LÁTOGATÁS KÁRPÁTALJÁN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZAT KERETÉBEN

Tantestületünkből 35 fő látogatott el Kárpátalja vidékére, ahol magyar történelmi
emlékhelyeket tekintettünk meg és a szórványmagyarsággal találkoztunk. Betekinthettünk a
Nagyberegi Református Líceum életébe, tapasztalatot cseréltünk nevelési, oktatási témákban,
kölcsönösen osztottunk meg pedagógiai jó gyakorlatokat.
Fontosnak tartjuk, hogy közelebbről, személyes kontaktus alapján ismerhessük meg a
magyarság határon túli értékeit, közös történelmi gyökereinket, bővítsük tapasztalatainkat a
pedagógiai folyamatok terén.
A projekt címe: Látogatás Kárpátalján és pedagógiai jó gyakorlatok cseréje valamint
pénzadomány eljuttatása a Nagyberegi Református Líceumba
Ehhez kértük a tisztelt szülők, kedves támogatóink csatlakozását és ezért szerveztünk
jótékonysági kulturális gálaműsort. Az osztályközösségek kiemelkedően járultak hozzá
jelentős anyagi támogatásukkal ügyünkhöz, melynek eredményeként 1000 euró értékben
támogattuk a Líceum egyik termének digitalizálását.
Hálásak vagyunk, hogy ezt a nemes célt nagymértékben támogatták a tisztelt szülők!
A pályázat a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülését, a határon átnyúló
kapcsolatépítést, segítségnyújtást kívánta elősegíteni az utazással, a nehéz helyzetben élő
kárpátaljai magyar lakosság támogatása érdekében. Az összegyűjtött összeget Ukrajnában
vásárolt adományra volt szükséges fordítani, a partnerintézménnyel, testvér településsel,
önkormányzattal egyeztetett formában. A Nagyberegi Líceumban a digitális tanítás
fejlesztésére, IKT eszközök beszerzésére fordították adományunkat.

Az utazás programja a következő volt:
2018. március 8. csütörtök

A csarodai templom megtekintése
A csarodai református templom a Csaroda patak által kialakított kis szigeten áll: a beregi
Tiszaháton, az egykor mocsaras, vadvizes területből kiemelkedő szárazulat kisebb
magaslatán épült a hatszáz lelkes falucska középkori eredetű református temploma.

14.00-tól Látogatás a Nagyberegi Református Líceumban
http://refua.tirek.hu/lap/nbrl/cikk/mutat/koszontes/

Nagyberegi Református Líceum

Az adományok átadása

Zeneterem

A 8. osztály terme, szilencium
2018. március 9. péntek
Nagyszőlős
Huszt

Református erődtemplomát a 13- 14. században építették, 1524-óta a
reformátusoké.

Visk

Erődített református templomát 1270-ben V. István építtette.
A 14-15. században gótikus stílusban felújították. 1717-ben a tatárok gyújtották
fel, 1790-ben állították helyre. 1970-ben újították fel, fa harangtornya 18. századi, a
templomot védőtornyos fal övezi.

Tiszaújlak
A Tisza jobb partján, közvetlenül az ukrán-magyar határ mentén terül el. A magyar
oldalon lévő Tiszabecstől mindössze három kilométerre

Tiszaújlak határában egy mesterséges halom tetején áll a Turul-emlékmű.

2018. március 10. szombat
Kirándulás Munkácsra
http://www.karpataljaturizmus.info/product_info.php?language=hu&products_id=3337
&sRefid=9rh9j6fjm8ldhfu003t5h760t4#prettyPhoto

A város feletti Várhegyen állnak Munkács várának tekintélyes maradványai. A vár nagy
jelentőséggel bírt a Habsburg-ellenes mozgalmak korában. Zrínyi Ilona vezetése alatt,
az 1685–1688 közötti években hősiesen ellenálló várőrség utolsóként kapitulált
a Rákóczi-szabadságharc idején. A Habsburg uralom alá került várat fogházzá, majd
börtönné alakították át, ahol sok neves forradalmár raboskodott.

Munkács vára

A Városháza 1899 és 1901 között épült szecessziós stílusban.

Beregszász nevezetességeinek megtekintése

Egykori Úri Kaszinó, ma Arany Páva étterem
A trianoni békeszerződésig Bereg vármegye Beregszász járásának központja volt.
Kárpátalja települései közül Beregszászban él a legnagyobb magyar közösség, jelentős
magyar kulturális központ.

Egykori Királyi Törvényszék, ma a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola főépülete

Színház

