Őseink útján járva
A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. támogatásával, a Határtalanul program keretében.

A kirándulás lehetővé tette a Kárpátaljai magyarság életkörülményeinek megismerését, a
magyarság szempontjából fontos történelmi helyszíneket látogattuk meg.
Az első napot a kárpátaljai magyar kulturális közösség központjában Beregszászon kezdtük.
A Beregvidéki Múzeumban a város több ezer éves történelmével ismerkedtünk meg.
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A városnézés során számos magyar történelmi és irodalmi vonatkozású emlékkel
találkoztunk. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán beregi szőttesekből álló
kiállítást tekintettünk meg.
Nagydobronyban Hidi Endre keramikusnál bepillantást nyertünk a dobronyi fazekasság
érdekességeibe.

A szállásunk is ebben a községben volt, amely Kárpátalja legnagyobb magyarlakta községe,
az Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthonban.
Második nap reggel a helyi református templomot és a középiskolát tekintettük meg. Ezután a
Nárciszok völgyében csodálhattuk meg az itt megtalálható vadon élő hegyi nárciszokat,
amelyek Európában kevés helyen maradtak fenn.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz
tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.
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A református, fakazettás mennyezetű templomot és fa harangtornyát néztük meg. A tájházban
a helyi magyarság életét bemutató kiállítással ismerkedtünk meg.

Técsőn megkoszorúztuk az 1896-ban készült Kossuth-mellszobrot, majd pedig a festett
fakazettás mennyezetű templomot is meglátogattuk.
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A huszti várromhoz egy rövid séta vezetett, a várrom és a kilátás felejthetetlen élményt
nyújtott. Este a szálláson átadtuk ajándékainkat az otthon vezetőinek és árva, félárva, testi
vagy szellemi fogyatékos lakóinak.

A harmadik nap Munkácsra mentünk. A vár falai között Zrínyi Ilonára és II. Rákóczi Ferencre
is emlékeztünk, szobrukat meg is koszorúztuk. Városnéző sétánkon megtekintettük többek
között Munkácsy Mihály szülőházát.
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A Vereckei-hágóhoz a Latorca-völgyén keresztül utaztunk. Honfoglaló őseink emlékművét
megkoszorúztuk. A hágó lenyűgöző természeti szépségében gyönyörködtünk.

A szolyvai emlékparkban a második világháborúban elhurcolt magyar férfiakra emlékeztünk,
akiknek a többsége a szovjet gulag poklain halt meg vagy tűnt el.
A harangot megkondítva tisztelegtünk a hősi magyar halottak emléke előtt.
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Az utolsó este közös programunk volt szállásunk lakóival. Tanulóink magyar népdalokat
énekeltek citera kísérettel. Vendéglátóink énekkel és tánccal köszönték meg ajándékainkat és
búcsúztak el tőlünk. Közösen énekeltük citeraszóra az Átalmennék én a Tiszán kezdetű
magyar népdalt. Ezután ökológiai lábnyom tesztet töltöttünk ki közösen, majd sportprogram
következett.

Az utolsó nap első állomása a Tiszaháti tájmúzeum volt Tiszafarkasfalván. A kárpátaljai
magyarság történelmének és a tiszaháti magyarság népi kultúrájának hiteles másolatát
láthattuk itt.
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Tiszaújlakon megkoszorúztuk a Turul-emlékművet. Az egykori sóház falán emléktábla
hirdeti, hogy Esze Tamás kuruc vezér 1703-ban katonáival elfoglalta. Ugyanitt Móricz
Zsigmond tiszaújlaki kapcsolataira emléktábla hívja fel a figyelmet.

Utolsó állomásunk Csetfalva református temploma volt. Mennyezete fakazettás, bejárata előtt
zsindelyes négy fatornyos harangláb áll.
Beregszásznál a határt fájó szívvel léptük át, és hazáig emlékeink mesélésével telt el az út.
Valamennyien gazdagabbak lettünk a nemzeti összetartozás élményével.
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