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MŰVELŐDÉSI ÉLETÜNK KRÓNIKÁJA
2007. február – március

ELISMERÉSEK

Állami kitüntetésben részesült a kárpát-
aljai művészek és közéleti személyiségek 
egy csoportja. Magyar László képzőművész 
a Magyar Köztár saság Arany Érdemrend 
Keresztjét, Nagy Béla, a KRE világi főjegyzője 
és Vass Tibor, az UMDSZ alelnöke a Magyar 
Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztjét, 
Magyar Árpád, Benkő György képző-
művészek és Gromova Natália, az Ungvári 
Művészeti Iskola igazgatója a Magyar 
Köztársaság Ezüst Érdemrend Keresztjét vette át 
Bársony Andrástól, Magyaror szág rendkívüli 
és meghatal mazott ukrajnai nagykövetétől. 

Szűcs Nelli, a Beregszászi Illyés Gyula 
Magyar Nemzeti Színház művésznője 
megkapta a Jászai Mari-díjat.

Sziklavári Vilmos magyar főkonzult a 
Kárpátaljai Megyei Tanács díszokle  velével 
tüntették ki.

ESEMÉNYNAPTÁR

Február

A Szülőföld Alap Címeres zászlót minden 
magyarlakta településnek programja 
keretében Nagybereg, Csetfalva, Szalóka 
községek is megkapták a címeres lobogót.

Gémesi Ferenc, a Miniszterelnöki Hiva-
tal nemzetpolitikai államtitkára Törzsök 
Erika főosztályvezető kíséretében idén 
másodszor látogatott vidékünkre, ahol 
megbeszéléseket folytatott az UMDSZ és a 
KMKSZ vezetőivel, a történelmi egyházak 
képviselőivel, felkereste a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskolát. Fogadta őt 
Oleg Havasi, Kárpátalja kormányzója, akivel 

többek közt áttekintették a magyar tannyelvű 
középiskolák végzőseinek anyanyelvű 
vizsgáztatásával és a vizsga központok 
létrehozásával kap cso la tos kérdéseket. 

A  Beregvidéki Nyugdíjasok Petőfi  Sán-
dor Egyesülete megrendezte hagyomá nyos 
farsangi batyubálját.

Mezőgecsében az UMDSZ Ifjúsági Szer ve-
zete kezdeményezésére sakk- és asztalitenisz-
versenyt rendeztek több mint 40 résztvevővel.

Az UMDSZ Beregszászi Járási Szervezete 
kulturális műsorral színesített farsangi bált 
rendezett a beregszászi konzerv gyár 
éttermében.

Magyarországi, lengyelországi és szlo-
vákiai turisztikai szervezetek részvé telével 
nemzetközi konferenciát tartottak Ungváron 
az Ukrán–Magyar Területfej lesztési Iroda 
szervezésében.

Az Ungvári Járási Könyvtár megkapta 
az ingyenes Internet-hozzáférésről szóló 
okmányt.

Az UMDSZ ISZ és a KMDFKSZ közös 
szervezésében diákfórummal egybekötött 
Valentin-napi buli zajlott le Ungváron.

Farsangi kulturális rendezvényeket 
szer veztek Fertősalmáson, a szürtei, a 
palágy komoróci, a tiszaásványi iskolában, 
a Munkácsi Humánpedagógiai Főiskolán, a 
Técsői Református Líceumban és a Beregszászi 
Kossuth Lajos Középiskolában.

A Gáti Középiskolában megtartották a 
hagyományos helyesírási vetélkedőt.
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A Kárpátaljai Magyar Oktatásért Alapítvány 
ukrán–magyar szótárakat adományozott az 
eszenyi, a szürtei, a sislóci, a kisgejőci és a 
koncházi iskoláknak.

Beregszászban mintegy 80 résztvevővel 
zajlott le a Győry Dezső költő emlékére 
évente megrendezett szavalóverseny.

Népek és nemzetiségek farsangja címmel 
rendeztek keresztény farsangi bált az Ungvári 
Közművelődési Szakközép iskolában.

A  MÉKK, a  KVK, a KHÖT és az 
UMDSZ szervezésében Mezőváriban meg-
nyílt a III. Kárpátaljai Magyar Népmű vészeti 
és Kézművességi Kiállítás. 

A Beregszászi Turisztikai Információs 
Köz pont kiállítótermében megnyitották 
Csernyiga Gula kárpátaljai festőművész 
kiállítását.

Megjelent az Ungvári Járási Sislóci Dobó 
István Középiskola tollforgatói Suli Info 
című diáklapjának idei száma. 

A Técsői Hollósy Simon Közép iskolában 
megemlékeztek a neves festő művész, az 
intézmény névadója születésé nek 150. 
évfordulójáról.

Az Advance Kárpátaljai Tanácsadó és 
Fejlesztő Központban átadták a TACIS-
program keretében szervezett számítógép-
felhasználói tanfolyam végzőseinek okleveleit.

Mezőgecsében a népi hagyományokat 
felelevenítő böllérversenyt rendeztek.

