Határtalanul a
Kárpátalján

Hatvan Város Önkormányzatának dolgozói a Határtalanul! Kárpátaljai
Szolidaritási Program keretében bővítették a határon túli magyarsággal
kapcsolatos ismereteiket, segítették a kapcsolatépítést és a nehéz helyzetben
élő magyar lakosság támogatását. Hatvan szoros testvérvárosi kapcsolatban
áll Beregszásszal, így ezt a magyar várost kívánta támogatni, az összegyűjtött
adományok átadását pedig kirándulással kötötték össze.

Hatvan Város Önkormányzata a HAT-18-03-00036 azonosító számú, „Beregszász és Hatvan
testvérvárosi kötődése” című pályázata támogatást nyert az Emberi Erőforrások
Minisztériumától. A „Kárpátaljai szolidaritási program” célja a határon túli magyarsággal
kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés és segítségnyújtás elősegítése
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utazással, a Kárpátalján a rendkívüli helyzet miatt nehéz helyzetben élő magyar lakosság
támogatása érdekében. Az önkormányzat 2017 októberében már részt vett az akkori felhívásban
elnyert támogatás jóvoltából egy sikeres utazáson Beregszászra, így ezt a kezdeményezést
kívánta folytatni a 2018-ban benyújtott pályázatával is. Az önkormányzat dolgozóiból álló 40
fős csoport ismét a kárpátaljai testvérváros szociális konyháját segítette adományával.
Az utazásra 2019. május 16-19. között került sor, és a négy nap alatt sok szép élménnyel
gazdagodott a csoport. Meglátogatták Ungvárt, a megyeszékhelyet, ahol sétáltak az Ungvári
várban, amit már Anonymus is említ krónikájában. Megnézték a Skanzent és a szabadtéri
Néprajzi Múzeumot, amelynek épületei a soknemzetiségű Kárpátalja népi faépítészetét
mutatják be.
Május 17-én, pénteken Beregszászon egy egész napos programot töltöttek
vendéglátóikkal, a Beregszászi Városi Tanács tagjaival, akik megismertették velük a városi
tanács (az ottani önkormányzat) és a polgármesteri hivatal munkáját és nehéz helyzetét,
valamint városfejlesztési kérdésekről szóló műhelymunka folyt. A szociális konyha javára vitt
adomány átadása után pedig jó hangulatú városnézés következett (Bereg-vidéki Múzeum, a
Rákóczi- és a Kossuth tér az Oroszlán Fogadóval, az egykori Megyeházával, Törvényszékkel
és a II. Rákóczi Ferenc Magyar Tanárképző Főiskola). Délután még Nagyszőlősön a Perényikastélyt látogatták meg, illetve a Bartók emlékhelyet.
A 3. napon Majd Munkácsra utaztak, ahol megtekintették a várat, melyet Zrínyi Ilona
hősiesen védett. Majd Szolyván a siratófalnál emlékeztek meg az 1944-1945 „málenykij robot”
áldozataira. Innen a Vereckei-hágóhoz utaztak, ahol Árpád vezetésével 895-ben a honfoglaló
magyarok többsége érkezett az új haza földjére. Visszaúton először a híres Árpád-vonal védelmi
rendszerének legérdekesebb eleménél, a felsőgerebeni egykori páncéltörő tüzelőállás
alagútrendszerénél tettek látogatást, majd Polenán útba ejtették a híres ásványvízforrást is.
Beregváron pedig a kastély kertjében merítettek az örök fiatalság forrásából.
Az utolsó napon a vendéglátóktól való búcsúzás után Csetfalván a fakazettás
mennyezetéről híres ökomenikus templomot látogatták meg. Végül Tiszaújlakon a II. Rákóczi
Ferenc győztes csatájának emléket állító Turul emlékművet csodálták meg hazatérésük előtt.
A kirándulás hangulatáról azonban álljon itt Kondek Zsolt önkormányzati képviselő
beszámolója az útról:
„A Kárpátaljai Szolidaritási Program keretében, 2019. május 16–19. között autóbuszos
