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KÁRPÁTALJAI KULTÚRKRÓNIKA
2016. ÁPRILIS  MÁJUS
ELISMERÉSEK
* Csuprik Etelka zongamûvész megkapta az Ukrajna népmûvésze címet.
* A KMKSZ által alapított Fodó
Sándor-díjat Héder János, a Kárpátaljai Református Egyházkerület lelkészi fõjegyzõje, ungvári és ungtarnóci
református lelkész kapta.
* Két díjat  a Fesztivál fõdíját,
az RS9 Színház díját  is nyert az
idei Versünnep Fesztiválon Ferenczi
Attila, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színmûvésze.
* Makedon Violetta beregszászi
tanárnõ végzett az elsõ helyen Az év
tanára  2016 verseny országos döntõjében. A Beregszászi 5. Számú Középiskola tanárnõje angol nyelv kategóriában érdemelte ki a rangos elismerést, amelyet április 22-én vehetett
át Kijevben, az Oktatási és Tudományos Minisztériumban.

FONTOSABB ESEMÉNYEK,
RENDEZVÉNYEK

ÁPRILIS
* Magyarország ukrán képzõmûvészek szemével címmel kiállítás nyílt
110

Kijevben a magyar nagykövetségen.
A látogatók tíz mûvész 22 alkotását
tekinthették meg. A kiállított alkotások között láthatók többek között
Andrij Csebikin, az ukrán képzõmûvészeti és építészeti akadémia rektorának grafikái; Dmitro Tkacs,
Ukrajna volt budapesti nagykövetének, az UkránMagyar Baráti Társaság elnökének kerámiái; Andrij
Bokotej akadémikus két üvegfestménye, valamint Micska Zoltán,
Angyalosi Sándor és Ivancso András magyar nemzetiségû ukrajnai
képzõmûvészek festményei.
* Az Ungvári Járási Központosított Könyvtárban a Kárpátaljai Magyar
Mûvelõdési Intézet és az OSZK
Könyvtári Intézet Oktatási és Humánerõforrás-fejlesztési Osztály szervezésében megtartották a Szín  Tér/Tár
 Könyvtár címû képzés második
foglalkozását. A megjelenteket Dupka
György, a KMMI igazgatója köszöntötte. Szakmai elõdást tartott
Vraukóné Lukács Ilona és Gosztonyi
Enikõ, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Könyvtár szakmai vezetõi.
* Keresztmetszet címmel nyílt meg
a kortárs kárpátaljai képzõmûvészetet
bemutató kiállítás Budapesten, a Ma-
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gyar Mezõgazdasági Múzeum és
Könyvtár Attila úti VárMezõ Galériájában. Erfán Ferenc festõmûvész, a
Boksay József Kárpátaljai Megyei
Szépmûvészeti Múzeum igazgatója, a
Magyar Mûvészeti Akadémia tagja
mutatta be a kiállító 31 kortárs kárpátaljai mûvészt, akik közül a megnyitón rajta kívül jelen volt még Magyar László, ifj. Habda László,
Olekszandr Hromovij és Soltész István festõmûvész. Vári Fábián László
költõ a kárpátaljai képzõmûvészetet
értékelve elmondta: Bár a mai Kárpátalja csak egy kis régió Kelet-Közép-Európa térképén, színes, változatos képzõmûvészete  akárcsak a magyar költészet Magyarországot  a
nagyhatalmak sorába igyekszik emelni. A megszólalások között a viski
származású Pál Lajos és gyermekei,
Pál István (Szalonna) és Pál Eszter
kárpátaljai magyar és ruszin népzenével, népdalokkal szórakoztatták a megnyitó közönségét, ahol a megszólalókon túl, többek között jelen volt
Grezsa István, Szabolcs-SzatmárBereg megye és Kárpátalja fejlesztési
feladatainak kormányzati koordinációjáért felelõs kormánybiztos, Buhajla
József ungvári és Szalipszki Endre
beregszászi magyar fõkonzul, Vida
László ungvári vezetõ konzul és sok
érdeklõdõ.
