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KárpáTAljAi KUlTÚrKróniKA
(2021. június, július)

ElisMErésEK

* idén huszonötödik alkalommal 
méltatták rangos alkotói díjakkal 
a kiemelkedő művészeket Kárpát-
alján. A művészeti életben jelen-
tős eseménynek a Boksay József 
Kárpátaljai Megyei Szépművészeti 
Múzeum adott otthont. Kiemelkedő 
művészeti tevékenysége elismeré-
seként többek között Matl Péter 
kárpátaljai szobrász vehette át a 
Boksay József és Erdélyi Béla nevét 
viselő megyei képzőművészeti díjat. 
A Balogh Klára-díj nyertese az 
Eszenyi Művelődési Ház Ritmus 
néptáncegyüttese lett. A rangos elis-
merést az együttes vezetője, Szabó 
Tibor vette át. Egyéni díj esetén 10 
ezer, kollektív jelölésben pedig 15 
ezer hrivnya a pénzjutalom.

* Magyarország miniszterelnöke 
2020-ban Kallós zoltán Külhoni 
Magyarságért díjat adományozott 
id. Hidi Endre keramikusművésznek 
a kárpátaljai magyar képzőművé-
szetben elért kiemelkedő színvonalú 
alkotói tevékenységéért, illetve a 
kárpátaljai magyarság megmaradásá-
ért és a magyar közösség érdekében 

folytatott közéleti tevékenysége elis-
meréséül. A díjat Bujdosó János, a 
Miniszterelnökség nemzetpolitikai 
Államtitkárságának főosztályve-
zetője adta át a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF 
KMF) tanévzáró és diplomaátadó 
ünnepségén a beregszászi református 
templomban.

* Az újságírók napját méltatták 
Ukrajnában. Az idei kitüntetet-
tek között volt Dunda György, a 
Kárpáti igaz szó lapigazgatója a 
Kárpátaljai Megyei Tanács okleve-
lét vehette át, míg Szabó Sándor 
lapszerkesztő munkáját a megyei ál-
lami közigazgatás méltatta. szintén 
ilyen elismerésben részesült Kulin 
Zoltán, a Tv21 Ungvár vezérigaz-
gatója.

* Papp Ferenc, a rimay Ala-
pítvány Kuratóriumának elnöke a 
június 9-13 között lezajlott I. Rimay 
nemzetközi Kölészeti Fesztiválon 
mások mellett Vári Fábián László 
Kossuth-díjas költőnket, az Együtt 
irodalmi-művészeti-humán tudo-
mányok-kultúra című folyóiratunk 
szerkesztőbizottságának elnökét a 
fesztivál nagydíjával jutalmazták.
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FonTosABB
EsEMénYEK, 
rEndEzvénYEK

JÚNIUS

* életének 72. évében elhunyt 
Zselicki József kárpátaljai költő, 
pedagógus.

* életének 87. évében elhunyt 
Zsoffcsák Zoltán kiváló ungvári 
pedagógus, egykori iskolaigazgató, 
Ungvár díszpolgára. 

* Bemutatták Fülöp Lajos Ung-
várról szóló könyvét a megyeszék-
helyen. Az eseménynek a Boksay 
józsef Kárpátaljai Megyei szép-
művészeti Múzeum udvara adott 
otthont. Az Ungvár–Uzhorod–Užho-
rod. Az én szülővárosom című ukrán 
nyelvű kötet szerzője Fülöp Lajos 
helytörténész, görögkatolikus pres-
biter, mintegy 30 év kutatómunkájá-
nak gyűjteményét szerkesztette egy 
kötetté. Az eseményen az Erdélyi 
Béla születésének 130. évfordulója 
alkalmából összeállított tárlatot is 
megtekinthették a résztvevők.

* Magyarország Ungvári Fő-
konzulátusán ezúttal Soltész Péter 
Magyar Ezüst érdemkereszttel 
kitüntetett, Hollósy Simon-díjas 
festőművész a MÉKK Munkácsy 
Mihály Egyesületének alelnöke 
alkotásait mutatták be. A leköszönő 
Buhajla József főkonzul megkülön-

böztetett figyelemmel köszöntötte 
Soltész Péter festőművészt és fele-
ségét, Gabriellát. örömmel jegyezte 
meg, hogy soltész úr is másodszor 
tart itt kiállítást. 

