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Jótékonysági felhívás 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club által rendezett Kárpát-
medencei Egyetemek Kupája a sport mellett már ötödik éve jótékonysággal van összekapcsolva. 
Ennek jegyében 2013-ban a Kárpátalján található Tiszakeresztúri Általános Iskola magyar diákjai 
számára, 2014-ben a szabadkai Hallássérült Iskolaközpont tanulói számára, 2015-ben a tusnádfürdői 
Szent László Gyermekvédelmi Központ tanulói és sportolói részére, tavaly pedig a kárpátaljai 
Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum tanulói számára gyűjtöttünk sportfelszereléseket 
és sportjátékokat. 

A közös, nemes célunk érdekében idén is összefogunk a résztvevő csapatokkal, hogy 2017-ben együtt 
támogassuk a Péterfalvai Református Líceum tanulóit. A közelmúlt ukrajnai eseményei világossá 
tették a BEAC vezetői számára, hogy tavalyhoz hasonlóan idén is a leginkább rászoruló, nehéz 
körülmények között élő kárpátaljai gyermekeket szükséges támogatni. 

A Péterfalvai Református Líceum Kárpátalján található Tivadarfalván. Napjainkban 630 fő él a 
településen, melynek 100%-a vallotta magyarnak magát. A Tivadarfalvai Református templom 
szomszédságában található Péterfalvai Református Líceumban tartják magukat az ukrán oktatási 
törvények líceumról szóló szabályaihoz, ami azt jelenti, hogy 4 évfolyamban (8-tól 11-ik osztályig) 
tanítanak gyerekeket. Az alapszabályzat szerint intézményük oktatási nyelve a magyar. A 2016-os 
évben 545 fiatal szerzett itt érettségi bizonyítványt, közülük 12-en visszatértek tanítani az alma 
materbe, többen lelkésznek, orvosnak, mérnöknek vagy épp jogásznak álltak későbbi tanulmányaik 
befejezését követően.  

A gondviselés megmutatkozik a szülők, falubeliek, külföldiek  jószívű adakozásában, melyet szívesen 
fogadnak, hisz sok nehézség közepette ezek hozzájárulnak az iskola fejlesztéséhez és szépüléséhez. A 
tornatermet kinőtték a bővülő létszám miatt, ami bővítésére és eszközök beszerzésére invitál, így 
szívesen veszik a sporteszköz támogatást is. 

Bizonyítsuk be, hogy a KEK túlmutat a sporton, túlmutat minden versengésen! Kérjük a 
résztvevő csapatokat, a torna támogatóit és minden, a kárpát-medencei magyarság 
megmaradásáért tenni akarót: segítsünk együtt a kárpátaljai fiataloknak! 

Rendezvény időpontja: 2017. március 3-4. 
Gyűjtés határideje: 2017. április 30. 

Az adományok leadhatóak a BEAC Irodában (1117 Budapest, Bogdánfy Ödön u. 10. I. lépcsőház, II. 
emelet), illetve rendezvény ideje alatt (március 3-4.) a BEAC csarnok bejáratánál. 

Üdvözlettel: 

A Kárpát-medencei Egyetemek Kupája szervezői 

 
Kapcsolat, információ: Tel.: 061-209-06-17 E-mail: info@beac.elte.hu, szervezes@beac.elte.hu 
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