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elisMerések

 Szent István napja alkalmából a Magyar 
Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével 
tüntették ki Majnek antal római katolikus 
megyés püspököt, Oleg Havasit, a Kárpát-
aljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal 
elnökét, Csizmár Bélát, a Beregszászi Járási 
Tanács elnökét, dr. tóth Mihály, az UMDSZ 
tiszteletbeli elnöke a Magyar Köztársasági 
Érdemrend Tiszti Keresztjét kapta meg.
 Szent István napja alkalmából a Kisebb-
ségekért Díjat megosztva vehették át: a 
Lembergi Magyarok Kulturális Szövetsége 
és a Magyarok Kijevi Egyesülete. A díjat 
a két  szervezet nevében szarvas Gábor, 
az LMKSZ elnöke és vass tibor az MKE 
elnöke vette át.
Kisebbségekért Díjjal tüntették ki Fedinecz 
Csilla történészt, kisebbségkutatót.
 A Székesfehérvári Határon Túli Magyar 
Irodalom Hete alkalmából Bobory Zoltán, a 
Szent István Művelődési  Központ igazgatója 
átnyújtotta vári Fábián lászlónak a Vár c. 
folyóirat díját és oklevelét. 
 A XX. Kárpátaljai Magyar Folklórfesz-
tiválon a kimagasló közművelődési munka 
elismeréseként a Kárpátaljai Megyei Álla-
mi Közigazgatási Hivatal és a Kárpátaljai 
Megyei Tanács díszoklevelét vehették át: 
ignácz Mária, a Téglási Kultúrház veze-
tője és szabó tibor, az Eszenyi Ritmus 
Néptáncegyüttes vezetője. Az UMDSZ 
díszoklevelét vehette át Bodák erzsébet, az 
Ungvári Járási Könyvtár igazgatója, Halász 
lászló, a Beregszászi Járási  Állami Köz-
igazgatási Hivatal művelődési osztályának 
vezetője, Grigora éva, a Nagyszőlősi Járási  
Állami Közigazgatási Hivatal művelődési és 
turisztikai osztályának módszerésze, Bor-
bély ida, a Péterfalvai Képtár és a Tiszaháti 
Tájmúzeum igazgatója, valamint az Eszenyi 
Ritmus Néptáncegyüttes. 

Beregszászban dr. Gubcsi lajos a Magyar 
Művészetért Díj kuratóriumának elnöke 
átadta a rangos elismerést Fodor Géza 
költőnek és Matl Péter szobrászművésznek. 
A gála keretében nyújtották át az Ex Libris 
Díjat is. Ebben az elismerésben részesült a 
Credo együttes, a II. Rákóczi Ferenc Kárpát-
aljai Magyar Tanárképző Főiskola és az Ung-
vári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű 
Humán- és Természettudományi Kara. 
  Ukrajna Érdemes Művésze címmel 
tüntették ki ifjabb Habda lászló ungvári 
képzőművészt.
 Megalakulásának 64. évfordulóját ünne-
pelte az Ungvári Nemzeti Egyetem. Ebből 
az alkalomból az Ungvári Nemzeti Egyetem 
Magyar Tannyelvű Humán- és Természet-
tudományi Karának tanárai is kitüntetésben 
részesültek. A megyei tanács díszoklevelét 
Györke Magdolna docens és Gecse Ferenc 
docens vehette át. Rektori díszoklevélben 
Fedák anita előadótanár részesült. 
 A csikszeredai Julianus Alapítvány ku-
ratóriuma a 2009-es Julianus-díjak egyikét 
dupka Györgynek adományozta.
 

