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ELISMERÉSEK
* Füzesi Magda költõt, az MMA
Irodalmi tagozatának tagját Nagybereg
díszpolgárává választották
* A 15. Los Angeles-i Magyar
Filmfesztiválon a legjobb rendezésért járó elismerést Vidnyánszky
Attila, a Nemzeti Színház igazgatója vehette át A szarvassá változott
fiú címû filmjéért.
* A Credo Verséneklõ Együttest
(mûvészeti vezetõ: Ivaskovics József)
nemzetmegtartó, 20 éves szolgálatáért a Magyar Örökség és Európa Egyesület kuratóriuma Magyar Örökség
Díjban részesítette.

OKTÓBER
*A Nyíregyházi Fõiskola D épületének kerengõjében a Málenkij robot,
a kárpátaljai magyarok 1944-es deportálásának emlékére címmel kiállítást
rendeztek. A tárlat anyagát Molnár D.
Erzsébet, a Rákóczi-fõiskola tanára
mutatta be a jelenlévõknek.
*A munkácsi várban ünnepélyesen átadták a Kazinczy Ferenc-emlékszobát. Az emlékszoba kiállítá106

sát a Budavári Önkormányzat és a
Petõfi Irodalmi Múzeum rendezte be
annak emlékére, hogy Kazinczy Ferenc egy évet raboskodott a munkácsi várban.
* Tiszapéterfalván megrendezték
a XXV. Kárpátaljai Magyar Folklórfesztivált. A seregszemlén a magyar
népzene, néptánc és népdal kincseibõl adtak ízelítõt a mûfaj jeles kárpátaljai képviselõi. A közel húsz fellépõ csoport teljesítményét szakmai
zsûri bírálta el, a legjobbakat értékes
jutalomban részesítették. A rendezvényt népmûvészeti kiállítás és vásár
gazdagította.
* A politikai és társadalmi változások jelei az irodalomban és hatása az irodalmi közösségekben  ez
volt a fõ témája A határon túli magyar irodalom napjai programsorozatnak, amelyet Székesfehérváron
rendeztek meg. A Vörösmarty Társaság meghívására több elõadó is
érkezett a határon túlról is, akik között Vári Fábián László is megosztotta gondolatait az egybegyûltekkel. Zárásként a találkozó résztvevõi az aradi vértanúkra emlékeztek.
* A Zongoramuzsika remekmûvei
címmel adott koncertet Csuprik
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Etelka, a megyei filharmónia szólistája, Ukrajna érdemes mûvésze a
Kárpátaljai Megyei Filharmóniában.
A koncerten a mûvésznõ kedvenc
mûveit adta elõ: Mozart Fantáziáit,
Schubert Polonaise-jeit, Chopin keringõit, valamint Liszt Ferenc
Sposalizio címû mûvét.
* Az Ungvári Járás 11 településén vendégszerepelt Tóth Péter
Lóránt Radnóti- és Latinovits-díjas
versmondó József Attila verseit tartalmazó pódiumestjével.
* Az aradi vértanúkra emlékeztek és megkoszorúzták Szegelethy
János honvédtiszt sírjánál az ungvári Kálvária temetõben az Ungvári
Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvû Humán- és Természettudományi
Karán tanuló diákok közremûködésével, ahol a rendhegyó történelmi
óra keretében Zubánics László történész tartott elõadást.
* Október 15-én a Magyar Mûvészeti Akadémia Élõ folyóirat c.
sorozatában a budapesti Mûcsarnokban az Együtt címû folyóirat volt a
vendég. Az egybegyülteket Mezey
Katalin, az MMA Irodalmi tagozatának elnöke köszöntötte, majd Vári
Fábián László, Nagy Zoltán Mihály és Dupka György mutatta be
a folyóiratot. A szerzõk mûveibõl
Rácz József és Domareckaja Júlia
színmûvészek adtak ízelítõt.