* Az ungvári Prága Hotel konferenciaterme adott otthont az Ukrajnai Nemzetiségek Közgyûlése és

a Fridrich Ebert Alapítvány által
szervezett Az európai joggyakorlat
alkalmazása Ukrajna nemzeti kisebbségei számára címû kétnapos
tréningnek, amelyen Nyugat-Ukrajna több megyéjének kisebbségi kérdésekkel foglalkozó vezetõ állami
tisztviselõi vettek részt. A program
résztvevõi közül elõadást tartott
Zubánics László, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke
A nyelvi kérdés  Ukrajna Az állami nyelvpolitikáról szóló törvényének alkalmazása címmel. Az elõadás megvitatásába szinte valamennyi szomszédos régió képviselõje bekapcsolódott, s többek között
a jelenlévõk egyetértettek abban,
hogy az államnak nagyobb figyelmet kellene fordítania arra, hogy a
nemzeti kisebbségek számára kedvezõ feltételeket teremtsenek az államnyelv elsajátítása érdekében.
* Az Ungvári 10. Számú Dayka
Gábor Magyar Tannyelvû Középiskola tanulói és tanárai a közelgõ
költészet napja alkalmából megzenésített versek elõadását élvezhették.
Tanintézményükben fellépett Gál
Natália színmûvésznõ és Kacsur
András színmûvész Koszorú címû
zenés mûsorával, amelyen klasszikus és kortárs költõink énekelt verseit adták elõ.
* A magyar költészet napja alkalmából rendhagyó irodalomórára, íróolvasó találkozóra került sor a
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Tiszabökényi Községi Könyvtárban.
Dr. Dupka György, tiszabökényi származású költõ-író látogatott el meghívott vendégként, hogy találkozzon
olvasóközönségével. A rendezvényen
Fóris Csilla, a Tiszabökényi Általános Iskola tanára köszöntötte a megjelenteket. A helyi általános iskola tanulói (Bodnár Liliána, Kész Enikõ,
Blinda Bernadett) és Turjanica Tímea, a Forgolányi Mûvelõdési Ház
vezetõje olvastak fel a sokoldalú lokálpatrióta korai mûveibõl, megismertetve a publikumot a versírás szépségeivel, a költészet jelentõségével.
* A Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK), a Kárpátaljai Magyar Mûvelõdési Intézet
(KMMI) és a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság (KVIT) négynapos rendezvényt szervezett Kárpátalján a költészet napja alkalmából: kiállításokkal,
versek közterületi kiragasztásával és
különféle irodalmi programokkal,
neves helyi, anyaországi, erdélyi,
partiumi, vajdasági és felvidéki magyar résztvevõkkel ünnepeltek Beregszásztól Vereckén át Ungvárig. Kárpátaljai Magyar Mûvelõdési Intézet
adott otthont az ArtTisza Mûvészeti
Egyesület születésnapi kiállításának
(az egyesület 5 évvel ezelõtt jött létre
ifjú alkotókból) és határon túli magyar irodalmi mûhelyek találkozójának. A jubileumi kiállítást Zubánics
László és Szilágyi Sándor, az
ArtTisza Mûvészeti Egyesület elnöke
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nyitották meg, majd a fórumon az irodalom vette át a fõszerepet. A szervezõk részérõl Lõrincz P. Gabriella
költõ mutatta be a kárpátaljai, magyarországi, vajdasági, erdélyi és felvidéki mûhelyek képviselõit, majd Vári
Fábián László József Attila-díjas költõ, az Együtt szerkesztõbizottságának
elnöke tartott elõadást az irodalom
lényegérõl, szerepérõl, a kárpátaljai
magyar irodalom múltjáról, jelenérõl.
Ezután a határon túli irodalmi mûhelyek (Helikon, Napút, Sikoly, Partium,
Irodalmi Szemle) képviselõi számoltak be munkájukról, terveikrõl. Vasárnap az irodalmi mûhelyek képviselõi
kárpátaljai kiránduláson vettek részt.