* Ünnepélyes keretek között 
adták át az egykori osztrák–Magyar 
Monarchia bankintézetének felújí-
tott épületét Munkácson a jaroszlav 
Mudrij u. 10. szám alatt. Az esemé-
nyen avatóbeszédet mondott Gulyás 
Gergely Miniszterelnökséget vezető 
miniszter. Az ünnepségen Grezsa 
István miniszteri biztos videoüzenet-
ben köszöntötte az egybegyűlteket. A 
Munkácsy Mihály Magyar Ház kul-
csát Gulyás Gergely miniszter adta 
át Tarpai Józsefnek, a zahid Finance 
Group Kft. igazgatójának, amely kft. 
ezentúl működteti és fenntartja majd 
az intézményt. 

* Barta Miklós, a rádió ügyveze-
tő igazgatója, valamint Birta Zoltán 
felelős főszerkesztő közlése szerint 
az éterben már 8 éve, online pedig 
megközelítőleg 20 éve hallhatjuk a 
pulzus rádiót a 92,1-es frekvencián. 
jelenlegi stúdiójukat a Beregszá-
szi református Egyháztól kapták, 
minden munkatársuknak számára 
biztosítani tudják a professzionális 
és kényelmes munkavégzést. A stáb 
16 főből áll, és napi 8 óra élő műsort 
gyártanak, ami elég soknak számít a 
rádiózás világában. 

* Második alkalommal zárta 
sikeresen klasszikus zenei zongora-
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képzését a „GENIUS” Jótékonysági 
Alapítvány. A közel 60 órányi fog-
lalkozások során 23 művészpalánta 
bővíthette tudását Várnagy Andrea 
liszt Ferenc-díjas és Budapest Már-
ka-díjas magyar zongoraművész 
mentorálásával. 

* A Momentum doctorandus 
(Md) szervezet tagjai Beregszász-
ban doctorandus-eset rendeztek. 
A résztvevőket a szervezet elnöke, 
Fazekas Andrea köszöntötte. Az 
est megnyitóján Sin Edina, a szín-
ház jótékonysági alapítványának az 
igazgatója tartott központbemutatót. 

* A nemzeti összetartozás napja 
alkalmából a Beregszászért Alapít-
vány és a Kárpátaljai Magyar Műve-
lődési Intézet (KMMI) szervezésé-
ben az Európa-Magyar Ház udvarán 
emléktábla-avatással egybekötött 
megemlékezést tartottak. Köszöntő 
beszédet mondott Dr. Zubánics 
László, a KMMi és az UMdsz 
elnöke, dr. Erdei Péter, Magyaror-
szág Beregszászi Konzulátusának 
vezető konzulja. A Kárpátalja Szö-
vetség nevében dr. Seremet Sándor, 
a szövetség főtitkára osztotta meg 
gondolatait. A Beregszászért Ala-
pítvány kuratóriumi elnökének, Dal-
may Árpádnak a szavait Csobolya 
József tolmácsolta. Dalmay Árpád 
a távolból örömét fejezte ki aziránt, 
hogy egy újabb magyar emléktáblát 
avatnak fel a vérke-parti városban. 
Az emléktáblát dr. Erdei Péter és 

Csobolya József leplezték le. A 
megemlékezésen Kovács Abigél, a 
Borzsavári Együttes szólistája egy 
tyukodi népdalt adott elő. 

* A trianoni békediktátum aláírá-
sának 100. évfordulója alkalmából 
tervezett, de a pandémia miatt csak 
idén megvalósult emlékműavatást és 
koszorúzással egybekötött megem-
lékezést tartottak az ungvári járási 
Gálocson. Ünnepi beszédet mondott 
Balogh Lívia, a KMKsz Ungvári 
Középszintű Szervezetének (UKSZ) 
elnöke, Sari József, a KMKsz Fel-
ső-Tisza-vidéki Középszintű Szer-
vezetének elnöke, Péntek Ágnes, 
a szürtei kistérség alpolgármestere, 
Fülöp János sislóci görögkatolikus 
plébános, Vascsuk András sislóci 
római katolikus plébános és Kovács 
Attila, a palágykomoróci és Gálocsi 
református Egyházközség lelkésze. 
Az emlékművet dr. Bezzeg Tamás 
ungvári magyar konzul, Balogh 
Lívia, Molnár Sándor, Gálocs 
elöljárója és Pekár Tünde leplezte 
le, majd Fülöp János és Vascsuk 
András plébános áldotta meg. 