* Eszenyben a Miczbán Egyesület és a Kárpátaljai Magyar Mûvelõ-

dési Intézet szervezésében megrendezték a IV. Miczbán Napokat
* Királyhelmecen szoboravatással
egybekötött Dobos László Emléknapot szerveztek, amelyen Vári Fábián
László József Attila-díjas költõ, az
Együtt címû irodalmi lap szerkesztõbizottsági elnöke is elõadást tartott.
* Az 1956-os forradalom és szabadságharc fiatal mártírjaira emlékezett a Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetség a beregszászi magyar fõiskolán. A KMKSZ hagyományos
ünnepi megemlékezésének kezdetén
Bocskor Andrea, a Fidesz-KDNP
európai parlamenti (EP) képviselõje, majd Babják Zoltán, Beregszász
polgármestere köszöntötte a jelenlévõket. Ünnepi beszédet tartott Rétvári Bence, az Emberi Erõforrások
Minisztériumának parlamenti államtitkára, Orosz Ildikó, a Rákóczi-fõiskola és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke.
* Magyar kulturális napokat tartottak az ukrán fõvárosban a Magyarok Kijevi Egyesülete és Magyarország Kijevi Nagykövetsége szervezésében. Október 22-én a hagyományokhoz híven Liszt emléktábla megkoszorúzását követõen Balogh József
zongoramûvész adott koncertet a Nemzeti Filharmónia nagytermében. Másnap a kijevi Magyar dombon került
sor az 1956-os magyar forradalom és
szabadságharc 59. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezésre.
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* 1956 hõseire emlékeztek az ungvári börtön fala elõtt, ahol az eddigi
adatok szerint: 1956-ban a magyar
forradalmat eltipró szovjetek az anyaországból 840 magyar forradalmárt
hurcoltak Ungvárra. Az õ emléküket
õrzi a Matl Péter munkácsi szobrászmûvész által készített emléktábla.
* Idén méltatta fennállásának 20
éves jubileumát a Credo verséneklõ
együttes. Ebbõl az alkalomból a Kárpátaljai Református Egyház (KRE)
és a Credo Jótékonysági Alapítvány,
valamint a KMKSZ Ungvári Középszintû Szervezetének közös szervezésében nagysikerû koncerttel örvendeztette meg a megyei Filharmónia
nagytermét megtöltõ közönséget. A
koncerten a kárpátaljai és kárpátmedencei költõk megzenésített versei hangzottak el Sós-Szabó Lívia,
Nagyné Fekete Zsuzsanna, Varga
Katalin és Ivaskovics József elõadásában.
* Liszt Ferenc, híres magyar zeneszerzõ, zongorista és karmester tiszteletére emlékmûvet állítottak
Csernyivciben, a Filharmónia téren.
A fekete gránitból, fehér kõbõl, valamint bronzból készült, zongora formájú alkotás a zeneszerzõ 1847-es
csernyivci koncertjeinek emlékére készült. Ukrán, magyar és angol nyelvû
felirat található rajta. Felállítását Magyarország Ungvári Fõkonzulátusa,
valamint Csernyivci lakossága támogatta. Az emlékmû Kolodkó Mihály
108
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ungvári szobrászmûvész tervei alapján készült. Avatóbeszédet tartott
Olekszij Kaszpruk polgármester és
Bacskai József leköszönõ ungvári
magyar fõkonzul, aki ünnepi beszédében örömét fejezte ki az iránt, hogy
együttes erõvel sikerült felállítani a
csodálatos emlékmûvet.
* Ukrajnában megalakult a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács
(KMAT). A tanácsnak az MTA szabályzata alapján automatikusan tagja
az akadémia három ukrajnai külsõ
tagja (Jenkovszky László, Szikura
József, Spenik Ottó), akik mellé 15
tagú tanácsot választott a testület. A
megválasztott tanácsban 7 tudós képviseli a bölcsészet- és társadalomtudományokat (Brenzovics László,
Csatáry György, Csernicskó István, Kopriva Attila, Lizanec Péter, Orosz Ildikó, Zékány Krisztina), 5 a természettudományokat (Fodor Gyula, Gecse Ferenc, Mica
Volodimir, Rácz Béla, Spenik Sándor), 3 (Boldizsár Sándor, Kohut
Erzsébet, Riskó Sándor) pedig az
élettudományokat. A megválasztott
tanács tagjai saját soraiból megválasztotta a KMAT elnökét és alelnökét.