eseMénYnaPtár
Augusztus

soltész Péter munkáiból kiállítás nyilt az 
ungvári Váralja kávézóban.
Credo Fesztivált Népzenei és Néptánc-tá-
bor zajlott le Kisgejőcön a Credo Alapítvány 
szervezésében.  
Jó hangulatban zajlott le a III. Szőttes-
fesztivál Nagyberegen. A hagyományos 
rendezvényt Orosz Márta polgármester 
nyitotta meg. A felállított sátraknál bemutat-
ták a nagyberegi középiskolások, valamint a 
kígyósi szövőasszonyok által készített mun-
kákat Prófusz Marianna, a népművészet 
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mestere, a Nagyberegi Középiskola tanára  
kalauzolásában.
A zalaegerszegi nemzetközi alkotótábor-
ban részt vettek többek között Berecz Mar-
git, Fuchs andrea és réti jános kárpátaljai 
képzőművészek, akik ott készített munkáikat 
ki is állították.
Muzsnay árpád, az EMKE alelnöke szer-
vezésében a Himnusz költőjére emlékeztek 
Sződemeteren. A rendezvény fő szónoka 
kiss Gy. Csaba irodalomtörténész volt, 
majd vári Fábián lászló József Attila-díjas 
költő is méltatta Kölcsey irodalmi és közéleti 
tevékenységét. Az ünnepi megemlékezést 
hagyományos koszorúzás zárta, a KMMI 
nevében Zubánics lászló elnök  helyezte 
el a megemlékezés virágait. 
A Péterfalvi Kiserőden lezajlott a Történel-
mi Jurtatábor záróünnepsége az UMDSZ ISZ 
szervezésében. A tábor vezetője, ifj. juhász 
sándor alelnök emléklappal tüntette ki a 
közel hetven gyerek mindegyikét, oklevelet 
kaptak a különböző versenyek győztesei. 
dupka György, a MÉKK elnöke köszöntő-
beszédében a több mint egy évtizede működő 
tábor múltját elevenítette fel.
Élő nyelv, élő irodalom – Hagyomány és 
kihívás címmel rendezték  meg a 37. Tokaji 
Írótábort, amelynek résztvevői idén Kazinczy 
Ferencre és Radnóti Miklósra emlékeztek. 
A Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócso-
portját és az Együtt folyóiratot vári Fábián 
lászló költő és dupka György kiadói 
főszerkesztő képviselte. 
A 60 éves klisza jános festő jubileumi 
kiállítására került sor az Ungvári Galériá-
ban. A Munkácsy Mihály Képzőművészeti 
Egyesület alapító tagját többek között dupka 
György, a MÉKK elnöke is köszöntötte.
Magyarországi civilszervezetek kezde-
ményezésére emlékművet állítottak a Tisza 
forrásánál.
Ötödik alkalommal rendezték meg a 
Kijevi Nemzetközi Könyvkiállítást, ahol 3. 

fokozatú díszoklevelet kapott szalai Borbála 
Vendégségben a csillagoknál című, a Kárpáti 
Kiadónál megjelent könyve.
 Óvodát avattak Tiszaújhelyen. 50 gye-
rekkel 11 tagú személyzet foglalkozik majd. 
Az óvoda építéséhez hozzájárult az érdi 
Egymásért Alapítvány, valamint az ausztriai 
Marika Freunde Egyesület, az Alsó-ausztriai 
Önkormányzóság, a Nagyszőlősi Járási Ta-
nács és a helyi polgármesteri hivatal Zelik 
Ferenc polgármester irányításával.

Szeptember 
Találkozott a beregszászi közönséggel 
aranka siegal (davidowitz), a Beregszász-
ból elszármazott amerikai írónő, akit dupka 
György, a KMMI igazgatója üdvözölt.
A Magyar Írószövetség klubjában került 
sor az egri agria és kárpátaljai együtt 
című folyóiratok közös lapbemutatójára. 
A rendezvényt szakolczay lajos műkriti-
kus és irodalomtörténész nyitotta meg. Az 
Agriát Bertha Zoltán irodalomtörténész, az 
Együttet pedig vári Fábián lászló mutatta 
be, Bakos kiss károly költő, kiadványunk 
rovatvezetője legújabb verseiből olvasott fel. 
dupka György a 65 éve „malenkij robotra” 
elhurcoltak kálváriájáról beszélt. A rendez-
vény résztvevői emlékeztek a nemrég elhunyt 
dr. stumf-Benedek andrásra. 
Egerben az Agria Estek a Kálvin Házban 
program keretében lezajlott a Kárpátaljai 
Palackposta az Agriában  című est, amelynek 
házigazdája dr. ködöböcz Gábor, az Agria 
folyóirat főszerkesztője volt. A  találkozón 
vári Fábián lászló, Bakos kiss károly 
és dupka György  legújabb munkáikból 
olvastak fel, válaszoltak az egri irodalom-
barátok kérdéseire. 
A Magyar Kultúra Alapítvány 11. alka-
lommal rendezte meg – a Régiók találkozása 
jegyében – a Kárpát-medencei Napok című 
kulturális találkozót, amelynek programjában 
szerkesztőségek, kiadók, alkotók is részt 
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vettek. A rendezvényt dr. koncz Gábor, a 
Magyar Kultúra Alapítvány igazgatója nyi-
totta meg. A kerekasztal-beszélgetés folya-
mán elnöklő vári Fábián lászló az Együtt 
c. folyóirat eddig megjelent számairól és 
szerzőiről számolt be, Bakos kiss károly a 
kiadványban megjelent verseiből olvasott fel, 
dupka György az Intermix Kiadó legújabb 
kiadványait mutatta be, lengyel jános pedig 
Lyukakkal bélelt zsebem c. aforizmagyűjte-
ményét ajánlotta a jelenlévők figyelmébe.
 A munkácsi várban, a Rákócziak és Zrínyi 
Ilona sasfészkében első ízben rendezték meg 
a Munkácsi Várjátékokat. A Visegrádról 
érkezett Szent György Lovagrend tagjai és 
a miskolci keresztes templomos lovagok 
tartottak látványos íjászbemutatót és adtak 
izelitőt az egykori harci játékokból. 
Az ungvári skanzen terültén zajlottak a 
XX. Kárpátaljai Magyar Folklórfesztivál vál-
tozatos programjai. Ünnepi beszédet tartott 
többek között Gajdos istván, Beregszász 
polgármestere, az UMDSZ elnöke. A feszti-
válon a magyar népzene, néptánc, népdal kin-
cseiből adtak ízelítőt a műfaj jeles kárpátaljai 
képviselői. A múzeum kistermében Prófusz 
Marianna, a Bereg Alkotóegyesület elnöke, 
az Ukrajnai  Népművészet Mestere beregi 
hímzéseiből nyílt kiállítás, amelyet Zubánics 
lászló, a Kárpátaljai Magyar Művelődési 
Intézet elnöke nyitott meg.
A  Kárpátaljai Népművészeti és Népi Építé-
szeti Múzeumban Matl Péter szobrászművész 
kiállítását vári Fábián lászló nyitotta meg. 