* A Magyar nyelv és Kultúra 
Nemzetközi Társaságának vezető-
ségi tagjaként Dupka György, a 
MéKK elnöke részt vett Molnár 
Zsolt Trianon-kislexikon diákoknak 
c. illusztrációkkal gazdagított, bőví-
tett kiadású kötetének bemutatóján. 
Az eseményt a duna palota színház-
termében rendezték meg a Magyar 
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nyelv és Kultúra nemzetközi Tár-
saságának szervezésében.  Beszédet 
mondott Szili Katalin miniszterel-
nöki megbízott, a kiadvány nagy-
követe, Kisfaludy László közneve-
lésért felelős helyettes államtitkár, 
Balázs Géza, a Magyar nyelv és 
Kultúra nemzetközi Társaságának 
elnöke. Az est házigazdái voltak 
Bába Szilvia, a Művészegyüttes 
ügyvezetője, valamint Blankó Mik-
lós, a Társaság főtitkára. 

* Az összetartozás napján a 
megemlékezések budapesti prog-
ramjaiban Dupka György, a MéKK 
elnöke a Kárpátaljai szövetség há-
rom elnökségi tagjának társaságában 
(a técsői Prof.Dr. DSc Borbély 
Katalin, a viski dr. Igyártó Gyön-
gyi és Varga Sándor) a Kossuth 
tér felől megközelíthető Nemzeti 
összetartozás Emlékhelyén fejet 
hajtottak. Az anyaországtól levá-
lasztott települések sokaságában a 
kárpátaljai városok, falvak előtt is 
tisztelegtek. Többek között meg-
hallgatták a parlament előtt fellépett 
Pál István „Szalonna” és Bandája 
ünnepi koncertjét, Pál Eszter gyö-
nyörű népdalait. 

* A rimay jános Alapítvány által 
első ízben megszervezett Rimay 
nemzetközi Költészeti Fesztivál 
keretében látogattak el költők Be-
regszászba. A fesztivál június 9-én 
vette kezdetét a program központi 
helyszínén, sárospatakon, majd 

június 13-ig további 8 helyszínen 
– Tokajban, sátoraljaújhelyen, 
Miskolcon, szerencsen, Kisvárdán, 
Királyhelmecen, Beregszászban 
és szatmárnémetiben – terveznek 
fesztiválprogramot a szervezők. 
A beregszászi állomás helyszíne 
Magyarország Beregszászi Konzu-
látusának Munkácsy Mihály kiállító-
terme volt június 11-én. A 15 idegen 
ajkú és 15 magyar anyanyelvű költő 
részvételével megrendezett i. rimay 
nemzetközi Költészeti Fesztivál 
beregszászi vendégei Vári Fábián 
László Kossuth-díjas költő, író, 
néprajzkutató, műfordító, Marcsák 
Gergely költő, Mihályi Molnár 
László költő, publicista és Papp 
Ferenc, a rimay jános Alapítvány 
elnöke volt. A program moderátora 
Csordás László irodalomtörténész 
volt. Az esemény kezdetén Beke Mi-
hály András első beosztott konzul 
köszöntötte az egybegyűlteket. Ezt 
követően Szilágyi Mátyás beregszá-
szi magyar főkonzul, Papp Ferenc, 
a rimay jános Alapítvány elnöke 
osztotta meg köszöntőszavait a meg-
jelentekkel.  A költők a fesztiválra 
összeállított antológiából, valamint 
saját és más költők korábbi verseiből 
olvastak fel. 

A fesztivál záró rendezvényére a 
sárospataki Erzsébet-kertben került 
sor, amelyen Vári Fábián László 
Kossuth-díjas költő, Marcsák Ger-
gely költő, az Együtt című folyóira-
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tunk olvasószerkesztője is részt vett. 
itt adták át a fesztivál díjait is. A ren-
dezvénysorozat a sárospataki várban, 
hangulatos reneszánsz vacsorával 
végződött. 