A legnagyobb versposztolás helyszíne Verecke volt, a honfoglalási emlékmûnél, ahol hatalmas pannókon
rakták ki a KVIT tagjai  a felvidéki
és vajdasági vendégekkel közösen 
Kovács Vilmos versének sorait
* Vidékünk fiatal népmûvészet-kedvelõi gyûltek össze a tiszapéterfalvai
kultúrházban, ahol is megrendezésre
került a Dunán innen, Tiszán túl ifjúsági népmûvészeti tehetségkutató verseny kárpátaljai elõdöntõje. Az egybegyûlteket mások mellett dr. Tilki Attila a magyar Országgyûlés képviselõje üdvözölte. A vetélkedõn nyújtott produkciója alapján a Miskolcon június 11én megrendezésre kerülõ döntõbe jutott: néptánc kategóriában  Kokas
Henrietta, Papp Attila, Tatár Fruzsina és ifj. Kokas Károly négyese és
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a Napsugár Hagyományõrzõ Gyermekcsoport nagycsoportja, népdal kategóriában  Tatár Regina, Baka Kamilla, Kokas Henrietta, Tatár Fruzsina, Simon Patrícia és a Napsugár Hagyományõrzõ Gyermekcsoport nagy
énekegyüttese, továbbá mesemondóként  Molnár Dorina, az ifjú népzenészek közül pedig Marozsi Milán.
* A költészet napja alkalmából rendezett programsorozat részeként
Dupka György, Pomogáts Béla irodalomtörténész, Lõrincz P. Gabriella költõ, Shrek Tímea, a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság titkára, Bolyán
Sándor fotómûvész, Ladányi András író, Borbély Ida, a Tiszapéterfalvai
Tájmúzeum és Képtár nyugalmazott
igazgatója ellátogattak a Munkácsi Állami Egyetem Humán-pedagógiai
Koledzsébe, ahol rendhagyó irodalomórán vettek részt. A költészet-napi rendezvénysorozat következõ állomása a
Nagyberegi Református Líceum volt,
ahol Kovács András igazgató vezetésével az irodalmároknak a diákok ünnepi mûsorral kedveskedtek, majd az
írók itt is bemutatkoztak.
* Közel nyolcszázan szavaltak együtt
Beregszász fõterén. A magyar költészet
napja alkalmából szervezett eseményen.
A Pro Cultura Subcarpathica civil
szervezet által életre hívott, stílusosan
Vers a téren elnevezéssel illetett rendezvény a magyar szót, a magyar költészet szépségét bemutatva ezt az ünnepet méltatta. Mónus Dóra, a Rá-

kóczi-fõiskola hallgatója vezénylésével egyszerre zengett a körülbelül
nyolcszáz fõs tömeg ajkáról Szabó
Lõrinc Bíztató a tavaszban címû verse. Beregszászban ezen a napon szinte
minden a magyar költészetrõl szólt:
erre emlékeztetett az éteren keresztül
a Pulzus Rádió; a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság városszerte kiragasztott versei; a Rákóczi-fõiskola hallgatóinak rendezvénye, a fõtéren közösen verselõk sokasága.
* Megrendezték a Bátyúi Költészeti napokat a KMPSZ szervezésében a Bátyúi Középiskolában. A
négytagú zsûri elnöke Györke Magdolna, az Ungvári Nemzeti Egyetem
docense volt, tagjai pedig Weinrauch
Katalin költõ- és írónõ, Riskó Márta, a Beregszászi Magyar Gimnázium magyartanára és Sin Edina, a II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Fõiskola könyvtárosa. A második
fordulóba továbbjutott tíz diák Vári
Fábián László Szent a föld címû alkotását adta elõ. Az összesített eredmény alapján elsõ helyezést ért el
Mónus Szabina, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola
Felsõfokú Szakképzési Intézetének
diákja (felkészítõ tanára Kudlotyák
Krisztina). Második lett Katona
Veronika a Nagydobronyi Középiskolából (Katona-Mironova Berta
és Balogh Miklós), illetve Varga
Brigitta, a Kisgejõci Egry Ferenc Oktatási-Nevelési Központ tanulója
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(Perduk Ibolya). A képzeletbeli dobogó harmadik fokára is ketten állhattak fel: Seres Johanna a Péterfalvi
Református Líceumból (Bohut Andrea) és Dorcsin Attila a Bátyúi Középiskolából (Sütõ Magdolna). Végezetül megkoszorúzták az iskola falán elhelyezett Bagu Balázs-emléktáblát. Az egykori nagyszerû magyartanár és helytörténész nevéhez fûzõdik a Bátyúi Költészeti Napok elindítása is.