Március

Megjelent a Nagydobronyi Községi Tanács 
havilapja 2. évfolyamának márciusi száma.

A megyei tanács ülésén határozatot fogadtak 
el a ruszin nemzetiség elisme réséről.

A községháza új épületének avató ün-
nep  ségén Asztély megkapta a község ősi 
címeres zászlaját.

A Sislóci Középiskolában megrendezték az 
ungvári járási költészetnapi szavaló versenyt, 
melynek résztvevői magyar és ukrán nyelven 
adták elő Sevcsenko, József Attila és Kovács 
Vilmos verseit.

A KMPSZ kétnapos konferenciát rende-
zett a kárpátaljai magyar iskolai könyvtá-
rosok részvételével.

Lezajlottak a Március 15-e tiszteletére 
ren dezett ünnepségek. Beregszászban a 
Buda pesti Nemzeti Kamara Színház Petőfi  
nem alkuszik című előadását mutatta be. 
Az emlékműsorban fellépett a debreceni 
Népi Együttes és a Csűrdöngölő zenekar. 
Ungváron a MÉKK, az UMDSZ ISZ 
és a Duhnovics Társaság szervezésében 
emlékülést tartottak Magyarok és ruszinok 
a szabadságharcban címmel, a Petőfi-
téren ünnepi nagygyűlésen emlékeztek az 
1848–49-es szabadságharcra, a művészeti 
iskolában műsoros estet tartottak, a Drugeth 
Gimnáziumban  megrendezték a hagyo-
mányos Nemzeti Dal-mondó versenyt. Az 
UMDSZ a beregszászi Petőfi -szobornál, a 
KMKSZ a podheringi emlékműnél tartotta 
meg központi ünnepségét. Palágykomoróc 
község görög katolikus templomának 
udvarán kopjafát állítottak a márciusi ifjak 
emlékére. 

Beregszászban megrendezték a hagyo-
mányos nemzetközi borfesztivált. 

Az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar 
Történelem és Európai Integrációs Tanszéke 
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több ezer kötetből álló könyv tárat kapott a 
magyar államtól.

A Magyar Köztársaság Ungvári Főkon-
zulátusa gróf Batthyány Lajos születésének 
200. évfordulója alkalmából tablókiállítást 
rendezett az első felelős magyar minisz ter-
elnök életének és munkásságának bemu-
tatására a II. Rákóczi Ferenc Kárpát aljai 
Magyar Főiskolán. 

A Beregszászi Bethlen Gábor Gimnázi-
um épületének falán emléktáblát avattak dr. 
Ortutay Elemér görög katolikus áldo zó pap, 
a gimnázium egykori növendéke szüle-
tésének 90. évfordulója tiszteletére.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskolán a Rákóczi-napok megnyitása 
alkalmából felavatták Zrínyi Ilona mell-
szobrát.

Kárpátaljai napok címmel Budapesten 
rendezvénysorozat zajlott le a Kárpátaljai 
Szövetség szervezésében, melynek során 
többek közt Füzesi Magda megnyitotta 
Kutlán András és Kron Zsuzsa képző-
művészek munkáinak kiállítását, műsort 
adtak a Dévai Nagy Kamilla vezette 
Krónikásének Zeneiskola növendékei, 
Lator László bemutatta S. Benedek 
András Itthontalanul című verskötetét és 
Szöllősy Tibor Áthallatszik a harangszó 
című interjúkötetét, S. Benedek András 
a pályakezdő fiatalok Új Vetés című 
antológiáját, melynek jelenlévő szerzői, 
Mester Magdolna, Bakos Kiss Károly 
és Lengyel János felolvastak műveikből. 
Dupka György bemutatta az Együtt 

legújabb számát és Füzesi Magda 
Szőttes pirossal, feketével című kétnyelvű 
verskötetét. A rendez vénysorozat második 
napján megtartották a Kárpátaljai Szövetség 
évértékelő közgyűlését. 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskolán posztumusz kiállítás nyílt Veres 
Péter festőművész munkáiból.

A Rákóczi Szövetség Beregszászi Szer-
ve zete koszorúzási ünnepséget rendezett 
II. Rákóczi Ferenc születésének 331. 
évfor dulója tiszteletére a fejedelem emlék-
táb lájánál.

A KMPSZ népdaléneklési vetélkedőt 
rendezett a Nagyszőlősi Perényi Zsigmond 
Középiskolában.

Vass Tibor személyében új elnököt 
választott a Magyarok Kijevi Egyesülete. 

A KMPSZ tudományos-módszertani 
konferenciát rendezett a beregszászi főis-
kolán A magyar nyelvű oktatás helyzete 
Kárpátalján témakörben.

Tiszacsomán görög katolikus szavaló-
verseny zajlott le Arany János emlékére.

A húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó szoká-
sok bemutatásával hagyományőrző napot 
tartottak a Tiszabökényi Tájmú zeumban.

A miskolci Új Hegyvidék című folyóirat 
munkatársai és szerzői lapbemutatót tartot-
tak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskolán. 

D. GY.