Október 
Az aradi vértanúk emléknapján a beregszá-
szi temetőkben a negyvennyolcas honvédtisz-
tek sírjainál az egybegyűltek a szabadságharc 
mártírjaira és az aradi vértanúkra emlékeztek. 
Ünnepi beszédet tartott Gajdos istván, Be-
regszász polgármestere, az UMDSZ elnöke 
és Zubánics lászló történész.

Az ungvári magyarság civilszervezete-
inek vezetői, aktivistái a helyi Kálvárián 
Szegelethy János 1848–1849-es honvéd-
hadnagy síremlékénél rótták le kegyeletüket. 
Az aradi vértanúkra emlékezve osztotta meg 
gondolatait a jelenlévőkkel Fodor Zsolt a 
Magyar Köztársaság Ungvári Főkonzulátu-
sának képviseletében. Hasonló megemléke-
zés volt a  magyar szabadságharc mártírja, 
dr. Bémer László nagyváradi rk. püspök 
emléktáblájánál, ahol a MÉKK aktivistái és 
az ungvári magyar  főkonzultus képviselője 
koszorúztak. 
A KMKSZ szervezésében emlékünnepség 
zajlott le Perényi Zsigmond nagyszőlősi szob-
ránál, az egybegyűltek a szabadságharc már-
tírjaira és az aradi vértanúkra emlékeztek.
Magyar  Kulturális Napok zajlottak le 
Técsőn, melynek programja keretében 
fellépett a beregszászi magyar színház, 
ezúttal Gogol Háztűznéző című komédiáját 
mutatták be.
A Dél-alföldi 56-os Vitézi Rend vezetői 
„...a vitézi létet és bátorságot jelképező 
karddal vitézzé ütötték és avatták” a sztálini 
lágerben elpusztult vitéz dr. andor elek 
(1891) unokáját, andor lászló vállalkozót, 
dédunokáját, andor György informatikust, 
vitézi utódként származási jogon dupka 
nándor jogászt, továbbá a helyi magyarság 
sokrétű szolgálatáért Zubánics lászló törté-
nészt, egyetemi tanárt, az Ukrajnai Magyar 
Nemzeti Tanács elnökét. 
A Magyar Nyelv Éve alkalmából Szép-
halmon a Magyar Nyelv Múzeumában, a 
Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Tár-
sasága – Anyanyelvi Konferencia szervezé-
sében nyelvvédők, nyelvápolók, nyelvészek 
emlékeztek Kazinczy Ferenc nyelvújítóra. A 
konferencián többek között  dupka György, 
a MÉKK elnöke Az anyanyelvhasználat joga 
Ukrajnában címmel tartott előadást.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
53. évfordulóján a megtorlás áldozatai előtt 
tisztelegve koszorúzással egybekötött meg-
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emlékezésekre és kulturális jellegű kísérő 
rendezvényekre kerül sor Kárpátalján, a ma-
gyarlakta településeken. A KMKSZ központi 
ünnepségét a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola dísztermében tartották. Az 
ünnepi beszédek elhangzása után a Beregszá-
szi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium diákjai 
virággal köszöntötték Milován sándort és 
Perduk tibor árpádot, az 1956-os esemé-
nyek jelenlévő kárpátaljai résztvevőit.
Mezőkaszonyban az UMDSZ és a MÉKK 
által állított emléktáblánál gyűltek össze a 
megemlékezők. 1955–1957 között a helyi 
középiskola jelenlegi épületében tevékeny-
kedett az itt élő fiatalok ellenálló csoportja. 
Szécsi Sándort, Ormos Istvánt és Ormos 
Máriát szovjetellenes tevékenység vádjával 
ítélték el, de1991-ben őket is rehabilitálták. 
Az Ungvári Dayka Gábor Középiskolában 
Benyák Nándor, Orlovszky Vince és Kulcsár 
János Tibor emléktáblájához tette le az utó-
kor a hála koszorúit. 
A Magyar Köztársaság Ungvári Főkonzulá-
tusának hívására az ungvári  börtön falán lévő 
emlékjelnél koszorúztak a kárpátaljai magyar-
ság érdekvédelmi szervezeteinek képviselői. 
Nagyszőlősön a Perényi Zsigmond Kö-
zépiskolában az 1956-os forradalom és 
szabadságharc évfordulója alkalmából az 
UMDSZ és a MÉKK által állított emléktáb-
lánál emlékeztek az egybegyűltek. 
Sütő Kálmán és Kecskés Béla emlékére 
rendeztek szavalóversenyt a két költő szü-
lőfalujában, Somban. A rendezvény után a 
résztvevők megkoszorúzták Sőtő Kálmán és 
Kecskés Béla emléktábláját. 
95 éves a Munkácsi Tanítóképző. Az ün-
nepelteket az UMDSZ, a KMOA nevében 
Zán schramm ibolya, az UMDSZ Országos 
Nemzeti Tanácsának alelnöke és kőszeghy 
elemér, az UMDSZ alelnöke köszöntötte. 
dupka György, a MÉKK elnöke a Kárpátal-
jai Magyar Könyvek sorozatból összeállított 

