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KárpáTAljAi KUlTÚrKróniKA
(2020. december–2021. január)

ElisMErésEK

* A Beregszászi Keresztény 
értelmiségiek szövetsége és a 
Beregszászi római Katolikus Egy-
házközség közös szervezésében Be-
regszászban átadták a linner-díjat, 
amelyet ezúttal dr. Oroszi Pál, a 
Munkácsi Keresztény Egészségügyi 
Központ alapítója és jelenlegi igaz-
gatója vehetett át.

* A Kárpátaljai Magyar Tudo-
mányos Tanács, KMAT elnöksége 
2020-ban a tudományos díjait a 
következő kutatóknak ítélte oda: 
A KMAT oklevele „a kiemelkedő 
tudományos, illetve tudományszer-
vezői munkásságért”: 

Humán- és társadalomtudomá-
nyok kategóriában Bacsó Róbertnek;

Természettudományok kategóri-
ában Gönczy Sándornak;

élettudományok kategóriában 
Andrik Évának.

* A KMAT ösztönző oklevele 
„a kutatómunkában elért eredmé-
nyekért”:

Humán- és társadalomtudomá-
nyok kategóriában Mihók Richárd-
nak; 

Természettudományok kategóri-
ában Turóci-Sütő Jolánnak; 

élettudományok kategóriában 
Reho Alexandrának.

A díjazottak rövid ismeretterjesz-
tő előadása megtalálhatók a KMAT 
honlapján és a KMAT közösségi 
oldalán a Facebook-on.

* Magyarország Ungvári Főkon-
zulátusa, a Kárpátaljai Magyar Kul-
turális szövetség és a révész imre 
Társaság támogatásával idén hatodik 
alkalommal jutalmazták a kultúránkat 
és a Társaság munkáját kiemelkedően 
támogató és építő művészeket. Az 
egyikük Iván Ambrus autodidakta 
festőművész, a RIT alapító tagja, a 
másik kitüntetett Vári Fábián László 
költő, a Magyar Írószövetség Kár-
pátaljai Írócsoportjának elnöke, aki 
személyesen vette át az elismerést. 

A díjakat Buhajla József, Ma-
gyarország ungvári főkonzulja, 
Molnár László, a KMKsz kultu-
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rális titkára és Kulin Ágnes, a riT 
elnöke adta át.

* A Falvak Kultúrájáért Ala-
pítvány a Magyar Kultúra napja 
(január 22.) alkalmából a „Magyar 
Kultúra lovagja” címet adományoz-
ta Szemere Juditnak (Beregszász).

* A Magyar nyelv és Kultúra 
nemzetközi Társasága a kárpátal-
jai magyar kultúra fejlesztésében 
végzett áldozatos munkáért – prof. 
Balázs Géza elnök és prof. pomogáts 
Béla tiszteletbeli elnök aláírásával – 
okleveleket adott át:

– dr. HULPA DIÁNA nyelvész-
nek, az Ungvári nemzeti Egyetem 
Ukrán-Magyar oktatási-Tudomá-
nyos intézet Magyar Filológiai 
Tanszéke docensének;

– DolinAi DArUDA zsU-
zsAnnA történésznek, az Ungvári 
nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar 
oktatási-Tudományos intézet Ma-
gyar Történelem és Európai integrá-
ció Tanszék adjunktusának, a KMAT 
titkárának;

– dr. Molnár D. ErzséBET 
történésznek, a ii. rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola do-
censének, a lehoczky Tivadar Tár-
sadalomtudományi Kutatóközpont 
vezetőjének;

– rUsznáK GYörGY kulturá-
lis mecénásnak, az ungvári Múzeum 
Kávézó vezetőjének;

– liTEráTi TETYAnA újság-
író, helytörténésznek;

– Gál EriKA pedagógusnak, a 
nagydobronyi református líceum 
igazgatójának;

– FR. WEINRAUCH MÁRIÓ 
oFM plébániai kormányzónak, a nagy-
szőlősi Ferences Rendház tagjának;

– KOVACH ANTON ungvári 
festőművésznek – A Magyar Szent-
korona vármegyéi című, 64 táblakép 
alkotásáért.

