Felső-Tisza vidékére utaztunk. Útközben megálltunk
Tiszaújlakon a Turul-szobornál. A
Huszti várrom bús düledékeit
időhiány miatt csak a távolból néztük
és mormoltuk Kölcsey örökké
aktuális sorait. Megtudtuk azt is, hogy Huszt neve tulajdonképpen
egy mozaikszó a vármegye egykori koronázó
városainak
kezdőbetűiből
alkották
meg.(állítólag) Kis utazás után Técsőn
megtekintettük a fakazettás mennyezetű
református templomot . Itt a templom
esperese fogadott bennünket. Beszélt a
templom történetéről és arról, hogy közös
ügyünk ezeket a műemlékeket megőrizni, hisz
ezek az összmagyarság értékei, a miénk is.
Vác városa ezt a templomot is jelentős
összeggel támogatta. Ez ismét büszkeséggel töltött el bennünket.
Visken egy középkori vártemplomban jártunk. Ez egyben
erődítmény is volt, ahová vész esetén menekülhettek. A falakon
belül csodaszép kertet találtunk különleges növényekkel, amiket ajándékba hoztak az évek során a
hívők. A templomban idegenvezetőnk elénekelt nekünk egy zsoltárt. A buszhoz baktatva
elérzékenyülten a látottaktól, hallottaktól találkoztunk egy nénikével, aki kukoricacsuhéból font
saját készítésű tárgyakat (angyalkák, harangok, papucsok, babák) árult. Elmondta, hogy a nyugdíja
120 hrivnya (12000 Ft) 40 éves védőnői munka után. Hogy megéljen, ezzel egészíti ki jövedelmét.
Mindent felvásároltunk, amit árult, most is itt áll az asztalomon az általa font csuhébaba.
Megnéztük még Kossuth szobrát és Hollósy Simon mellszobrát, aki festőiskolát hozott létre a
városban és művészeti tevékenységet folytatott e vidéken. Sajnos Aknaszlatinára már nem tudtunk
eljutni, mert későre járt az idő és buszunk felülről erősen korlátozott sebességgel közlekedett. Így
hazafelé indultunk egy nagyon rossz úton, de várt még ránk két látnivaló:
Nagyszőlősön meglátogattuk a Perényi kastélyt illetve a Bartók emlékhelyet. A kastélyt csak
kívülről tudtuk megnézni, mert nem múzeumként funkcionál.

Az út utolsó állomása Csetfalva, ahol a fakazettás
mennyezetű gyönyörű templomot csodálhattuk meg.
Idegenvezetőnk elmondott itt egy Remenyik verset,
ezzel a társaság érzékenyebb tagjait már másodszor
síratta meg. A templom ikertestvére a tákosi és a
csarodai templomoknak. Gyönyörű!!

Egy borkóstoló várt még ránk aznap este, hát az
felejthető volt!
5.nap
Reggeli után megcsodáltuk a mezőgecsei gyönyörűen felújított polgármesteri hivatalt majd a
szomszéd faluban lévő óvodába indultunk, ahol a partnerintézményünk található. Ez a tiszacsomai
Napsugár óvoda. Mivel a falvak, utak, hidak, épületek jóval rosszabb állapotúak, mint nálunk,
nagyon meglepődtünk, mikor bementünk az óvodába: minden csodaszépen felújítva, ablakok
kicserélve, berendezés új. Az ovisok korszerűen berendezett termekben, színes, vidám bútorok közt
fogadtak
bennünket.
Az
asztalok
mindenféle finomságokkal megrakva. A
kicsik egy kis műsorral is készültek.
Gyönyörűen beszélnek magyarul!
Átadtuk az adományunkat: vittünk itthon
vásárolt különféle játékokat 100 000ft
értékben
illetve
készpénzadományt
110000ft –ot. Az óvónők elmondták, hogy
nemrégiben tönkrement a fűnyírójuk illetve
a mosógépük és ezen a pénzen pontosan
pótolni tudják ezeket. Könnyes szemekkel
köszönték meg a pénzt! A mi szemünk is
könnybe lábadt! Nagy boldogság volt nézni
a sok szép gyereket ebben a méltó környezetben és tudni azt, hogy ezt az óvodát is a magyar állam
segítségével újították föl és rendezték be. (..és a többi magyar óvodát, iskolát is hasonlóan, tudtuk
meg házigazdáinktól)
Búcsúzkodás után elindultunk a határ felé, de előtte még egy kis bevásárlás következett egy
hypermarketben. Miután megvettük ajándékainkat az otthoniaknak, beálltunk a határnál a sorba és
most már sokkal gyorsabban, másfél óra alatt átjutottunk.
Nem felejtjük el azokat a csodálatos embereket, akiket itt megismertünk, akik a rossz körülmények
ellenére is kitartanak szülőföldjükön!. Sokat tanultunk itt hazaszeretetből!
Csányi Júlia