* Berettyóújfaluban, a városháza
Fráter László termében megrendezett
költészetnapi ünnepség díszvendége
Vári Fábián László József Attila-díjas költõ volt. Közremûködött a megzenésített verseket elõadó Körömvirág
együttes Kocsis Csaba szervezésében.
* József Attila versüzenetei címmel tartott elõadást Pomogáts Béla
irodalomtörténész az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvû Humán- és Természettudományi Karán
egy rendhagyó irodalomóra keretében.
Koradélután a téglási könyvtárban
Pomogáts Béla, Dupka György,
Zselicki József irodalmárokkal találkoztak az Ung-vidéki olvasók.
* Berecz András ének- és mesemondó, valamint a moldvai magyar
népzenét játszó Zurgó együttes látogatott el Kárpátalja két katolikus líceumába, Munkácsra és Karácsfalvára,
ahol a költészet napjához közel igyekeztek a diákok és tanáraik számára
bemutatni Székelyföld meséit.
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* A Hidak, korok, Budapest elnevezésû tárlatot ezúttal a Munkácsi
Vármúzeumban tekinthetik meg az
érdeklõdõk. Többek között beszédett
tartott Vári Fábián László József
Attila-díjas költõ is.
* A péterfalvai Homoki Gábor
festõmûvész alkotásaiból nyílt kiállítás a kárpátaljai megyeszékhelyen,
amelyet Fuchs Andrea, a MÉKK alelnöke nyitott meg. Méltatta a kiállított munkákat Szalai Anatolij, a megyei közigazgatási hivatal nemzetiségi osztályának vezetõje, Varga Ferenc, Magyarország Ungvári Fõkonzulátusának konzulja, Mikita
Volodímir festõmûvész, akadémikus,
Sütõ Miklós az Uzshorod Galéria
igazgatója és mások. A mûvész tagja
a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai
Közössége Munkácsy Mihály Képzõmûvészeti Egyesületének. A tárlatnak
az Uzsgorod Galéria adott otthont.
* Múlt nélkül nincs jövõ címmel
nyílt kiállítás a munkácsi Micska Zoltán kárpátaljai festõmûvész alkotásaiból Budapesten a Nemzetstratégiai Kutatóintézet Kárpát-haza Galériájában.
* Kétnapos vendégszereplésen járt
Beregszászban Torma Mária, Radnóti- és Latonovits-díjas versmondó.
A mûvész a Pro Cultura Subcarpathica
civil szervezet közremûködésével érkezett Kárpátaljára. Ittléte alatt fellépett a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Fõiskolán, ahol a diákoknak
Életet és hitet üzen egy halott címû,
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Ady Endre mûveibõl összeállított
önálló pódiummûsorát adta elõ. Elõadásainak második állomása a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium volt. Ezúttal Nagy Lászlót igyekezett a költeményeken keresztül közelebb hozni a tanulókhoz.
* GULAG-konferencia zajlott le
Budapesten a Gulágkutatók Nemzetközi Társasága szervezésében, amelyen
többek között elõadást tartott mások
mellett Molnár D. Erzsébet (történész,
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Fõiskola) Dupka György (történész,
Szolyvai Emlékparkbizottság felelõs
titkára) és a tiszabökényi származású
Fóris Kálmán 91 éves túlélõ, aki jelenleg Budapesten él.
* A Kárpátaljai Magyar Mûvelõdési Intézet támogattásával az idén is
megszervezték a Simonyi Zsigmond
Verseny döntõjét az Ungvári Nemzeti
Egyetem Magyar Filológiai Tanszékén. Elõzetesen válogatóversenyeket
szerveztek a Técsõi, Nagyszõlõsi, Beregszászi, Munkácsi és Ungvári járás
magyar iskoláiban. Az elsõ és a második helyen végzett tanulók Budapesten képviselik megyénket május 28án, a Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen.