*A Kárpátaljai Magyar Művelő-
dési Intézet életmű-elismerő díszok-
levelét kapta meg a magyar kultúra 
napja alkalmából: 

– dr. zéKánY KriszTinA 
nyelvész, az Ungvári nemzeti Egye-
tem Ukrán-Magyar oktatási-Tudo-
mányos intézet Magyar Filológiai 
Tanszékének vezetője;

– FERENCZI TIHAMÉR költő, 
– WEINRAUCH KATALIN gyer-

mekköltő, író;
– vári FáBián lászló jó-

zsef Attila-díjas költő, író, folklórku-
tató, MMA-tag;

– BELENY MIHAJLO szobrász;
– BELENY PUHLIK MAG-

DOLNA képzőművész; 
– NIGRINY EDIT képzőművész.
* Együtt nívódíjban  részesült a 

beregszászi NAGY TAMÁS költő, 
a Kovács vilmos irodalmi Társaság 
(KviT) tagja, folyóiratunk aktív 
szerzője. Laudációt mondott Vári 
Fábián László józsef Attila-díjas 
költő, MMA-tag, az Együtt szerkesz-
tőbizottságának elnöke.
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FonTosABB
EsEMénYEK, 
rEnDEzvénYEK

2020 DEcEMBEr

* A Magyarország Ungvári Fő-
konzulátusa által meghirdetett rajz-
pályázat nyerteseinek díjazására 
került sor. A gyermekek a család és 
az 1100 éve Kárpátalján témakörben 
nyújthattak be pályamunkákat. 

* ismét megrendezésre került 
Magyarország Beregszászi Konzu-
látusának Irodalmi Kilátó című ren-
dezvénye. Az eseményen az Együtt 
irodalmi-művészeti-kulturális fo-
lyóirat 2020-ban megjelent számait 
mutatták be a külképviselet Munká-
csy termében Beke Mihály András 
első beosztott konzul, Szilágyi 
Mátyás főkonzul, Dupka György, 
a folyóirat felelős kiadója, Vári 
Fábián László, a folyóirat szer-
kesztőbizottságának elnöke, Shrek 
Tímea író, Marcsák Gergely költő, 
Kovács Elemér helytörténész, Sz. 
Kárpáthy Kata író, valamint Nagy 
Tamás költő közreműködésével. Az 
alkalom végén Vári Fábián László 
bemutatta újonnan megjelent, válo-
gatott verseit tartalmazó kötetét. 

* Tizenhat és harminc év közötti 
kárpátaljai fiatal művészek kiállítá-
sának ünnepélyes megnyitójára ke-
rült sor Magyarország Beregszászi 

Konzulátusának Munkácsy Mihály 
kiállítótermében. Kiállítottak: Varró 
Dorina, Petro Kerecsanin, Kóródi 
Attila, Kurendás Anett, Lakatos 
Szergej, Jana Mahej, Maszljanko 
Renáta, Mocsán Sándor, Rad-
vánszky Krisztina, Zsell Diána 
és mások. 

* A somi Községi Könyvtár, a 
somi irodalmárok Emlékmúzeuma, 
valamint a Beregszászért Alapítvány 
szervezésében a település neves 
szülötte, Sütő Kálmán költő (születé-
sének 110. évfordulója alkalmából) 
emléktábláját avatták fel és megem-
lékezést tartottak a községi könyvtár 
udvarában. Köszöntő beszédet mon-
dott Békésyné dr. Lukács Angéla, 
Magyarország Beregszászi Konzu-
látusának konzulja, Halász László, 
a Beregszászi járási Közigazgatási 
Hivatal Művelődés és Turiszti-
kai Osztályának vezetője, Dupka 
György író, a Kárpátaljai Magyar 
Művelődési Intézet igazgatója. Az 
emléktábla domborműve Lengyel 
Tibor, nyíregyházi szobrászművész 
alkotása. 

* Munkács központjában a Mun-
kácsy Mihály Magyar Házban nyílt 
meg az épület kiállítótérré alakított 
tetőterében a Kárpátok Művészetéért 
és Kultúrájáért Egyesület alkotóinak 
és barátainak bemutatkozó tárlata. A 
kiállításon Matl Péter szobraival és 
plasztikáival, ifj. Hidi Endre fából 
készült szobraival, a Kijevből visz-
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szatelepült Laskai György fa struk-
túráival ismerkedhetett a közönség. 
A festők és grafikusok közül Andrij 
Csebikinnek, az Ukrán nemzeti 
Művészeti Akadémia elnökének, 
Kalitics Erikának, Angyalosi Sán-
dornak, Jurij Selevickijnek, Vila-
sek Tibornak, Ihor Lucenkónak 
és Kopriva Attilának a munkáit 
láthatták a kiállításra ellátogatók. 

