
Határtalanul! -  Kárpátalján kirándultunk 

 

2017 februárjában eredményesen pályáztunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

megbízásából kiírt HATÁRTALANUL! program Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek 

pályázaton.  A pályázat célja, hogy a határainkon túl élő magyarlakta területekre irányuló 

tanulmányi kirándulásokat támogassa. 

A Kis Bálint Református Általános Iskola hetedikes tanulói ebben a tanévben is – mint már 

évek óta – Ukrajna magyarok lakta területét, Kárpátalját választotta a kirándulás helyszínéül, 

melyre 2018. május 24 - május 27. között került sor 30 tanuló és 3 kísérő pedagógus 

részvételével. 

Az előkészítő foglalkozásokon a gyermekek megismerkedtek Kárpátalja történelmi-, 

irodalmi-, és néprajzi értékeivel, majd játékos formában - akadályverseny keretében - adtak 

számot előzetes ismereteikről.  

Nagy várakozással és izgalommal töltött el mindenkit az út, hiszen a híradásokban olykor 

veszélyesnek tűnő területekre utaztunk. Örömmel tapasztaltuk, hogy semmilyen ilyen jellegű 

problémával, veszéllyel, bajjal nem kellett számolnunk, Isten velünk volt.  

A kirándulás reggelén a határlépés után csoportunkhoz csatlakozott és végig kísérőnk volt 

Pocsai Vince református lelkipásztor, a Magyar Kultúra Lovagja.  

Utunk során jártunk a Kárpátaljai magyarság központjában Beregszászon, látogatást tettünk 

Munkács várában, megemlékeztünk Zrínyi Ilonáról és II. Rákóczi Ferenc fejedelem történelmi 

szerepéről, majd elutaztunk Szolyvára, a „malenkij robot” áldozatainak emlékére állított 

mementó emlékparkhoz. Jártunk a Vereckei-hágón, megcsodáltuk természeti értékeit, a 

kőzeteket, hegyvonulatokat, növényzetet és a Sipot vízesést.   Az utolsó napon a beregardói 

református templomban találkoztunk a testvérgyülekezetünkkel, ahol iskolánk tanulói 

Trianonra emlékező műsorral szolgáltak. Utazásunk végén a Debreceni Irodalmi Múzeumban 

elevenítettük fel Arany János munkásságát az Arany Emlékév zárásaként. 

 

Hazaérve a gyermekek PPT bemutatót készítettek a tanulmányi út során gyűjtött képek, 

ismeretek segítségével. A legjobb alkotásokat Szolgálókör keretében mutattuk be a Pap-

tanyán, melyre iskolánk tanulói mellett meghívást kaptak református gyülekezetünk tagjai is. 

 

Kirándulásunk során megtapasztaltuk a határainkon túl élő magyarok testvéri 

szeretetét, ahogyan hazavártak, és ahogyan útra bocsátottak bennünket. 

Torokszorító, meghatóan szép percekre emlékezünk mindannyian, ha a kárpátaljai kirándulás 

emlékeit idézzük és hisszük, hogy gyermekeink felnőttként sem fogják elfelejteni, hogy 

itthonról hazamentek. 
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