* Emléktáblákat és egy felújított
emlékmûvet avattak Tiszabökényben
az Árpád-házi Szt. Erzsébet és a Mártírok templomának falán és udvarán
a faluból háromnapos munkára, majd
a GULÁG-ra elhurcolt mártírok em-

lékére. Az elsõ emlékhely a meghurcolt papok emléktáblája: Árvay Dezsõ (1904-1962) tiszaújlaki plébános
és Kökörcsény Pál (1907-1974) gör.
kat. parochus, mindketten egyben a
tiszabökényiek lelki gondozói. A második emlékhely Bencze György
(1885-1946?) magyar országgyûlési
képviselõ nevének állít emléket, akit
1924-ben XI. Piusz pápa a Nagy
Szent Gergely Renddel tüntetett ki,
A harmadik emlékhely: A meghurcolt tiszabökényi lakosok emléktáblája: Dupka István (1915), Erdélyi József (1901), Huszti György (1908),
Huszti Miklós (1917), Kapa István
(1909), Kapincu Jenõ (1921), Toldi
Gábor (1893), akiket szovjetellenes
agitációért 25 évig terjedõ szabadságvesztésre ítéltek. A sztálini diktatúra
áldozata lett: Korenyuk Toldi Miklós (1928), Dóka Sándor (1922),
Fülöp György (1926). A negyedik
emlékhely: a 24 mártír és 10 elesett
honvéd nevét megörökítõ emlékmû
került felújításra és felavatásra. Ezt
megelõzõen Weinrauch Márió
tiszújlaki plébániai-kormányzó celebrálásával búzaszenteléssel egybekötött szentmisét tartottak a meghurcoltak, kárpátaljai vértanúk és hitvallók
lelki üdvéért.
* Ungváron a Váraljai MúzeumKávéházban az IhletÉs-rendezvénysorozat keretében szervezett író-olvasó
találkozót a KMDFKSZ a KVIT-tagok (Csordás László (elnök), Mar115
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csák Gergely, Shrek Tímea, Csornij
Dávid, Kovács Eleonóra és mások)
közremûködésével.
* Rákóczi-emlékkonferenciára került sor Szatmárnémetiben az EMKE
szervezésében. A tanácskozáson régiónkat Csatáry György és Zubánics László
történészek képviselték. Szombaton került sor Rákóczi népeinek hagyományos
találkozójára a majtényi síkon.

MÁJUS
* A Budapesten élõ Holló Katalin
grafikusmûvész mutatta be alkotásait a
Boksay József Kárpátaljai Megyei
Szépmûvészeti Múzeumban. A
Moment címû kiállítását dr. Kopriva
Attila festõmûvész, a Kárpátaljai Képzõmûvészeti Fõiskola docense nyitotta
meg. A kiállítás fõvédnöke dr.
Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. A
kiállítás megnyitóján Magyarország
Ungvári Fõkonzulátusát Bõcs Judit
képviselte.
* A Kárpátok Mûvészeti és Kulturális Egyesület szervezésében nyílt
kiállítás Németországban. Az elsõ világháború témáját felölelõ tárlaton
kárpátaljai mûvészek alkotásait mutatták be. A képek a március 30. és április 2. között az Innoart Egyesület támogatásával megvalósult túristvándi
alkotótábor során készültek, amelyen
Kárpátaljáról Kopriva Attila, Temetõ István, Kerecsányin Péter és La116
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katos Szergej vett részt. A munkák
illusztrációként való felhasználásával
az Innoart Egyesület támogatta egy kiadvány megjelentetését is, amelyet
szintén megtekinthetnek az érdeklõdõk a tárlaton. A tervek szerint idén
több kárpátaljai helyszínen is bemutatják majd az alkotásokat.
* Brezánban II. Rákóczi Ferenc
emlékére fesztivált rendeztek, melyen
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola és a Pro Cultura
Subcarpathica civil szervezet küldöttsége is részt vett. 1703. május 12-én
II. Rákóczi Ferenc és Bercsényi Miklós gróf személyesen találkozott a lengyelországi Brezán várában, ahol megalkották a brezáni kiáltványt. Ebben
a dokumentumban a Habsburg kormányzat törvénysértéseire hivatkozva
hadba szólították az ország nemes és
nemtelen lakóit, szabadságharcot hirdetve a Habsburgok uralmának lezárására. A kárpátaljai delegációt képviselve köszöntõt mondott dr. Orosz
Ildikó, a Rákóczi-fõiskola rektora és
Faragó László, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja. Császár István és Yatskanich Vasja tolmácsolásában magyarul és ukránul is
elhangzott a híres brezáni kiáltvány.