* Budapesten online konferencia 
zajlott le a „Család és kitelepítés a 
ii. világháború utáni Közép-Kelet 
Európában” az ELTE BTK Népraj-
zi intézet és a Kopp Mária intézet 
a népesedésért és a családokért 
intézet szervezésében. Ezen a fóru-
mon a kárpátaljai előadók (Bimba 
Brigitta, Molnár D. Erzsébet 
GKnT tagok, Marosi István görög-
katolikus pap, egyháztörténész) is 
remekeltek többek között dr. Deáky 
Zita néprajzkutató elnökletével. 
A konferencia munkájába Dupka 
György GUláG-GUpvi-kutató is 
bekapcsolódott.

* A pro cultura subcarpathi-
ca civil szervezet szervezésében 
klasszikus zenei koncertre került 
sor Beregszászban. Az eseményen 
Bach és Beethoven világklasszis 
zeneszerzők művei csendültek fel 
a Beregszászi Kodály Zoltán Mű-
vészeti Iskola diákjainak közremű-
ködésével. 

* A Magyar Melódiák kama-
raegyüttes - Havata Diana együt-
tesvezető irányításával - Bartók 
Béla születésének 140. évfordulója 
alkalmából tartott ünnepi koncertet. 

* Az Ungvári nemzeti Egyetem 
Ukrán-Magyar oktatási és Tudomá-

nyos intézetének Magyar Filológia 
Tanszékén az állami vizsgabizottság 
előtt (elnök: dr. Dupka György, ta-
gok: dr. Berta Eleonóra, dr. Györ-
ke Magdolna, dr. Nagy Natália, dr. 
Zékány Krisztina tanszékvezető, 
Stajer Szabina laboráns) a magyar 
szakos diákok (Pelsőci Xénia Ing-
rid, Simon Viktória, Sitka Ale-
xandra, Takács Mária) sikeresen 
megvédték Bsc-záródolgozataikat, 
amelyek kapcsolódtak a magyar 
irodalomhoz (Móricz zsigmond A 
boldog ember, nagy lajos Kiskun-
halom című művének célirányos 
elemzése), helytörténethez, nép-
rajzhoz, nyelvészethez (lakodalmi 
szokások szürtében és Tégláson, il-
letve születéssel kapcsolatos hagyo-
mányok és kifejezések dercenben).

* A Kárpátaljai rózsahölgyek 
Társasága ünnepélyes keretek kö-
zött avatta fel Osvát Erzsébetnek, 
Beregszász szülöttének, a magyar 
gyermekirodalom egyik kiemelkedő 
alakjának névtábláját a Budapest 
parkban. Az eseményen Mező Di-
anna, a Kárpátaljai rózsahölgyek 
Társaságának elnöke, és Szilágyi 
Mátyás beregszászi magyar főkonzul 
mondott köszöntőbeszédet.      

* A Kárpátaljai Magyar Fil-
mgyártásért Alapítvány (KMFA) 
“Ezt a verset szeretem!” címmel 
online szavalóversenyt hirdetett 
fiatalok számára. Az eredmény-
hirdetést és díjátadót a pásztor 



103

E G Y Ü T T 2021
4

Ferenc Közösségi Házban tartották 
meg. Az eseményen Bunda Fehér 
Rita, a KMFA elnöke köszöntötte 
a jelenlévőket, majd kihirdették a 
győzteseket. 

* Hosszú szenvedés után 2021. 
június 25-én,13.00-kor 80. életévé-
ben elhunyt Bródy András Diban. 
Az ungvári születésű festőművész, 
angoltanár, Kárpátalja miniszterel-
nökének fia november óta vírussal 
fertőzött fekvőbeteg volt. Február 
óta dr. Kerekes Ferenc öregek ott-
honában a Holland-kertben viselték 
gondját.

* Magyar őseink Kárpát-meden-
cei jelenlétének legújabb elméletéről 
tartott előadást Braun László törté-
nész az ortutay Elemér Görögkato-
likus Központ rendezvényén. 

JÚLIUS

* Homoki Gábor tiszapéterfalvi 
festőművész tárlatából nyílt kiállítás 
Magyarország Beregszászi Konzu-
látusán.