Az elnök Spenik Ottó, az Ukrán
Nemzeti Tudományos Akadémia
Ungvári Elektrofizikai Kutatóintézetének igazgatója, az MTA külsõ tagja
lett, alelnökké Csernicskó István
nyelvészt, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola Hodinka
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Antal Nyelvészeti Kutatóközpontjának vezetõjét, az MTA külsõ köztestületi tagját választották meg. Az
újonnan megalakult testület elsõ feladata a KMAT szervezeti-mûködési
szabályzatának kidolgozása lesz.
*Beregszászban felavatták Garanyi
József, Horváth Anna és Nádas Anna
emléktábláit. Beszédet tartott Babják
Zoltán Beregszász polgármestere,
Faragó László beregszászi konzul,
Prófusz Marianna, a Bereg Alkotóegyesület elnöke és Dalmay Árpád,
a Beregszászért Alapítvány kuratóriumának elnöke. Az emléktáblák megkoszorúzását követõen az egybegyûltek a városi kultúrházban megtekinthették Garanyi József kiállítását.

NOVEMBER
* A Magyar Mûvészeti Akadémia
és az Európai Utas Alapítvány szervezésében Beregszászon a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskolán író-olvasó találkozót tartottak,
melynek során, az Európai Utas Alapítványt képviselõ Módos Péter felkonferálta Ferdinandy György,
Száraz Miklós György és Vári Fábián László József Attila-díjas alkotókat. Az íróvendégek másnap az
Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar
Tannyelvû Humán- és Természettudományi Karának hallgatóival, végezetül a Lembergi Magyar Kulturális
Szövetség tagjaival is találkoztak.

* A Kárpátaljai Magyar Mûvelõdési Intézet (KMMI) a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége
(MÉKK) közremûködésével a IX.
Együtt Írótábor keretében megrendezte a Kárpátaljai Magyar Irodalmi Napokat. A rendezvénysorozatnak Ungvár, Munkács, Beregszász, Péterfalva,
Tiszabökény, Tivadarfalu, Nagypalád,
Karácsfalva, Nagyszõlõs, Visk és Huszt
magyar tannyelvû iskolái és kulturális
intézményei biztosítottak közönséget.
Az elsõ napon rendhagyó irodalomórát tartottak az ungvári Dayka Gábor
Középiskolában. A megjelent költõket
és írókat Keszler Stella igazgató és
Marcsák Gergely szervezõtanár köszöntötte. A Drugeth Gimnáziumban
Kovács Péter igazgató és Kövy Márta magyar szakos tanár fogadta és üdvözölte az irodalmárokat.
A második napon a Munkácsi Állami Egyetem Humán-Pedagógiai
Koledzsének magyar tagozatán rendeztek író-olvasó találkozót Kótun Jolán magyar nyelv és irodalom szakos
tanár közremûködésével. A Latorcaparti városban felkeresték a Szent István Római Katolikus Líceumot, ahol
Kristofori Olga igazgató bevezetõ
beszéde után az íróküldöttség tagjai
bemutatkoztak a diákoknak, majd a
beregszászi Bethlen Gábor Magyar
Gimnáziumban hasonló tartalmú irodalomórán vettek részt. A csapatot a
Beregszászi járási könyvtárban Varga Éva igazgató és Halász László, a
109
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járási mûvelõdési osztály vezetõje fogadta. Az író-olvasó találkozók sorozata ezen a napon Tiszapéterfalván a
községi könyvtárban kötetlen eszmecserével zárult.