* A Kárpátaljai Magyar Kép-
ző- és Iparművészek Révész Imre 
Társasága szűk körben megrendezte 
hagyományosan tárlatát a Boksay 
józsef Kárpátaljai Megyei szép-
művészeti Múzeumban. Kulin Ág-
nes, a riT elnöke megtartotta éves 
beszámolóját. 24 művész alkotását 
állították ki tematikusan. 

* A Kárpátaljai Magyar Akadé-
miai Tanács (KMAT) dr. Csernics-
kó István elnökletével megtartotta 
évi rendes közgyűlését online for-
mában. zárszót dr. Spenik Sándor 
alelnök mondott.

* A Kárpátaljai Megyei Fil-
harmónia Magyar Melódiák Ka-
maraegyüttese a karanténszabá-
lyok szigorú betartása mellett a 
hagyományokhoz híven idén is 
megtartotta karácsonyi koncertjét. 
Fellépett Bacsinszky Ágnes, Havá-
ta Diana és Iszák-Hazsó Katalin, 
Nagy Anikó, akiknek előadásában 
elhangzott számos karácsonyi ének 
és zeneszám.

2021 jAnUár

* Petőfi Sándor születésének év-
fordulójáról szűk körben emlékeztek 
meg és koszorúztak a költő ungvári, 
beregszászi szobránál, valamint Ba-
dalóban a református templom falán 
elhelyezett emléktáblánál.  

* A 86 éves Pomogáts Béla 
széchenyi-díjas irodalomtörténész, 
a magyar irodalom utazó nagykö-
vete a covid-19 járvány miatt ebben 
az évben sem tudott részt venni a 
Magyar Kultúra napja rendezvény-
sorozatunkon. 2021. január 22-én a 
következő üzenetet küldte Dupka 
Györgynek, a MÉKK elnökének: 
„Kedves Gyuri, nagyon sajnálom, 
hogy ezen a szép ünnepen nem lehe-
tek közöttetek, mint ahogy korábban 
több alkalommal is megtörtént. 
Ezért így kívánok a Magyar Kultúra 
Napja alkalmából mindannyitoknak 
kitartó munkát, jó egészséget és sok 
sikert. Hiszek abban, hogy az ilyen 
közösségi ünnepek, mint amilyen 
most a Magyar Kultúra Napja, meg 
fogják erősíteni a magyarság kultu-
rális identitását és összefogását – a 
határok fölött, a határok ellenére. 
Boldog lennék, ha közöttetek lehet-
nék, így a messzi távolból küldöm 
jókívánságaimat. Megbecsüléssel és 
baráti szeretettel, Pomogáts Béla” 

* A beregszászi Kölcsey-em-
léktáblánál szűk körben méltatták 
a magyar kultúra napját. A himnusz 
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eléneklése után ünnepi beszédet 
mondott dr. Orosz Ildikó, a ii. 
rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola elnöke, Babják Zoltán 
polgármester, Molnár D. István, a 
Kárpátaljai Magyar Kulturális szö-
vetség Beregszászi Alapszervezeté-
nek elnöke, majd a civil szervezetek, 
intézmények vezetői, képviselői 
megkoszorúzták az emléktáblát.

* A beregszászi Keresztény ér-
telmiségiek szövetsége Finta Klára 
lokálpatrióta képeinek kiállításával 
emlékezett meg a magyar kultúra 
napjáról. A pásztor Ferenc Közös-
ségi és zarándokház kiállítótermé-
ben szervezett tárlat megnyitója a 
koronavírus-járvány megfékezésére 
hozott karanténintézkedések miatt 
– mint oly sok minden – a virtuális 
térbe költözött.

* Petruska Istvánt nevezték ki 
a Kárpátaljai Megyei állami Admi-
nisztráció vezetőhelyettesi posztjára. 
A tisztviselő eddig a Beregszászi Já-
rási állami Adminisztrációt irányí-
totta, újabb kinevezéséről közösségi 
oldalán számolt be.

