Határtalanul a
Kárpátalján
Hatvan Város Önkormányzatának dolgozói a
Határtalanul! 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 az összegyűjtött adományok átadását kirándulással
kötötték össze.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a
Határtalanul! program keretében, nyílt felhívást tett közzé HAT-17-04 kódszámon, Kárpátaljai
akcióprogram címmel. A pályázati felhívás a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek
bővítését, a határon átnyúló kapcsolatépítést, segítségnyújtást kívánja elősegíteni utazással, a
Kárpátalján a rendkívüli állapot miatt, nehéz helyzetben élő magyar lakosság támogatása
érdekében. Az idei évben először helyi önkormányzatok is pályázhattak a támogatásra
legkevesebb 10- és legfeljebb 40 fő egyszeri, a kárpátaljai testvértelepülés, önkormányzat
meglátogatását célzó útra. A támogatás elnyerésének feltétele a minimum 200.000 forint
összegű pénzadomány összegyűjtésére tett vállalás. Hatvan város szoros és együttműködő
testvérvárosi kapcsolatban áll Beregszász városával, így a támogatásból a Beregszászra való
utazást és ennek keretében az összegyűjtött adomány átadását is megvalósította. Erről
partnerségi nyilatkozatot írt alá Beregszász Város Tanácsával.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma értesítette az önkormányzatot 2017. júniusában, hogy
HAT-17-04-2017-00031 azonosító számú, „Beregszász és Hatvan testvérvárosi kapcsolatának
erősítése” című pályázatát bruttó 2.400.000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti.
Az utazás 2017. október 4-7 között valósult meg, ahol az utazók 8000 forint befizetéssel járultak
hozzá az eljuttatott adomány összegéhez. A pályázati program kidolgozásában,
megszervezésében és a pályázat benyújtásában a Talabor 2007 Utazásszervező- és Közvetítő
Kft. segített. A „Határtalanul!” programban évek óta nagy gyakorlattal résztvevő és kiterjedt
határon túli kapcsolatokkal rendelkező utazási iroda 100.000 forinttal járult hozzá az
adományhoz.
A kiküldetés eljutott Beregszászba, Ungvárra, Munkácsra, a Vereckei-hágóhoz, Szolyvára,
Beregvárra, Csetfalvára, Nagyszőlősre és Tiszaújlakra is. Az utazáson megtekintették a
Beregvidéki Múzeumot, benne a Hatvany Lajos Múzeum kiállítását; a polgármesteri hivatalt és
a Városházát is. A kiutazók részt vettek egy kerekasztal beszélgetésen, ahol bemutatták a helyi
munkaerő-piac helyzetét, továbbá közösen megvitatták a két város közötti munkaerő-áramlás
lehetőségeket. A II. Rákóczi Ferenc Magyar Tanárképző Főiskola mindennapjaiba is
betekintést tehettek a résztvevők, miután a Népkonyhán át is adták adományaikat. Az október
6-i városi megemlékezésen pedig Szinyei András Hatvan alpolgármestere is beszédet mondott.
Ezt követően, a képviselő testület jelenlévő tagjaival elhelyezték az emlékezés koszorúját
Beregardón, gróf Perényi Miklós szülőházán található emléktáblánál. Az utazás fáradalmait
mindenkivel feledtette a rengeteg élmény.