Harmadnap az irodalmi karaván
résztvevõi elõször a viski Kölcsey
Ferenc Középiskolát keresték fel, ahol
a rendhagyó irodalomóra Czébely
Lajos költõ, helytörténész, magyartanár közremûködésével zajlott le.
Íróink aztán a viski református temetõben Fodó Sándor, a kárpátaljai
magyar közélet kiemelkedõ személyisége sírjánál hajtottak fejet, s ezt
követõen megtekintették a Fodó Sándor Emlékmúzeumot. Tartalmas és
maradandó élmény fûzõdik Huszthoz
is. Az itteni református erõd-templomban egybegyûltek elõtt  Józan
Lajos lelkipásztor köszöntõ szavai
után  ismerkedtek meg a templom
múltjával, számos kiváló egyéniséghez kötõdõ emlékjeleivel. A történelmi nevezetességek megtekintése után
a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum volt a napi felolvasó körút végállomása. Az itteni
tanulóifjúság nevében a csoportot Pák
Diána költõ, magyar szakos tanár és
Varjú Zoltán, az intézményvezetõség képviselõje fogadta.
A negyedik nap délelõttjén a
Tiszapéterfalvai Kölcsey Középiskola
udvarán a helyi tantestület (Újvári
István igazgató) tanáraival, diákjaival közösen emlékeztek a település
110
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neves szülöttjére, Kiss Ferenc
(Péterfalva, 1928. november 11. 
Budapest, 1999. október 30.) irodalomtörténészre, majd megkoszorúzták emléktábláját.
Ezt követõen rendhagyó irodalomórát tartottak a Nagypaládi Móricz
Zsigmond Középiskolában, ahol Sõtér
Géza igazgató volt a házigazdájuk. A
karaván zsúfolt irodalmi programja
Nagyszõlõsön a Járási Központosított
Könyvtárhálózat olvasótermében fejezõdött be. Az olvasók elõtt fellépõ
írókat, költõket a házigazdák nevében
Vaskeba Katalin igazgató és
Melancsuk Gabriella könyvtáros
köszöntötte. Zárszót Rezes Katalin,
a Perényi Középiskola magyar szakos
tanára és Dupka György, az írótábor
vezetõje mondott.
Az ötödik napon a Tivadarfalvai
Református Líceumban Bohut Andrea igazgató közremûködésével fejezték be a rendhagyó irodalomórát. Délután a Borbélyné Perduk Beáta
igazgató vezetésével az alkotók megtekintették a Péterfalvai Képtár állandó kiállítását. Az ötnapos program a
Péterfalvai Képtárban megrendezett
Héttorony fesztivál programjával fejezõdött be. ifj. Kiss Ferenc népzenész közremûködésével a jó hangulatú találkozó a péterfalvai Kokas Banda népzenei játékával zárult.
* A beregszászi fõiskolán megtartották a Lehoczky Tivadar  Bereg
vármegye polihisztora címû emlék-
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konferenciát a történész, régész és
néprajzkutató halálának 100. évfordulója alkalmából.
* Ungváron a Kárpátaljai Megyei
Boksay József Szépmûvészeti Múzeumban Habda László, Ukrajna népi
mûvésze alkotásainak retrospektív
kiállítására került sor a mûvész születésének 90. évfordulója tiszteletére. A kiállítás keretében bemutattták
a nagyközönség számára a Habda
László címû albumot is.
* A magyar kultúra napjai Lembergben 2015 program keretében mutatkozott be a Hidak, korok, Budapest
címû kiállítás, amelynek helyszíne az
Ukrajnai Nemzeti Építész Szövetség
lvivi szervezetének székháza volt.
