
HATÁRTALANUL
a 7. évfolyamosok kirándulása Kárpátaljára

Az út témája: 
Don Boscót követve, Don Boscót követve, 

Kárpátalja felfedezése

2013. május 22-25.



Az utazás
2013. május 22.-25.

• Utazás autóbusszal, a Students Lines utazási irodával.
• Kísérő tanárok: 

Zsiga Zita (7.a), 
Kertészné Maticsák Judit (7.b), 
Makrai Ákos és 
Aradi László.

• Idegenvezetés a teljes út alatt.
• A szállás teljes panziós ifjúsági szálláson, Nagydobronyban lesz. • A szállás teljes panziós ifjúsági szálláson, Nagydobronyban lesz. 
• A pályázatban elnyert összeg: 388 600 forint az utazásra, 690 900 forint a 

szállásra.
• Önrész :  a programokra, belépőkre és az idegenvezetésre. Kérjük, 

legkésőbb március hónapban befizetni. Ez kb. 6-10 ezer forint.
• Útlevél szükséges!
• Jó állapotban lévő ifjúsági könyveket gyűjtünk adományként.
• Minden utazó gyermektől várunk egy „cipősdoboz” ajándékot.



Előkészítés a 7. évfolyamosok 
részére

• Az előkészítő óra során a gyermekeknek bemutatjuk az úticélokat, 
emlékhelyeket. A fontosabb állomáshelyekről önálló kutatómunkával röviden 
felkészülnek, amit majd az utazás előtt és az út során ismertetnek társaikkal. 
Ekkor megnyitják azt a Kárpátaljai Naplót, amelyben az út látnivalóit, 
élményeit gyűjtik össze. 

• Filmklub keretében megnézzük Koltay Gábor: Trianon c. filmjét, amelyből a 
tanulók plusz ismereteket szereznek a békediktátum körülményeiről.

• A zebegényi Trianon-• A zebegényi Trianon-
emlékmű meglátogatása 
(április 22.) során 
vetélkedőt szervezünk, 
melynek célja az elszakított 
országrészek kulturális és 
természeti kincseinek 
megismerése.



1. nap délelőtt

• Salánk, Rákóczi emlékpark
• Felidézzük Rákóczinak a magyar 

történelemben méltán megbecsült 
alakját (tanulói kiselőadás, anekdotákkal 
fűszerezve), koszorúzás. 

• Mikes-forrás meglátogatása, 
környékének rendbetétele.környékének rendbetétele.



1. nap délután
•Bene - Beregszász
•A benei református templom, Bethlen-Rákóczi kastély, Bereg-vidéki Múzeum, 
Arany Páva Étterem. Úri Kaszinó-, Királyi Törvényszék, Főiskola épülete, Petőfi 
szobor
•A Faluház előtt a Hétvezér szoborcsoport , valamint a 'málenkij robot' 
áldozatainak emlékművének megtekintése – gyertyagyújtás.

•Beregszász - városnézés (Bethlen-•Beregszász - városnézés (Bethlen-
Rákóczi kastély, Bereg-vidéki Múzeum, 
Arany Páva Étterem, Királyi 
Törvényszék, Főiskola épülete, Petőfi 
szobor). Irodalmi, történelmi vetélkedő a 
kastélynál. A Petőfi szobor 
megkoszorúzása, versmondás.



1. nap este

• Nagydobrony, 
• A szállás elfoglalása - találkozás 

a nagydobronyi gyerekekkel 
(ismerkedés, beszélgetés). Este 
Kárpátalja-ismereti vetélkedő.



2. nap délelőtt

• Tiszaújlak - Tiszafarkasfalva
• Tiszaújlaki Turul-emlékmű megtekintése, látogatás a sóháznál (Rákóczi-

szabadságharcot kirobbantó esemény egyik helyszíne). Kuruc dal éneklése, 
Esze Tamás emlékének felidézése.

• Utazás Farkasfalvára, ahol megtekintjük  a Tiszaháti Tájmúzeumot, 
vízimalmot és a Fogarassy kastélyt. Kézműves foglalkozás.