* A Kárpátaljai Magyar Műve-
lődési Intézet és a Magyar Értel-
miségiek Kárpátaljai Közössége a 
Magyar Kultúra napja rendezvé-
nyeit – a koronavírus megfékezésére 
hozott hatósági intézkedések miatt 
– 2021. január 28-29-én rendezte 
meg Beregszászon, Munkácson és 
Ungváron.

* A rendezvénysorozat nyitánya-
ként megemlékezéssel egybekötött 
koszorúzást tartottak a beregszászi 
Kölcsey Ferenc emléktáblánál. Ün-
nepi beszédet dr. Zubánics László 
történész, a KMMi elnöke mondott. 
Ezt követően elénekelték a magyar 
Himnuszt. Koszorúzott: Szilágyi 
Mátyás Magyarország beregszászi 
főkonzulja, dr. Dupka György, 
a MéKK elnöke, Vári Fábián 
László, József Attila-díjas költő, dr. 
Zubánics László, az UMDsz és a 
KMMi elnöke, dr. Tóth Mihály, az 
UMDsz tiszteletbeli elnöke, Tóth 
Miklós, az UMDsz járási tanács 
képviselője, Goncz Tibor, a Bereg-
vidéki Nyugdíjasok Petőfi Sándor 
Egyesületének elnöke és mások.

* A koszorúzást követően a 
megemlékezés a KMMi székházá-
ban folytatódott Weinrauch Márió 
ferencesrendi szerzetes fohászával 
és közös imával. Ferenci Attila, a 
Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai 
Színház művészének előadásában 
elhangzott Kölcsey Ferenc Himnu-
sza. A Borzsavári népi zenekarnak 
köszönhetően megismerkedhettünk 
a Kárpát-medence különböző tá-
jegységének népzenéjével.

A beregszászi értelmiségi fórum 
vitaindító előadásában Zubánics 
László egyfajta leltárt készített szel-
lemi-közösségi javainkról. Ebből 
kiderült, hogy igencsak sokszínű élet 
zajlik mostanság Kárpátalja magya-
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rok lakta vidékein, és ezt a szellemi 
pezsgést több mint háromszáz civil 
és szakmai szervezet biztosítja. 
Az utóbbi években a tehetséggon-
dozás mellett hatalmas előrelépés 
történt múltunk feltárása terén, jól 
szervezett az oktatás és az egyházi 
élet. viszont óriási veszélyt jelent 
közösségünk számára a tömeges 
elvándorlás, és az, hogy vészesen 
közeleg a 2023-as esztendő, amikor 
már csupán elemi iskoláinkban lesz 
engedélyezett a magyar nyelvű 
oktatás.

Dupka György, a MéKK elnöke 
a kétlakiságot jelölte meg jelentős 
problémaként, illetve azt, hogy a 
munkaképes korú lakosság jelentős 
része a külhonban talál megélhetést. 
Hosszú távon ez településeink teljes 
elnéptelenedéséhez vezet. éppen 
ezért még több olyan, az anyaor-
szág által támogatott programra van 
szükség, amely helyben, jól fizető 
munkahelyek ezreit hozza létre.

Molnár D. István főiskolai 
tanár, a KMKsz beregszászi szer-
vezetének elnöke hozzászólásá-
ban azt fejtette ki, hogy az ember 
természetes vágya elsősorban az, 
hogy a maga és a családja számára 
megteremtse a mindennapi bete-
vőt, fedél legyen a feje fölött, és 
biztonságban érezze magát. csak 
ezután jelentkeznek az önkiteljese-
désre való igények. Ebbe tartozik 
a kulturális szolgáltatásokra való 

igény. Mindezen elvárások fokozott 
mértékben jellemzik a XXI. század 
emberét, akinek a komfortigénye 
teljesen más, mint például a XX. 
század elején élt paraszti elődöké. 
Innen a következtetés: helyben kell 
megteremteni azokat a feltételeket, 
amelyek, ha szerény módon is, de 
megfelelnek a kárpátaljai magyar 
közösség tagjai elvárásának.