* Másodszor szervezték meg a
Héttorony Fesztivált Péterfalván a
helyi képtárban. Délelõtti órákban
Szõ, fon, nem takács   a
péterfalvi szövõszék (esztováta), valamint egyéb len- és kenderfeldolgozó eszközök bemutatását tartották meg
a gyerekeknek az Ugocsa Hagyományõrzõ Egyesület közremûködésével. A gyermekrendezvényt Szvorák
Katalin és Papó zenekarának közös
mûsorával zárták. A délutáni programban Kiss Ferenc beszélgetett Kész
Margit kárpátaljai néprajzkutatóval
Ugocsa megye építészeti hagyományairól, a paraszti létformáról, a népköltészetrõl. Közremûködött Szvorák
Katalin, Küttel Dávid, Szokolay
Dongó Balázs és a Kokas Banda.

* Vári Fábián László, az Együtt
szerkesztõbizottsági elnöke a Gyõri
Könyvszalon vendége volt, ahol
Nagy Gábor költõ és irodalomtörténész volt beszélgetõtársa.
* Színek, formák, alkotások címmel nyílt kiállítás az Európai Parlament brüsszeli fõépületében. A Magyar Képzõmûvészek és Iparmûvészek
Szövetségének (MKISZ) szervezésében megvalósult rendezvényen nõi
festõ- és szobrászmûvészek, mások
mellet a kárpátaljai Kulin Ágnes,
Veres Ágota alkotásait mutatták be.
* Megrendezték a magyar nyelv
napjait az Ungvári Nemzeti Egyetem
Magyar Tannyelvû Humán- és Természettudományi karán. A rendezvény résztvevõi számára kirándulást
szerveztek Széphalomra, a Magyar
Nyelv Múzeumába.
* Ebben az évben is a Kárpátaljai
Magyar Mûvelõdési Intézet (KMMI),
a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai
Közössége (MÉKK), a Somi Általános Iskola és a Somi Irodalmárok
Emlékmúzeuma Sütõ Kálmán és
Kecskés Béla, a kárpátaljai magyar
irodalom kiemelkedõ alkotói emlékére szavalóversenyt rendezett a két
költõ szülõfalujában, Somban. A szavalóversenyen magyar tannyelvû általános iskolákban tanuló diákok vettek részt három korcsoportban. A
verseny két fordulóban zajlott. Az
elsõ fordulóban szabadon választott
versek hangzottak el kárpátaljai szer111
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zõk alkotásaiból. A zsûri elbírálása
alapján csoportonként négy tanuló
juthatott tovább a második fordulóba, ahol Sütõ Kálmán és Kecskés Béla
verseit adták elõ.
* A felsõ-Tisza-vidéki magyarság
életének egyik kiemelkedõ és nívós
kulturális eseménye a técsõi Arany Õsz
Kórustalálkozó, mely a magyar szórvány napján került megrendezésre.
* A beregszászi Európa-Magyar
Házban hagyományt követõen ebben az évben is megrendezték A
sztálinizmus Kárpát-medencei magyar és német áldozatai  nemzetközi emlékkonferenciát a GUPVIGULAG-emlékév alkalmából a
Szolyvai Emlékparkbizottság és a
Kárpátaljai Magyar Mûvelõdési Intézet szervezésében. A zsufolásig
megtöltött teremben a megemlékezést Zubánics László, a KMMI elnöke nyitotta meg, majd köszöntötte a 95 esztendõs id. Pocsai Vince
túlélõt. A mécses-gyújtást követõen közös imát mondott a mártírok
lelki üdvéért ifj. Pocsai Vince
(Beregszászvégardó), Kiss László
(BudapestSzemeretelep) református lelkészek és Gulybán Tibor
(Felsõzsolca) görög katolikus esperes-parókus. Ezt követõen Zubánics
László, a KMMI elnöke megnyitotta M. Lovász Noémi kolozsvári
képzõmûvész Málenkij robot címû
kiállítását. A jelenlévõ mûvésznõ bemutatkozása után Lõrincz P. Gabri112
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ella egy lágerverset adott elõ, Marcsák Gergely pedig saját megzenésítésében és gitárkíséretében egy
megható lágerballadát énekelt el. Az
emlékmûsor után Internálás és genocídium a Kárpát-medence régióiban  dr. Dupka György történész
elnökletével  dr. Tóth Mihály, a
Szolyvai Emlékparkbizottság elnöke (A Szolyvai Emlékparkbizottság
tevékenysége és a rehabilitálás ügye
az ukrán törvényhozásban) és dr.
Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért felelõs helyettes államtitkára, dr.
Murádin János Kristóf, a
Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem egyetemi adjunktusa, kari kancellárja (A romániai
németek malenkij robot-ra hurcolása a Szovjetunióba 1945-ben),
Matkovits-Kretz Eleonóra, a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai
Nemzetiségi Körének elnöke, a
Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszemunkások emlékére
létrehozott emlékbizottság tagja
(Az internált magyarság és németség emlékét megörökítõ rendezvények, programok a GULAG-GUPVI
Emlékév keretében 20152016) tartott elõadást. Az Internálás és deportálás, szovjetellenes személyek
begyûjtése, megtorlása Kárpátalján témakörben (levezetõ elnök
Zubánics László adjunktus, az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tan-
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nyelvû Humán- és Természettudományi Karának dékánhelyettese) dr.
Dupka György, a Szolyvai
Emlékparkbizottság titkára (A Kárpátaljáról és a szomszédos megyékbõl internálak, letartóztatottak, elítéltek, számûzöttek különbözõ útja
a szovjetunióbeli GUPVI és GULAG
táborokig, 19441955).Mihajlo
Miszjuk a megyei levéltár igazgatója (Az internálás, deportálás, koncepciós perek folyamata a levéltári
anyagok alapján) (Az ukrán nyelvû
elõadás kivonatát Zubánics László
ismertette) elõadása hangzott el. Elhangzott a fiatal kutatók: Bimba
Brigitta, Marcsák Gergely, Vass
Szabina, Mádi Bianka korreferátumai is. Végezetül sor került Fehér Tibor (Felsõzsolca) a malenkij
robottal kapcsolatos zarándokútról
készült könyv és DVD bemutatására. Az állófogadást követõen a megemlékezés és koszorúzás a beregszászi emlékmûnél folytatódott és fejezõdött be.
* A beregszászi fõiskolában megrendezett A kommunizmus áldozatai,
rehabilitációs alternatívák KözépKelet-Európában címû fórumon számos neves kutató osztotta meg gondolatait a témával kapcsolatban. Ismertették azoknak a mártír papoknak az életútját, akiket immáron békeidõben, a Rákosi-korszakban ítéltek halálra és végeztek ki. A tudományos konferencián több közéleti

személyiség, politikus is felszólalt.
Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, parlamenti képviselõ, Latorcai
Csaba, a Miniszterelnökség kiemelt
társadalmi ügyekért felelõs helyettes
államtitkára, Bocskor Andrea, európai parlamenti képviselõ, Répássy
Róbert, a magyar Országgyûlés parlamenti képviselõje. A konferencia
elõadói közül többen is foglalkoztak
az elhurcolt kárpátaljai magyarok rehabilitációjának lehetõségeivel.
* A Szolyvai Emlékparkbizottság
a történelmi egyházakkal, valamint
magyar és német társadalmi szervezetekkel közösen a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások Emlékéve programjaiba illeszkedve november 21-én ökumenikus
istentisztelettel egybekötött koszorúzással emlékeztek meg a kárpátaljai
magyar és német nemzetiségû férfi
lakosság 1944 õszi malenykij robotra történt elhurcolásáról.
* Tiszabökényben felszentelték az
Árpád-házi Szent Erzsébet és a Mártírok templomát. A Papp Tihamér
ferences rendi atya által kezdeményezett építkezés 19992015 között, szakaszosan valósult meg, fõként Magyarország kormányának, a Nemzeti Humán Erõforrás Minisztériumának hathatós támogatása által.