körutazáson vettünk rész 40 fővel, a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal és
társintézményeinek dolgozóival.
Pénzadományként 500.000,- Ft támogatást vihettünk a beregszászi szegények konyhájának
működésére!
Az első nap reggel fél hétkor jó hangulatban indultunk útra. A kötelező pihenő beiktatásával
délben már át is keltünk a határon és Ungvárra indultunk. Megtekintettük a várat, majd a
Skanzent és egy rövid sétát is tettünk a belvárosban, ahol a templomba is sikerült bepillantani.
Szerencsénkre még egy nagy eső előtt visszaérkeztünk az autóbuszhoz. Estére a BeregszászJánosi Hotel Helikonban elfoglaltuk a szállást és vacsora után Rodek Antal harmonikája és
jómagam gitárja derítette jókedvre a társaságot.
Másnap a reggeli után Babják Zoltán polgármester úr, Huszár Péter és Pavljuk Miklós képviselő
urak fogadtak bennünket a városháza nagytermében, ahol ismertették Kárpátalja helyzetét és a
magyarság sanyarú sorsát. Majd átadtuk az adományt, melyet nagy örömmel vettek át a helyi
vezetők.
Utunk innen a Beregszászi Bereg-vidéki Múzeumba, majd a II. Rákóczi Ferenc Tanárképző
Főiskolára vezetett. Egy idegenvezető segítségével további nevezetességeket is
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megtekinthettünk és egy órás szabadprogram is belefért.
Délután a nagyszőlősi Perényi-kastély szépségét csodáltuk és a Bartók emlékhelyen időztünk.
Harmadnap reggel gyönyörű időben indultunk a munkácsi vár megtekintésére. A vár után a
szolyvai siratófalnál emlékeztünk az egykori „málenkij robot” áldozatainak emlékére. Innen a
következő állomás már a Vereckei-hágó volt, ahol a honfoglaló magyarok nagy többsége haladt
át a Kárpátokon. Az emlékműnél a kilátás szépségét, a tájképfestők készülő műveit láthattuk,
majd a magyar himnusz eléneklése után csoportképet készítettünk a résztvevőkről.
A következő állomás felé áthaladtunk a Vereckei-szoroson, majd a híres Árpád védelmi vonal
védelmi rendszerét a felső-gerebeni páncéltörő alagútrendszert jártuk be.
Beregváron a Schönborn grófok 50 hektáros birtokán körüljártuk a kórházként működő kastélyt
és az örök fiatalság forrásának vizét is megkóstoltuk. Az este ismét énekszótól hangos, jó
hangulatú volt, ahol a szállás tulajdonosa személyesen köszöntött bennünket.
Reggel egy beregszászi rövid szabadprogram után 10 órakor indultunk a határra, ahol
tapasztalhattuk, onnan mennyire körülményes az átkelés a schengeni régióba. A hazaérkezés 18
órára sikeresen megtörtént.
Összegzésként nagyon hasznos és kellemes napokat töltöttünk Kárpátalján. Rengeteget
tanultunk az ott élőktől hazaszeretetből, kitartásból! A táj és az épített környezet pedig elragadó.
Csak ajánlani tudom!
Köszönjük a szervezők munkáját és a közösségnek részvételt!
Kondek Zsolt
Hatvan, 2019. június 27.”
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Képek az útról

Beregszász – Városháza:

Babják Zoltán, Beregszász polgármestere fogadja küldöttségünket:

4

Bereg-vidéki Múzeum:

A Vereckei-hágónál:
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Tiszaújlak – Turul emlékmű
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Szolyva – siratófal:

Csetfalva
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Csoportképek

A munkácsi várnál

Tiszaújlak, Turul-emlékműnél
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Ungváron
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