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Bartus Bella 
 

A Határtalanul! program keretén belül az iskola hetedikesei egy öt napos kiránduláson 

vehettek részt, ahol bejárták Kárpátalját. Megismerkedhettek a vidék irodalmi és 

történelmi jelentőségével, megkóstolhatták a hagyományos ételeket és a helyi 

gyerekekkel is barátságot köthettek. 
Az iskola 7. évfolyamos tanulói május 8-12 között Ukrajnába kirándultak. Kedden délután két 

hét távlatából, a túra programját bemutató értékelő órát tartottak, ahol a tanulók 

beszámolhattak élményeikről és az ott tanultakról. 

Horváth Dóra és Miklós Imola izgatottan meséltek társaiknak az utazás emlékeiről. Elsőként a 

Debreceni Irodalmi Múzeumban tett látogatásról számoltak be. De arra is kitértek, hogy 

örömmel kóstolták meg a Kárpátaljára jellemző ízeket is. A két fiatal abban is egyetértett, 

mindkettőjüknek nagyon tetszett a helyi specialitás, a borscs leves. 

Miklós Imola és Horváth Dóra 

http://promenad.hu/author/bartusbella/


A Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola tanulói immár sokadszorra vehettek 

részt a Határtalanul! nemzeti összetartozást segítő programjában. Mint azt Bányai Csabánétól, 

a 7.a osztályfőnökétől megtudtuk korábban rendszerint Erdélybe vitték hetedikeseiket, most 

mégis kivételt tettek és Kárpátaljára látogattak el, amit utólag sem bántak meg. Azt is 

elmondta a kirándulása célja elsősorban a nemzeti összetartozás erősítése volt. 

Bányai Csabáné 

– Fontos, hogy a gyerekek tudják, ugyan a határok elvágtak tőlünk bizonyos területeket, 

de ez nem azt jelenti, aki a túloldalra került az nem magyar 

-fogalmazott a tanárnő. Hozzátette, az is nagyszerű élmény volt a gyerekeknek, hogy 

találkozhattak az ottani Beregdédai Általános Iskola tanulóival is, akikkel barátságot 

köthettek. 

Rajzokon is megörökítették az élményeket 

A májusi kiránduláson többek közt meglátogatták Munkácsi várát, eljutottak a Mária Terézia 

emlékfalhoz és Vereckei hágóhoz is, de az Ung partján is sétáltak. Ezen felül kézműves 

programokkal, sportvetélkedőkkel, zenés és táncos esttel gazdagították élményeiket. Az iskola 

tanulói nem indultak útnak üres kézzel, adományokkal és ajándékokkal készültek a 

helyieknek. 
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Kárpátalja történelmi vidékeit ismerhették meg 
a Határtalanul! program keretein belül a diákok 
2018. május 30. 
 

 
 

Kárpátalja történelmét és irodalmát személyesen is átélhették a Határtalanul! 
program keretében a Varga Tamás Általános Iskola hetedikesei. Az iskolában 
képekkel és történetekkel idézték fel a kirándulás legemlékezetesebb pillanatait. 

  
 

Hirdetés 
 

A Határtalanul! program által a Varga Tamás Általános Iskola hetedik osztályos tanulói 
Kárpátalja tájainak szépségeivel, történelmi nevezetességeivel ismerkedhettek meg. 
Bányai Csabáné úgy fogalmazott, hogy az irodalom és történelem órán tanultakat a 
gyakorlatban is megszemlélhették és átélhették a kirándulás alkalmával a gyerekek. 

  

„A szállásunk Beregdédán volt. A következő napokon a Vereckei-hágót, Ungvárt, 
Munkács várát néztük meg, illetve a belvárosokat. Ellátogattunk a szolyvai 
emlékparkba is, ahol a II. világháborút követően, a „kis munkára” elhurcolt kárpátaljai 
magyarok részére állított emlékművet néztük meg. Voltunk Mezőváriban, ahol a 
gyerekek tudják, hogy Vásárhelynek nagy szerepe van abban, hogy Mezőváriban óvoda 
épülhetett a magyar gyerekek számára” - mondta Bányai Csabáné tanár. 

  

Az erdélyi utaktól eltérően a diákok családoknál szálltak meg, így az estéiket a 
családtagokkal töltötték, mely szintén nagy élményt jelentett a tanulóknak. 

  

„Nagyon jól éreztem magam. Szeretem a történelmet, tehát számomra nagy élmény 
volt, hogy ide elmehettünk. Az egyik legnagyobb élményem az volt, amikor elmentünk 
a munkácsi várba és az ungvári várba. Számomra nagyon érdekesek a várak és az, hogy 
régen hogyan élhettek ott. Illetve a kilátás miatt is megérte oda felmenni” - mesélte 
Szabó Evelin tanuló. 
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A Határtalanul! pályázat célja, hogy minden Magyarországon tanuló diák 
megismerhesse az elcsatolt területeken élő szórványmagyarság kultúráját és 
hagyományait. 

 