A magyar kultúra elsősorban a 
magyarság egységét jelenti, fogal-
mazott Szilágyi Mátyás, Magyar-
ország Beregszászi Konzulátusának 
főkonzulja. Értékeink átadása első-
sorban a humán értelmiség feladata. 
A főkonzul szólt azokról a kulturális 
rendezvényekről, amelyeket Ma-
gyarország beregszászi külképvise-
lete szervezett a koronavírus-járvány 
ellen hozott intézkedések figyelem-
bevételével.

Ezt követően került sor a Kár-
pátaljai Magyar Művelődési Intézet, 
a Magyar nyelv és Kultúra nem-
zetközi Társasága – Anyanyelvi 
Konferencia (AK) oklevelének és 
az Együtt nívódíjnak az átadására. 
(lásd a kitüntetettek teljes listáját az 
Elismerések rovatban.) 

A találkozó végén bemutatták 
azt a kilenc kötetet, amely a 2020-as 
év során az intermix Kiadó gondo-
zásában látott napvilágot. Ezekről 
a könyvekről Marcsák Gergely, 
Kovács Eleonóra, Csordás Lász-
ló, Zékány Krisztina és Dupka 
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György tartott ismertetőt, akik 
felhívták a figyelmet arra, hogy vala-
mennyi kötet elektronikus formában 
megtalálható a KMMi honlapján. A 
rendezvényen megismerkedhettünk 
az Együtt legutóbbi lapszámaival. A 
jelenlévők megtekintették az ung-
vári Turák Angéla képzőművészeti 
kiállítását.

* A Magyar Kultúra napja ren-
dezvény Munkács ősi várában 
folytatódott. A délutáni órákban 
megemlékezést és koszorúzást 
tartott Gyebnár István, Magyaror-
szág Beregszászi Konzulátusának 
konzulja, Albertné Simon Edina, 
Magyarország Ungvári Főkonzulá-
tusának konzulja, Dupka György, a 
MéKK elnöke, dr. Zékány Krisz-
tina nyelvész, Csordás László 
irodalomtörténész, a KviT elnöke, 
Kovács Eleonóra író, a KviT tagja 
zrínyi ilona és a gyermek rákóczi 
Ferenc szobránál (alkotó Matl 
Péter) a munkácsi vár felső palo-
tájának bástyáján. Fejet hajtottak a 
várban egykor raboskodott Kazinczy 
Ferenc emléktáblánál is, aki baráti 
kapcsolatban állt Kölcsey Ferenccel, 
a Himnusz szerzőjével is.

* A Magyar Kultúra napja zá-
rórendezvényére Ungváron, a Kár-
pátaljai népi építészeti és néprajzi 
Múzeumban került sor. A XII. 
CARPATICA ART EXPO prog-
ram keretében Polják Szergej, 
az Ungvári 10. sz. Dayka Gábor 

Középiskola tanulója Kölcsey Fe-
renc Himnusz című versét szavalta 
el. Majd Fuchs Andrea, a MéKK 
Munkácsy Mihály Képzőművészeti 
Egyesület titkára ukrán és magyar 
nyelven köszöntötte a vendégeket, 
köztük Albertné Simon Edinát, 
Magyarország Ungvári Főkonzu-
látusa konzulját, Gyebnár Istvánt, 
Magyarország Beregszászi Konzu-
látusának konzulját, Lyah Sándort, 
a Kárpátaljai Megyei Közigazgatási 
Hivatal Nemzetiségi és Vallásügyi 
Osztályának vezetőjét, Mikola 
Kuzselnijt, a Kárpátaljai Megyei 
Közigazgatási Hivatal Művelődési 
Főosztályának helyettes vezetőjét, 
Borisz Kuzmát, az Ukrajnai Kép-
zőművészeti Szövetség Kárpátaljai 
tagozata elnökét, Vaszil Kocánt, a 
Kárpátaljai népi építészeti és nép-
rajzi Múzeum igazgatóját, a helyi 
magyar civilszervezetek, intézmé-
nyek, a sajtó képviselőit.

A Magyar Kultúra napja alkal-
mából ünnepi beszédet mondott 
Albertné Simon Edina konzul, 
Vaszil Kocán igazgató, Borisz Kuz-
ma tagozatvezető, Soltész Péter 
festőművész.