könyvcsomagot adományozott a magyar 
csoport könyvtárának.
Munkácson, a helyi színházban sor került a 
kárpátaljai ruszin értelmiségiek fórumára és a 
Ruszin Néptanács V. tisztújító kongresszusára. 
A rendezvény munkájában részt vett és felszó-
lalt dupka György, a MÉKK elnöke is. 
A beregszászi Európa–Magyar Házban 
emlékkiállitás nyilt  Fedák Sári primadonna 
születésének 130. évfordulója alkalmából. 
A kiállítás anyagának gazdája: a Budapest 
Főváros XVIII. Kerület Pedagógiai Intézete 
és Helytörténeti Gyűjteménye. A Bereg-
vidékről elszármazott híres primadonnáról 
filmes bemutatóval tűzdelt előadást tartott 
Zubánics lászló, az Ukrajnai Magyar 
Nemzeti Tanács és a Kárpátaljai Magyar 
Művelődési Intézet elnöke. 
Békéscsabán a  Jókai Színházban sor került 
a kárpátaljai magyar írók estjére a Körös 
Irodalmi Társaság és a Békés Megyei Jókai 
Színház szervezésben. Az irodalmi esten az 
Együtt képviseletében dupka György lap-
igazgató, vári Fábián lászló főszerkesztő, 
és Bakos kiss károly szerkesztő mutat-
kozott be. A rendezvény moderátora elek 
tibor irodalomtörténész, kritikus, a Bárka 
c. folyóirat főszerkesztője volt. 
A beregszászi Rákóczi-főiskolán, a Gross 
Arnold kiállítóteremben Matl Péter mun-
kácsi szobrász alkotásaiból nyílt kiállítás. A 
művészt dr. Orosz ildikó, a főiskola elnö-
ke, Magyar lászló, a RIT elnöke, Benkő 
György festőművész és Brenzovics lászló, 
a KMKSZ és a  Kárpátaljai Megyei Tanács 
alelnöke üdvözölte.
Budapesten a Fészek Művészklub színház-
teremében a Történelmi kisvárosok  program 
keretében, az Égtájak iroda és a Kárpátaljai 
Magyar Művelődési Intézet szervezésben 
került sor a kárpátaljai Beregszász bemu-
tatkozására. A város küldöttségét Zubánics 
lászló, a KMMI elnöke vezette. 

 Összeállitotta: Dupka György
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