
 

 

 

„Megvalósult a Magyar Kormány támogatásával” 

 

 

 

 

HAT-18-03 kódjelű pályázati kiírásra benyújtott „Hazajáró” című pályázata 1 800 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

A pályázat keretében a Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola, Óvoda, Szakképző Iskola, Középiskola és Kollégium pedagógusai  (30 fő) 2019. 

április 26-tól május 1-ig a Viski Kölcsey Ferenc Középiskola (partnerintézmény) vendégfogadásában részesültünk. 

A tanulmányi út során jobban megismertünk Kárpátalja természeti adottságait, kulturális örökségét, történelmét, az ott élő emberek 

hagyományait, szokásait. Tapasztaltuk az anyaországhoz való kötődésüket, identitásukat. Bebarangoltuk Kárpátalja csodálatos tájait. Történelmi, 

gasztronómiai élményekben volt részünk. Ittunk a gyógyító hatású ásványvizeiből, fürödtünk gyógyvizeibe. Lelkileg, szellemileg, testileg 

felüdültünk. a kárpátaljai emberek nagyon barátságosak, jó szívűek. Mindenhol készségesek, előzékenyek voltak velünk szemben. A 

szálláshelyünk minden igényt kielégítő, esztétikus, tiszta volt. Az ellátás kifogástalan, finom tájjellegű ételek kerültek az asztalra. A 

partnerintézmény vezetője, pedagógusai nagyon szívélyesen fogadtak. Mintát adtak számunkra töretlen kitartásukkal. Az iskola tanulói 

példaértékű, színvonalas, megható műsorral kedveskedtek számunkra. Szavaltak, énekeltek, táncoltak. Szereplésükkel hitet tettek magyarságuk 

mellett. Mindannyian elérzékenyültünk, szem nem maradt szárazon. Az adomány (310000 ft.) átadása után szakmai tapasztalatcsere következett. 

Kolléganőnk módszertani előadását, prezentációját, mely az intézményünkben folyó Kutyás terápiáról szólt nagy érdeklődés fogadta. A 

prezentáció anyagát a parnerintézmény rendelkezésére bocsátottuk. Az adományra nagy szükségük van a zavartalan fennmaradásukhoz. 



 

Első nap a határátkelést követően Beregszászon megnéztük a város történelmi nevezetességeit. Ezt követően Beregváron a Schönborn kastélyt 

tekintettük meg. Sétáltunk a kastélykertben, ittunk az Örök Fiatalság forrásának vizéből. Vacsorára Viskre érkeztünk, elfoglaltuk 

szálláshelyünket a Tulipán Hotelbe. Második nap Huszt váránál megkoszorúztuk Kölcsey Ferenc emlékművét. a vár tetőről gyönyörködtünk a táj 

szépségeiben. Bejártuk a várost, a piacot. Emléktárgyakat vásároltunk. Estefelé megmártóztunk Veléte híres gyógyvizeibe. Harmadik nap útban a 

Szinevéri-tóhoz megálltunk Huszt közelében a Nárcisz mezőn, sajnos az esőzések miatt a virágok elnyíltak. A tengerszem az esős idő ellenére is 

káprázatos volt. Innen Alsókalocsára utaztunk, és bejártuk a "Régi falu" elnevezésű szabadtéri múzeumot, mely az Osztrák-Magyar Monarchia 

Korszakába adott betekintést. Nagyon nagy élményt nyújtott számunkra. Vacsorára visszautaztunk Viskre. Negyedik nap Rahó felé vettük az 

irányt. Técsőn megálltunk és megtekintettük nevezetességeit. A református templomban a lelkész ismertette a város és a templom történelmét. 

Sok új ismeretet szereztünk. A pravoszláv húsvét miatt ötödik nap találkoztunk a Kölcsey Ferenc Középiskola pedagógusaival, tanulóival. A 

délelőtt folyamán a Viski gyermekek példaértékű, színvonalas, megható műsorral kedveskedtek számunkra. Szavaltak, énekeltek, táncoltak. 

Szereplésükkel hitet tettek magyarságuk mellett. Megkoszorúztuk az iskola területén található Kölcsey Ferenc emlékművet. Délután az 

adománnyal kapcsolatos ügyintézések után szakmai tapasztalatcserét folytattunk. A módszertani előadásunk nagy sikert aratott. A partneriskola 

pedagógusai szívélyesen fogadtak, finom falatokkal kínáltak. Felkerestük a Viski műemlék református templomot. Sajnálatunkra nem 

élvezhettük a csodálatos orgonája hangját, mert épp felújítás alatt volt. Késő délután a Sajánba utaztunk, ittuk gyógyvizeiből, gyönyörködtünk 

természeti adottságaiban. A szálláshelyünkön finom vacsora várt. Mindig finom, ízletes és bőséges reggelit, ebédet, vacsorát készítettek 

számunkra. Hatodik nap búcsút mondtunk a vendégfogadóinknak és elindultunk haza. Megnéztük a Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc által 

hallhatatlanná vált munkácsi várat, majd Ungváron is szétnéztünk.  Történelmi, gasztronómiai élményekkel gazdagodva, a természeti 

szépségektől feltöltődve indultunk haza. A határt Záhonynál léptük át. 