A képzőművészeti seregszemlén 
ezúttal 21 kárpátaljai képzőmű-
vész – Badó Attila, Balog Sándor, 
Brinkács István, Vaskovics Beáta, 
Homoki Gábor, Kalitics Erika, 
Klisza Krisztina, Klisza János, 
Kuruc András, Lézu Volodimír, 
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Matl Péter, Nigriny Edit, Pavuk 
Andrea, Réti János, Szkakandij 
Olga, Turák Angéla, Sütő Miklós, 
Soltész Péter, Soltész Gabriella, 
Soltész Martin, Olekszandr Cany-
ko - 50 alkotását állították ki.

A rendezvény második felében 
dr. Dupka György, a MéKK elnöke 
a Magyar nyelv és Kultúra nem-
zetközi Társaság vezetői, Balázs 
Géza prof. elnök és Pomogáts Béla 
prof. tiszteletbeli elnök, valamint dr. 
Zubánics László, a KMMi elnöke 
a nevében a kárpátaljai magyar kul-
túra fejlesztésében végzett áldozatos 
munkájáért okleveleket adott át. A 
csoportos kép elkészülése után a 
díszes társaság átvonult az ungvári 
Múzeum Kávézóba, ahol fogadá-
son vettek részt. Ezúttal Rusznák 
György tulajdonos és házigazda 
népi gasztronómiájával lepte meg a 
vendégeket. Az ukrán-magyar alko-
tóértelmiségi találkozó jó hangúlatú 
beszélgetéssel zárult. Hitet tettek a 
barátság mellett és elítélték azokat 
a provokátorokat, akik a kárpátaljai 
népcsoportok békés egymás mellett 
élését akarják megbontani.

* A szélsőséges elemeket, meg-
nyilvánulásokat ki kell iktatni a ma-
gyar-ukrán kétoldalú kapcsolatokból 
– hangsúlyozta Szijjártó Péter kül-
gazdasági és külügyminiszter Kijev-
ben. A külügyi tárcavezető arra kérte 
hivatali partnerét, Dmitro Kulebát, 
hogy kezdjenek közös munkába a 

kétoldalú kapcsolatokban az elmúlt 
években feszültséget keltő oktatási 
törvény ügyében, és a két ország kö-
zött létrehozott közös oktatási mun-
kacsoport kezdjen konzultációkat. 

* A pásztor Ferenc Közösségi 
Házban rendezte meg az idei első 
helyi összekötők találkozóját a 
Kárpátaljai Magyar nagycsaládosok 
Egyesülete. A rendezvényre közel 50 
településről érkeztek az egyesület 
kapcsolattartó munkatársai. Tar-
pai József elnök elmondta, hogy 
a KMnE-nek 800 tagcsaládja van, 
amely körülbelül 1600 személyt 
jelent. Közülük kerülnek ki azok 
az összekötők, akik minden terüle-
ten segítik az egyesület munkáját. 
Az összekötőkkel negyedévente 
találkozunk, ezeken az alkalmakon 
átbeszéljük az elmúlt negyedévet, és 
a soron következő programjainkat.

* A Magyar Kormány Emberi 
Erőforrások Minisztériumának tá-
mogatásával a magyar tannyelvű 
iskolák 1-2-3. osztályos tanulói 
számára tankönyveket vásárolt a 
Kárpátaljai Magyar pedagógusz-
szövetség, amelyeket január 26-a 
és 28-a között adtak át a vidék 
magyar tannyelvű iskoláinak.  A 
tankönyvek között találhatók azok 
az olvasókönyvek és munkafüzetek 
is, amelyeket az Ukrán oktatási 
Minisztérium is jóváhagyott. 

* A 80 éves Emil Landovszkij, 
a függetlenné vált Ukrajna első 
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ungvári polgármestere és a jelenleg 
hivatalban lévő B. Andrijev Ungvá-
ron Dupka Györgynek átnyújtották 
az Ungvári városi tanács oklevelét. A 
díjazott érdemei közé sorolják, hogy 
1991-1994-ben, a rendszerváltás után 
mint helyhatósági képviselő, a Pozi-
ció nevű frakció tagjaként társaival 
részt vett a helyi polgári társadalmi 
rend megszilárdításában, a helyi 
magyarság derekas képviseletében. 