* Megtartotta soros munkaülését 
a szolyvai Emlékparkbizottság. 
Többek között döntés született 
arról, hogy a hagyományos meg-
emlékezést 2021. november 20-án 
tartják a szolyvai Emlékparkban. 
Ezt megelőzően november 19-én, a 
beregszászi Európa-Magyar Házban 
rendezik meg a Gulag-Gupvi Kuta-
tók nemzetközi Fórumát. 

* Kopriva Attila, munkácsi 
festőművész 50. születésnapja al-
kalmából nyílt tárlat a Boksay józsef 
Kárpátaljai Megyei Szépművészeti 
Múzeumban. A hetven festményből 
álló „Kvintesszencia” című kiállítás 
összegzi a jubiláló művész alkotói 
tevékenységét.

* A Nagyszőlősi Révész Imre 
Galériában sor került a Magyaror-
szágon élő, de munkácsi származású 
költő és festőművész, Kopriva Ni-
kolett Átváltozások című első egyéni 
tárlatára.

* A „GENIUS” Jótékonysági 
Alapítvány idén első alkalommal 
szervezte meg verstáborát a Kisgejő-
ci oktatási nevelési Központban. A 
tábor oktatói: Kudlotyák Krisztina 
pedagógus, Gál Natália színmű-
vész, Ferenci Attila színművész, 
Tóth Péter Lóránt versvándor.

* A sárosoroszi születésű, Bu-
dapestre került Pógyor Istvánról 
(1902-1953), a hetven éve letar-
tóztatott református ifjúsági vezető 
életéről készített dokumentumfilmet 
(https://www.youtube.com/watch?-
v=lMJXB7R74aA&t=184s) a Károli 
Gáspár Református Egyetemen mű-
ködő Reformáció Öröksége Műhely. 
sárosoroszi református templom fa-
lán egy emléktábla is megörökítette 
pógyor istván nevét. Forgatóköny-
víró-rendező: Ablonczy Bálint, a 
KRE Reformáció Öröksége Műhely 
vezetője, és Novák Tamás, több 
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történelmi témájú dokumentumfilm 
alkotója. pógyor istván szerepében 
Trill Zsoltot láthatjuk.

* Az Ungvári nemzeti Egyetem 
Ukrán–Magyar oktatási-Tudomá-
nyos intézetének (UnE UMoTi) 
22 diákja vette át az alap- és mes-
terképzés elvégzését igazoló okle-
velet az egyetem Bercsényi Miklós 
Könyvtárában. 

* A Magyar Pen Club „A vers 
legyen mindenkié!” címmel zenés 
felolvasó estet szervezett Budapes-
ten, a Petőfi Irodalmi Múzeum nagy-
termében. Mások mellett felolvasott 
Csornyij Dávid, Kopriva Nikolett 
és Marcsák Gergely kárpátaljai 
magyar költő is.

* Tiszabökényben a művelődési 
ház előtt a csehországi jitka Kusova 
Anya című alkotása, Tiszafarkas-
falván a skanzenben (Tiszaháti 
Tájmúzeum) a magyar származású 
spanyolországi rhea Marmentini 
Egyensúly című szobra, a péterfalvai 
polgármesteri hivatal előtt Beata 
rostas dla (Eger) Eger című szobra, 
a forgolányi klub előtti téren olena 
dodatko (Kijev) Család című szobra 
körül elkészült a tiszai kövekkel bur-
kolt talapzat a Magyar értelmiségiek 
Kárpátaljai Közössége (MéKK) 
támogatásával. 

* 2021. július 18. Turul ünnep-
séget tartottak a Tiszabökény határá-
ban emelt Turulos emlékoszlopnál. 
A kárpátaljai magyarság képviselői 

a Rákóczi-szabadságharc 1703 
júliusában, a tiszaújlaki–tiszabecsi 
révnél vívott első győztes csatájára 
emlékeztek. Ünnepi beszédet mon-
dott Szilágyi Mátyás, Magyarország 
Beregszászi Konzulátusának főkon-
zulja, Olekszij Petrov, a Kárpátaljai 
Megyei Tanács elnöke, Zubánics 
László, az Ukrajnai Magyar demok-
rata szövetség (UMdsz) elnöke, 
Jevhen Zsupán, a Kárpátaljai ru-
szin nemzeti Tanács elnöke, Barta 
József, a Kárpátaljai Magyar Kul-
turális szövetség alelnöke. Ezután a 
történelmi egyházak képviselői kér-
tek áldást a rendezvényre. Közremű-
ködött mások mellett Nagy Anikó, 
a Magyar Melódiák kamarazeneka-
rának operetténekese. Ezt követően 
a TurulFeszt hagyományőrző fesz-
tiválra került sor a tiszapéterfalvi 
vidámparkban. A rendezvényt közel 
ötezren látogatták meg.

