
A tiszakeresztúri, kárpátaljai testvériskolánkba látogattunk 
 

Kedves Szülők! 

 

Az elmúlt héten tettünk látogatást Tiszakeresztúron, a testvériskolánknál. Nagy öröm 

volt számunkra, hogy ismét találkozhattunk a kárpátaljai barátainkkal. Jó volt látni, hogy az 

utolsó látogatásunk óta mi minden fejlesztés, felújítás történt az intézményünkben. Nagyon 

nagy hálával emlegetik az ottaniak a budaörsi Mindszenty József Iskolát és Óvodát. Nem 

feledkeznek el arról, hogy a sok fejlesztés az intézményünk hathatós közreműködésével 

valósult meg. Sikerült teljesen felújítani a főző konyhájukat. Nagyon szép új belső burkolatot 

kapott a padlózat és a falazat. Vásároltak egy új tűzhelyet is. Szükség is volt rá, mert boldogan 

újságolta az igazgató asszony, hogy örvendetesen alakul az intézményük gyermek létszáma. 

Ma már 85 gyermek jár az iskolájukba, és 24 ovisuk is van. Egy-két helyiség kivételével, 

szinte a teljes épületnek megújult a fűtési rendszere. A központi fűtés csőhálózata mellett a 

fűtőtesteket, és azok szerelékeit is ki tudták cseréltetni. 

Gyorsan terjed az intézmény fejlődésének a híre a környező településeken. Nagyon jó 

érzés volt, hogy mindehhez mi is hozzá tudtunk tenni egy keveset. 

Itt szeretném tolmácsolni a tiszakeresztúri közösség, dolgozók, szülők köszönetét, 

amiért az elmúlt években az önkéntes adományaikkal támogatták TESTVÉRISKOLÁNKAT, 

és rajta keresztül az ott élő magyar testvéreinket. 

Kérem, fogadják az én személyes hálámat is, amiért az anyagiakat nem kímélve immár 

hetedik éve tudjuk méltón fogadni és segíteni a Kárpátalján élő magyar közösséget! 
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Már iskolai hagyomány, hogy évente meglátogatjuk testvériskolánkat, 

Tiszakeresztúron. Idén október 7- 8- 9-én jártunk Kárpátalján. Pénteken délben indultunk az 

iskolától és a határig 4 és fél órás utat tettünk meg. A testvériskolánk diákjai és tanárai a határ 

magyar oldalán vártak minket. Nemsokkal érkezés után elsétáltunk a határátkelőhelyhez és 

együtt gyalogszerrel léptünk Kárpátaljára. A határ túloldalán újabb busz várt bennünket, 

amivel az iskoláig utaztunk. 

Az iskolában vendéglátóink sütivel és üdítővel megvendégeltek bennünket, majd 

mindannyiunk egy-egy családhoz tért haza. A vendéglátókhoz megérkezve gyorsan 

kipakoltunk, odaadtuk ajándékainkat, ami leginkább mindenféle hazai, számunkra természetes 

édesség volt. (pl.: gumicukor, Túró Rudi, Pilóta keksz) és utána közösen megvacsoráztunk. 

Mi Áronnal szerencsére egy családhoz kerültünk. Aznap este megismerkedtünk és megnéztük 

a Svájc-Magyarország focimeccset, amit sajnos 2:3-ra elvesztettünk, hiába szurkoltunk nagy 

buzgalommal. Másnap reggel kirándulni indultunk. Először a Munkácsi várat néztük meg. 

Azon belül is megtekinthettük az alsóvárat, a középvárat, a fellegvárat, valamint a Turul 

emlékművet. Láttuk azt a szép szobrot is, amely Zrínyi Ilonát ábrázolja kisfiával II. Rákóczi 

Ferenccel.  Majd a Vereckei-hágót láttuk, ahol bejöttek a magyarok a Kárpát-medencébe.  

A két iskola igazgatója megkoszorúzta a hét vezérre emlékeztető emlékművet és közösen 

elénekeltük a Himnuszt. Gyönyörű a táj ami elénk tárult. Havas csúcsok, őszi színekben 

pompázó erdők és friss, üde, zöld legelők. Árpád vezér szép hazát választott nekünk. 

Sajnálom, hogy egy határon át kell kelni ahhoz, hogy ezt láthassuk. Később a kommunizmus 



áldozatainak emlékparkjában jártunk Szolyván. Innen vitték el a becsapott embereket az 

úgynevezett „málenykij robotra”.Megrendítő látvány a mintegy 40 ezer áldozatra emlékeztető 

sírkert. Koszorút helyeztünk el azon a márványtáblán ahol a tiszakeresztúri áldozatok nevei 

vannak. Aranka néni édesapjának a testvérét is innen hurcolták el. Legvégül a 

Beregszentmiklósi Rákóczi-várkastélyban vezettek körbe minket. Ebben a várban találkozott 

először Zrínyi Ilona Thököly Imrével. A kiránduláson végig idegenvezető kísért bennünket, 

akitől nagyon sok hasznosat és érdekeset tanultunk. E pár nap alatt”élő”történelem óránk volt 

a honfoglalásról, a Rákóczi- szabadságharcról, az 1848-49-es eseményekről és a második 

világháborúról.Versrészletet is tanultunk a buszon:Ady Endre Góg és Magóg fia vagyok én . 

Fáradtan értünk este a családjainkhoz haza, ahol ettünk és játszottunk az ottani gyerekekkel, 

Patrikkal és Rebekával. 3. nap reggel közös istentiszteleten vettünk részt, majd együtt 

megemlékeztünk a 13 aradi vértanúról. A délelőtti program után még játszottunk egy jót a 

családdal, összepakoltunk, megebédeltünk és eljött a vártnál gyorsabban a búcsú ideje. Fél 3-

kor kivittek minket a határhoz, ahol átsétáltunk és a határátkelőhely másik felén már várt a 

buszunk, hogy hazahozzon. Út közben nagyon sokat hancúroztunk, vidámak voltunk és jókat 

nevettünk. 9 órára értünk haza. 

Szerintem nagyon jó volt, mert kedvesek voltak velünk, nagyon érdekes volt, amiket 

láttunk. Sokat tanultam. Kár, hogy csak kevesen voltunk a Mindszentyből. Remélem jövőre 

már többen leszünk és a képek láttán kedvet kapnak a diáktársaim, hogy velünk tartsanak. 

 

 

Pelcz Antal Domonkos 5. a 