2. nap délután

• Nagypaládi Általános Iskola, Ferences Központ
• Az iskola meglátogatása,  az ottani gyerekekkel közös játék, népdaléneklés, 

citerazene. Az év során gyűjtött könyvek adományozása a nagypaládi 
iskolának. Testvériskolai kapcsolat kialakítása. Ferences szellemiség 
megismerése, Assisi Szt. Ferenc életének felelevenítése, szerzetesekkel 
való találkozás, beszélgetés.



2. nap este

• Gyermekotthon
• A nagydobronyi gyerekekkel közösen ügyességi vetélkedőn veszünk részt, 

amit hangulatos tábortűz követ közös éneklés. Don Bosco életéről szóló 
jelenetek előadása a kárpátaljai gyerekeknek.



3. nap délelőtt
• Szolyva - Vereckei-hágó, emlékpark
• A 2008-ban felállított emlékmű meglátogatása, pillantás az Áprád-vonal egy 

bunkerének maradványára. Emlékmű megkoszorúzása, az emlékmű 
környékének rendbetétele. A szolyvai málenkij robot emlékmű megtekintése, 
koszorúzás az áldozatok emlékfalánál. A buszút során tanulói előadás a 
Honfoglalásról, a hét vezérről.



3. nap délután
• Polena – Munkács, Rákóczi-vár, Cirill és Metód szobor, ref. Templom, 

városháza, forrásvizek
• A város és vár történelmének megismerése, városnézés (Rákóczi-vár, Cirill 

és Metód szobor, ref. templom, városháza). Hittani ismeretek bővítése, 
játékos feladatok cirill betűkkel. A város főterén Don Bosco idézetek 
osztogatása. Zrínyi Ilona életének, alakjának felelevenítése, városi 
legendák. II. Rákóczi Ferenc középiskola felkeresése, Don Bosco kép 
adományozása.adományozása.



3. nap este

• Munkács - Nagydobrony
• Gyermekotthon
• Szálláshelyen lévő gyermekotthon lakóinak "cipősdoboz" ajándék átadása. 

A gyerekek az utazás előtt, az ismert 'cipősdoboz' karácsonyi akcióhoz 
hasonlóan egy kis csomagot állítanak össze, melyben irószerek, édesség, 
matricák, illetve egyéb kis hasznos apróságok lehetnek.



4. nap délelőtt
• Nevicke, Ungvár, vár, botanikus kert, 

kolostor, görög-katolikus székesegyház
• Számháború történelmi évszámokkal. 

Ungváron a görög katolikus 
székesegyházban májusi litánia 
imádkozása. Az ungvári vár 
megtekintése a benne lévő 
kiállításokkal együtt. Végigsétálunk kiállításokkal együtt. Végigsétálunk 
Európa egyik leghosszabb hársfa-
során. Városnézés (botanikus kert, 
bazilita szerzetesrend kolostora). 
Növényadományozás a botanikus kert 
részére. Előadás helyi népszokásokról 
és gasztronómiáról.



4. nap délután
• Kis- és Nagyszelmenc emlékmű
• A trianoni békediktátum igazságtalanságainak, értelmetlenségeinek 

megtapasztalása. A kettészelt falu megtekintése, határátkelő emlékműnél 
való koszorúzás, magyar Himnusz  és a Don Bosco himnusz eléneklése. 
Trianonhoz kapcsolódó versek felolvasása, elszavalása.



4. nap koraeste

• Hazautazás, a buszon kvízjáték az út során felgyülemlett élményekből.

• Érkezés remélhetőleg még éjfél előtt. 



Az út utáni program az egész 
iskola részére

• Osztályfőnöki órán: beszélgetés, személyes 
tapasztaltok a  külhoni magyar gyerekek 
életéről, jövőjéről. Az iskola honlapján és az 
iskola újságban tanulói beszámolók 
megjelenése. Csoportmunkában (4 csoport, 4 
nap) a tanulók tablót készítenek az általuk nap) a tanulók tablót készítenek az általuk 
fotózott képekből, elhozott emlékekből (pl. 
falevél, préselt virág, nemzeti szalag). A 
termünkben Nagy-Magyarország térkép 
készítse, amelyen bejelöljük azokat a 
helységeket, ahol már jártunk közösen vagy 
családilag, különös tekintettel a határon túli 
területekre.

• Június 1. délelőtt: képes útibeszámoló 
szülőknek, érdeklődőknek a Vidámság napján.