* Bemutatták a Kárpátalja ma-
gyar szemmel című útikönyvet Buda-
pesten, amelynek kiadását a Kárpátal-
jai Magyar Turisztikai Tanács kezde-
ményezte. Az útikönyv megjelenését 
a Grezsa István vezette miniszteri 
biztosság finanszírozta, a 450 oldalas 
több szerzős kiadvány elérhető elekt-
ronikusan, pdf-formátumban is. A 
könyvet Tarpai József, a Kárpátaljai 
Magyar Turisztikai Tanács alelnöke 
szerkesztette, kiadója a shark Kft.

* Megemlékezés Egán Ede szü-
letésének 170. évfordulójáról. A 
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„hegyvidéki akció” megálmodója, 
a ruszinok jótevője, Egán Ede 1851. 
július 3-án született Csáktornyán. 
születésének 170. évfordulója al-
kalmából Magyarország ungvári 
főkonzulátusa képviseletében Kuti 
László első beosztott konzul he-
lyezte el a tisztelet koszorúját Egán 
Ede sírjánál, az ausztriai (Felsőőr) 
Borostyánkő temetőjében található 
családi kriptán.

* 200 évvel ezelőtt, 1821. július 
20-án született Mészáros Károly, 
Ungvár történetírója, mely alkalom-
ból Ungváron a lehoczky Tivadar 
Kárpátaljai Megyei Honismereti 
Múzeumban nyílt bicentenáriumi 
tárlat. 

* Havonta több száz látogató 
keresi fel a munkácsi ősi várban „A 
totalitárius kommunista elnyomó 
rendszer kárpátaljai tevékenységét 
dokumentáló anyagok” állandó ki-
állítását, amelynek tablóit, tárgyait 
és dokumentumait a szolyvai Em-
lékparkbizottság kutatóműhelyének 
Dupka György történész által veze-
tett csapata állította össze. Ezentúl 
– fizetett főállásban – a munkácsi 
Krucsanyica István személyében 
magyarul, ukránul jól beszélő tár-
latvezető fogadja és kalauzolja a 
vendégeket. 

* Dupka György újabb, kétnyel-
vű (magyar, angol) monográfiája ke-
rült az oszK Magyar Elektronikus 
Könyvtár (MEK) állományába:

Irodalmi élet Kárpátalján a 
szovjet időszakban, 1944–1991 
= Hungarian literary life in Sub-
carpathia during the soviet period, 
1944–1991 / Dupka György ; 
szerkesztő Zékány Krisztina; fordító 
ortutay péter 

https://mek.oszk.hu/22000/22090
 
KönYvEspolc – 2021

Az Együtt című irodalmi-művé-
szeti-kulturális-humán tudományi 
folyóirat 2002–2021 között  megje-
lent számai itt tekinthetők meg: 

http://kmmi.org.ua/konyvtar/
folyoiratok/egyutt

http://epa.oszk.hu/00500/00595
 
KÁRPÁTALJAI MAGyAR
KöNyVEK
(Sorozatszerkesztő és felelős 

kiadó: Dupka György)