* Nagydobronyban kézműves 
szakkör indult ifj. Hídi Endre veze-
tésével és az id. Hídi Endre közre-
működésével. A foglalkozások célja, 
hogy megismertessék a gyerekekkel 
az agyagozás és a korongozás tech-
nikáját, valamint fejlesszék az is-
kolások kézügyességét. Kiemelten 
oktatják azokat, akik komolyabban 
szeretnének foglalkozni a művészet 
ezen ágával.

* A Miniszterelnökség nemzet-
politikai államtitkársága tájékozta-
tása szerint négy tehetséges kárpát-
aljai fiatal nyerte meg az intézmény 
által korábban kihirdetett „jó tanuló, 
jó sportoló” című pályázatot.

* A Kárpátaljai Magyar Műve-
lődési Intézet a tehetség-gondozási 
programja keretében folytatja a 
fiatal kutató-diákok felkarolását, 
tényfeltáró írásaik megjelentetését. 
legutóbb az Ungvári nemzeti Egye-
tem Ukrán-Magyar oktatási-Tudo-
mányos intézet két hallgatójának 
munkája jelent meg könyvalakban 

a KMMI-füzetek sorozatban, XXV., 
XXVI. szám alatt. 

(Gorzó Katalin: Boszorkányság 
nyugaton. Nyugat-európai boszorkány-
üldözések kultúrantropológiai vizsgá-
lata; Balla Eszter: Korláthelmec, A 
község történelmi, szociális-gazda-
sági és vallásfelekezeti fejlődésének 
sajátosságai a XIV. századtól a XX. 
század elejéig.)

KönYvEspolc – 2021

Az Együtt című irodalmi-művé-
szeti-kulturális-humán tudományi 
folyóirat eddig megjelent számai itt 
tekinthetők meg: 

http://kmmi.org.ua/konyvtar/fo-
lyoiratok/egyutt

http://epa.oszk.hu/00500/00595) 

MEGJELENT

Zubánics László. A múlt tükré-
ben elmerengve. Északkelet-Magyar-
ország mindennapjai a XVI–XVIII. 
század fordulóján. Helytörténeti 
tanulmányok. Szerkesztő: Szemere 
judit. Kárpátaljai Magyar Könyvek 
295. Készült a nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával. Ungvár-Buda-
pest: Intermix Kiadó, 2021. 

Kiss Ágnes. Magyar újságok 
Kárpátalján az első Csehszlovák 
Köztársaságban. sajtótörténet. Fe-
lelős lektor, szerkesztő: dr. Zékány 
Krisztina. Kárpátaljai Magyar Köny-
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vek 294. Készült a Nemzeti Kulturá-
lis Alap támogatásával. Ungvár-Bu-
dapest: Intermix Kiadó, 2020. 

Dupka György. „jön még egy új 
világ…” A magyar ’56 kárpátaljai 
kézikönyve (A forradalom visszhang-
ja a „megrengett Szovjetföldön”, 
1956-1959). Kárpátaljai Magyar 
Könyvek 288. Készült a nemzeti 
Kulturális Alap támogatásával. inter-
mix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2021. 

ELŐKÉSZÜLETBEN

Dupka György: Hungarian lite-
rary life in Subcarpathia during the 
sovjet period (1944–1991). Irodalmi 
élet Kárpátalján a szovjet időszakban 
(1944–1991). (Angol–magyar kis-

monográfia). Fordította: dr. Ortutay 
Péter. A magyar változat felelős 
lektora, szerkesztője: dr. Zékány 
Krisztina. Az angol változat felelős 
szerkesztője és lektora: dr. Molnár 
Erzsébet. Kárpátaljai Magyar Köny-
vek 297. Készült a nemzeti Kultu-
rális Alap támogatásával. intermix 
Kiadó, Ungvár–Budapest, 2021. 

„A felnégyelt haza”. 100 év 
kisebbségi létben, Száz hitvalló 
költő verse Trianontól napjainkig. 
Kárpátaljai költők antológiája. ösz-
szeállító és szerkesztő: Shrek Tímea. 
Kárpátaljai Magyar Könyvek 296. 
Készült a nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával. intermix Kiadó, 
Ungvár–Budapest, 2021. 

Összeállította: Dupka György 