* Az Ivano-Frankivszk megyei
közigazgatási hivatal szervezésében
elsõ alkalommal került sor a nyugat-ukrajnai városban a Kárpáti
tér nemzetközi kulturális fesztiválra, amelyen Magyarország is képvi-
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seltette magát. A programot a nagykövetség és az ungvári fõkonzulátus közösen szervezte.Nagy sikert
arattak magyar gasztronómia hagyományos értékei, a nemzetközi hírû
4 for Dance tánccsoport fellépése,
és a magyar nyelvet tanuló ivanofrankivszki gyerekek népdaléneklése a magyar pavilon elõtt. A rendezvényt meglátogatta Keskeny Ernõ
kijevi magyar nagykövet, Buhajla
József ungvári fõkonzul és Kuti
László vezetõ-konzul is.
* Bemutatkozó látogatást tett
Csernyivci megyében Buhajla József, ungvári magyar fõkonzul, aki a
Csernyivci Megyei Mûvészeti Múzeumban megnyitotta a Hidak, korok
Budapest c. kiállítást, ill. megnézte
a Liszt Ferenc életérõl szóló, Mester és Karolina c. színdarabot a
Csernyivci Megyei Zenés Drámai
Színház társulatának elõadásában.
* Novák Endre emléktáblát avattak Ungváron, a Szobránc utca 14.
szám alatt a híres orvos egykori házának falán. A megyei klinikai kórház 2008 óta viseli Novák nevét, aki
ötvennégy éven át volt az intézmény
fõorvosa. Sokat elárul tevékenységérõl az a tény, hogy a sebészeti osztály kivételével az összes kórházi
osztály az õ vezetése alatt épült. A
megyeszékhely egyik belvárosi utcáját szintén róla nevezték el. A most
felavatott emléktábla alkotója
Mihajlo Beleny szobrász.

* Az Ezer fogoly küldi imáját az
égbe címû konferenciakötet bemutatóját rendezték meg az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvû Humán- és Természettudományi Karán
(Bercsényi Miklós Könyvtár). A fiatal
kutatókat (Mádi Bianka, Bimba Brigitta és Marcsák Gergely szerzõk) is
bemutató kötet összeállítói: Zubánics
László, a KMMI elnöke (a kötet szerkesztõje), Dupka György, az Intermix
Kiadó igazgatója.
* Garanyi József festõmûvész
képeibõl nyílt kiállítás a Beregszászi Városi Mûvelõdési Ház elõcsarnokában.
* Gely László beregszászi festõ
mûveibõl rendezett kiállítást a Pro
Cultura Subcarpathica (PCS) civil
szervezet Beregszászban.
* Ortutay Zsuzsa-emléktáblát avattak a kárpátaljai keramikusmûvész tiszteletére Beregszászban, az EurópaMagyar Ház udvarán. Ortutay Zsuzsa
Pro Urbe díjas szobrász, keramikus és
éremmûvész 1944. május 22-én született Beregszászban. Tavaly hunyt el
71 évesen tragikus hirtelenséggel. A
Beregszászért Alapítvány és a Kárpátaljai Magyar Mûvelõdési Intézet
(KMMI) úgy döntött, emléktáblát állíttat a tiszteletére. Az avatóünnepségre
a mûvész születésnapján került sor.
* Harmadik alkalommal vett
részt a Békéscsabai Jókai Színház
Ukrajna legnagyobb nemzetközi
színházi fesztiválján. A teátrum
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Pozsgai Zsolt A szûz és a szörny c.
drámáját, mutatta be Herszonban
* Jótékonysági koncertet rendeztek Miskolcon a Mûvészetek Házában a kárpátaljai Tiszabökény, Mezõvári és Verbõc javára az Éltetõ
Lélek Irodalmi Kör Egyesület szervezésében. Az esten a számos fellépõ mellett (Kárpátalját a BorzsaVári
népi zenekar képviselte) Máger Ágnes festõmûvész képét is elárverezték. Kárpátaljáról helyzetjelentést tartott dr. Dupka György történész,
irodalmár és Stul Ferenc, a Verbõci
Református Egyház gondnoka.