MEGJELENT

Elbe Hajnalka: Kárpátaljai ma-
gyar gyermekirodalom. Tanulmány. 
Lektor: Füzesi Magda. Szerkesztő: 
Ráti Emese. Borító, grafika: Elbe 
Orsolya. Műszaki szerkesztő: Dupka 
Zsolt. Kárpátaljai Magyar Könyvek 
301. Készült a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával. Ungvár-Budapest: 
intermix Kiadó, 2021. http://kmmi.org.
ua/uploads/attachments/books/books-
pdf/2021/Elbe_Gyermek_001-111.pdf
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Dupka György: Hungarian lite-
rary life in Subcarpathia during the 
soviet period (1944–1991). Irodalmi 
élet Kárpátalján a szovjet időszak-
ban (1944–1991). (Angol–magyar 
kismonográfia). Fordította: dr. 
Ortutay Péter. A magyar változat 
felelős lektora, szerkesztője: dr. 
Zékány Krisztina. Az angol válto-
zat felelős szerkesztője és lektora: 
dr. Molnár Erzsébet. Kárpátaljai 
Magyar Könyvek 297. Készült a 
nemzeti Kulturális Alap támoga-
tásával. intermix Kiadó, Ungvár–
Budapest, 2021. https://mek.oszk.
hu/22000/22090/22090.pdf

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. http://
mek.oszk.hu/21800/21841/21841.pdf 

Kiss Ágnes. Magyar újságok 
Kárpátalján az első csehszlovák 
köztársaságban. sajtótörténet. Fe-
lelős lektor, szerkesztő: dr. Zékány 
Krisztina. Kárpátaljai Magyar 
Könyvek 294. Készült a nemzeti 
Kulturális Alap támogatásával. Ung-
vár-Budapest: Intermix Kiadó, 2021. 
https://mek.oszk.hu/21800/21807/ 

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. 
intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 
2021. Tárolt változat: http://mek.
oszk.hu/21800/21825/

ELŐKÉSZÜLETBEN

Dupka György: Magyar GUP-
VI-GULÁG rabok Eurázsiában. 
Felfedett nyomok Oroszország, 
Baskíria, Csecsenföld, Azerbaj-
dzsán, Georgia, Örményország, 
Kazahsztán, Üzbegisztán régióiban. 
Történelmi szociográfia. Második, 
bővített kiadás. Kárpátaljai Ma-
gyar Könyvek 255. Lektor, felelős 
szerkesztő: dr. Zékány Krisztina. 
intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 
2021. 450.old.

„A felnégyelt haza”. 100 év 
versei Trianontól napjainkig, 
1920–2020. Kárpátaljai költők 
antológiája. összeállította, a szö-
veget gondozta, a jegyzeteket és 
az utószót írta: Dupka György. A 
kötetben olvasható versek önálló 
kötetekben, gyűjteményekben, va-
lamint az Együtt c. folyóiratban és 
más orgánumokban jelentek meg. 
Lektor: Füzesi Magda. Szerkesztő: 
Shrek Tímea. Kárpátaljai Magyar 
Könyvek 296. Készült a nemzeti 
Kulturális Alap támogatásával. 
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intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 
2021. ISBN 978-615-5757-27-03

A GULÁG-GUPVI-kutatók nem-
zetközi fóruma Kárpátalján 2020. 
nemzetközi emlékkonferencia Be-
regszász, 2020. november 20. A 
szolyvai Emlékpark évkönyve.  
összeállította, a jegyzeteket írta: dr. 
Dupka György. Lektorálta: dr. Zu-
bánics László. Kárpátaljai Magyar 
Könyvek 300. Felelős szerkesztő: dr. 
Zékány Krisztina. intermix Kiadó, 
Ungvár-Budapest, 2021. 250.old.

Bartha Gusztáv: Kiút. Kisre-
gény. Kárpátaljai Magyar Könyvek 
300. Felelős szerkesztő: Nagy 
Zoltán Mihály. intermix Kiadó, 
Ungvár-Budapest, 2021.180.old. 
ISBN 978-615-5757-30-3

Ortutay Mária: Múltúnk és je-
lenünk „lámpás emberei”. interjúk, 
visszaemlékezések, önéletrajzi írások. 
Kárpátaljai Magyar Könyvek 298. 
Felelős szerkesztő: Szemere Judit.  in-
termix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2021. 
220.old. isBn 978-615-5757-28-0 

Kárpátaljai magyarok 30 éve 
az ukrán államkeretben. Történel-
mi szociográfia. Kárpátaljai Ma-
gyar Könyvek 301. Szerk. Dupka 
György, Zubánics László. intermix 
Kiadó, Ungvár-Budapest, 2021.

Ferenczi Tihamér: válogatás a 
80 éves költő írásaiból. Szerkesztő: 
Szemere Judit. KMMi-füzetek, 
Beregszász, 2021.

Összeállította: Dupka György


