„Két világ határán” (Pálóczi Horváth Lajos) Barangolás Kárpátalján. (2020. június 25-29.)
A Pemeksz 2020. évi tanulmányútját Kárpátaljára szervezzük, ezzel lassan körbejárjuk a Magyarországtól
Trianonban elcsatolt területeket. Ugyan Kárpátalján már jártunk 2006-ban, de azóta sok új tagunk és
utastársunk is van, és különben is a szép helyeket nem lehet elégszer látni. az úton emlékezhetünk a
honfoglalásra, Rákóczira, a malenkij robotra elhurcoltakra és mindenekelőtt Trianonra.
A mostani kedvcsinálóban az utazás alapvető információira fókuszálok, hiszen mindenki számára ismert
Kárpátalja elhelyezkedése, története. Talán a legmostohább körülmények között levő terület az elcsatolt
részek közül mind gazdaságilag, mind politikailag. (Utóbbiról persze lehet filozofálni, gondolkodni.) A
fotók egy része a 2006. évi kirándulásunkkor készült
Kárpátalja megye lakosságának
kb. 10-11 %-a magyar, a
mintegy 120-130 ezer főnyi
magyarság elsősorban a magyar
határ közelében él, az alföldi
területen, központjuk
Beregszász városa. A megye
székhelye egyébként Ungvár,
nagy városai még Munkács,
Nagyszőlős, Huszt – ezeket
meg is látogatjuk.
Az út során természetesen
részletesebben is
megismerkedünk a terület
történetével, mai helyzetével.
Ebben segítségünkre lesz
Molnár László, honismereti
vezető, akit sokan ismernek
közülünk.

A beregszászi
városnézésen belül fölkeressük a Beregvidéki
Múzeumot, ahol a környék, illetve a helyi magyarság történetét, szabadságküzdelmét ismerhetjük meg.
Szakmai programként a járási könyvtárat nézzük meg, itt találkozunk a helyi kollégákkal.

Fölkeressük a Vereckei hágót ,
emlékműnél.

koszorút helyezünk el az

Munkácsot , azon belül a várat

,

de a Rákóczi-kastélyt
is megtekintjük.
Tiszacsomán a honfoglaláskori emlékparkot Csetfalván a festett mennyezetű református templomot

látogatjuk meg.

Nagyszőlősön a Perényi-kastélyt nézzük meg
, de csak kívülről. Itt
emlékezünk a magyar történelemben jelentős szerepet játszó Perényi-családra de Bartók Bélára is, aki fiatal

korában a településen lakott.

Ha módunkban áll, Ugocsa várát is „meghódítjuk”.

Megmásszuk a huszti várat
, hogy elmondhassuk a Huszt c. verset,
valamint gyönyörködhessünk a Tiszára és Máramarosra való kilátásban.

A szolyvai emlékparkban emlékezünk a több tízezer, majenkij robotra elhurcolt, elsősorban magyar

áldozatra.
Nem hagyjuk ki
Ungvárt sem: az Anonymus által is említett, a szabadságharcokban fontos szerepet játszó várban

és a mellette levő skanzenben

idézzük föl a történelmet.
A szálláshely egy helyen (nem családoknál), egy Beregszász környéki panzióban (Dorottya-pnzió), 2-3
személyes szobákban lesz, reggelivel, vacsorával. Mindegyik napon honismereti vezető segít bennünket.
Kb. 1300 km-t teszünk meg autóbusszal, budapesti indulással és érkezéssel. Költségek: pemeksz tagoknak
44 000, külsőknek 46000 Ft.
Ez mindent tartalmaz: belépőket, idegenvezetőt, utazási költséget, szállást (reggelivel-vacsorával) is.
További információk a levelekben találhatóak majd. És természetesen változtatás lehetséges!
És néhány érdekesebb link, de úgyis mindenki megtalálja az információkat, ha keresi:
https://karpataljalap.net/
http://ujnautilus.info/beregszasz-rovid-tortenete
http://www.szadvar.hu/2013/04/barangolas-a-karpataljai-varak-kozott-a-harmadik-nap-kronikaja/
http://ungparty.net/karpatalja/verecke.php
http://www.karpataljaturizmus.hu/index.php?p=h&t=20&mn=23
http://paprikawellness.com.ua/programok/latnivalok/perenyi-kastely
http://paprikawellness.com.ua/programok/latnivalok/ugocsa-var-romjai
https://www.karpataljalap.net/?q=2018/03/21/takacs-gyula-hazat-szerelmet
http://www.karpatalja.ma/a-nap-verse/tarczy-andor-ungnak-es-tiszanak/

Bazsóné Megyes Klára szervező