A templom kapujának kitárása
elõtt Dupka György, a Tiszabökényi
Római Katolikus Egyháztanács elnöke, a templomépítés fõ szorgalma113
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zója üdvözölte a jelenlévõket. Az
ünnepi misét Majnek Antal munkácsi megyéspüspök és Weinrauch
Márió atya, plébániai kormányzó
celebrálta. A püspök átnyújtotta Árpád-házi Szent Erzsébet másodlagos
ereklyéjét, elhelyezve az oltáron ismertette annak történetét, kiemelve
a rövid életû szent mély szeretetét
embertársai iránt. Az oltárképet Matl
Péter szobrászmûvész készítette.
* Az Ungvári Nemzeti Egyetem
Magyar Tannyelvû Humán- és Természettudományi Karán lebonyolításra került az I. Lehoczky Tivadar
Helytörténeti és Néprajzi Konferencia a Kárpátaljai Magyar Mûvelõdési Intézet, az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvû Humán- és
Természettudományi Kara és a Kárpátaljai Magyar Oktatásért Alapítvány szervezésében.
* A Nemzeti Emlékezet Bizottsága az MTA székházában megendezte
a GULÁG-GUPVI témájú nemzetközi
konferenciáját. A GULAG-kutatók
egyesületének több tagja elõadóként
vett részt ezen a rangos nemzetközi
konferencián: Dupka György (Ungvár), Bognár Zalán (Budapest), Molnár D. Erzsébet (Beregszász), Stark
Tamás (Budapest), Murádin János
Kristóf (Kolozsvár).
* A Kárpátaljai Megyei Választási
Bizottság adatai szerint hat part képviselõi jutottak be a megyei tanácsba.
Mint ismert, az Ukrajnai Magyar De114
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mokrata Szövetség (UMDSZ) és a
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) összefogott. A
KMKSZUkrajnai Magyar Párt neve
alatt futott közös lista 41 517 szavazatot kapott. A 9,44 százalékos eredmény nyolc mandátumot jelent a 64
fõs képviselõtestületben.
* Az október 25-i helyhatósági
választások legfontosabb eredménye
a Bereg-vidék szempontjából, hogy a
két magyar szervezet (KMKSZ,
UMDSZ), noha külön mérettette meg
magát, együtt többséget alkot a régió
kisparlamentjében. Az alakuló ülésen Sin Józsefet, a KMKSZ jelöltjét,
a szervezet járási szervezetének vezetõjét választották a Beregszászi Járási
Tanács elnökévé. Az alelnöki tisztséget Horváth László, az UMDSZ járási szervezetének elnöke tölti be.
* A beregszászi városi tanács második ülésszakán Darcsi Karolina
vezetésével megalakult az UMDP
frakciója. Olga Bizilja a Jedinij Centr,
Mikola Jakimec a Vidrodzsennya
frakcióját fogja irányítani. A városi
tanács jegyzõi tisztségére egyetlen
pályázó volt, Tokár Ljudmila, akit a
képviselõtestület egyöntetûen meg is
választott. Az elsõ polgármester-helyettes Orosz Géza, az alpolgármester Mihajlo Ljasko, a végrehajtó bizottság ügyvezetõje pedig Bendik
Veronika let.
* Ukránmagyar baráti társaság
alakult Kijevben, amely civil szerve-
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zetként fog tevékenykedni a kétoldalú kapcsolatok erõsítéséért. A tagok
egyhangúlag Dmitrij Tkacsot Ukrajna egykori magyarországi nagykövetét választották a szervezet elnökévé. Elnökségi tag lett továbbá
Petneházy Gyula, a Magyarok Kijevi Egyesületének vezetõje és Tóth
Mihály, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Koreckij Államés Jogtudományi Intézetének tudományos fõmunkatársa.
* Tragikus, hirtelenséggel elhunyt Ortutay Zsuzsa szobrász és
keramikus, a Bereg Alkotó Egyesület egykori elnöke. Halálával egy
kiváló mûvészt, egy remek magyar
embert veszítettünk el.
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