* Piros pünkösd napján A jövõt tervezni kell címmel gyermek-, ifjúsági
és családi napot tartottak Eszenyben. Az
Ungvári Járási Könyvtár, az Eszenyi
Könyvtár és a helyi Micz Bán Hagyományõrzõ Társaság szervezésében.
* A magyar történelemmel átitatott
beregszentmiklósi várkastélyban ödödik
alkalommal rendezték meg az Ezüst
Táltos nemzetközi fesztivált. Bartha
József várkapitány hívására Kijevbõl,
Lembergbõl, Fehéroroszországból is
érkeztek íjász és számszeríj-versenyben,
középkor hangulatát felidézõ hagyományõrzõ csapatok.
* Munkács alapítására emlékeztek
vasárnap a munkácsi várban. Valamint
méltatták azt is, hogy 640 évvel ezelõtt, 1376. május 22-én kelt Erzsébet királyné kiváltságlevele, mely feljogosította a Latorca-parti várost, hogy
pecsétjében Szent Márton püspök képe
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szerepeljen. A szórakoztató, zenés-táncos programok mellett az érdeklõdõk
kipróbálhatták a hagyományos kézmûves mesterségek fogásait, de volt íjászbemutató is.
* Matl Péter alkotó újabb szobra (Szûzmária) ékesíti Ungvárt,
amely a görög katolikus székesegyház elõtti kertben lett felállítva
* A kárpátaljai alkotók is készülnek a budapesti 87. könyvhétre. Dedikálni fog Hájas Csilla, Lõrincz P.
Gabriella, Finta Éva, Dupka
György.

ÚJ KÖNYVEK
MEGJELENT
Vádolnak a kárpátaljai túlélõk és
a meggyalázott holtak. Szemelvények
a szovjet fogságból hazatért tõlélõk
(volt hadifoglyok, civil internáltak,
politikai elítéltek, kényszermunkások)
vallomásaiból, visszaemlékezéseibõl,
valamint a hozzátartozók adatközléseibõl. dr. Dupka György közreadásában. Kárpátaljai Magyar Könyvek
242. Intermix Kiadó. UngvárBudapest, 2016.
Hájas Csilla: A fele komoly. Kisprózák. Kárpátaljai Magyar Könyvek
243. Intermix Kiadó. UngvárBudapest, 2016.
Lõrincz. P. Gabriella: Szürke.
Versek. Kárpátaljai Magyar Könyvek
246. Intermix Kiadó. UngvárBudapest, 2016.
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Ezer fogoly küldi imáját az égbe...
Mi atyánk, Úristen segíts haza minket!... Internálás és genocídium a
Kárpát-medence régióiban. Internálás és deportálás, szovjetellenes személyek begyûjtése, megtorlása Kárpátalján. Nemzetközi emlékkonferencia
a GUPVI-GULÁG-emlékév alkalmából a Szolyvai Emlékparkbizottság
és a Kárpátaljai Mûvelõdési Intézet
szervezésében. Beregszász, 2015. november 20. A konferencia anyagai.
Kárpátaljai Magyar Könyvek 252.
Intermix Kiadó, UngvárBudapest,
2016. ISBN 978-963-9814-83-7
Tárolt változat: http://kmmi.org.
ua/books?menu_id=9&submenu_id=26
&book_id=511
Finta Éva: Hazamegyek. A kárpátaljai Sáfáry László. Monográfia. Kárpátaljai Magyar Könyvek 244. Intermix
Kiadó. UngvárBudapest, 2016.
Tárolt változat: http://kmmi.org.
ua/books?menu_id=9&submenu_id=26
&book_id=515
Bartha Gusztáv: Jelenések. Kilenc egyfelvonásos. Kárpátaljai Magyar Könyvek 247. Intermix Kiadó,
UngvárBudapest, 2016.
Tárolt változat: http://kmmi.org.
ua/books?menu_id=9&submenu_id=26
&book_id=514
Kovács Elemér: Az igazság mindenekfelett! Kárpátaljai ötvenhatosok: Varga János. Kárpátaljai Magyar Könyvek
250. Intermix Kiadó, Ungvár- Budapest,
2016.

Szolyvai emlékpark. 70 éve történt. A kárpátaljai magyarok és németek elleni retorziók 1944-1945/1955
(elhurcolás malenkij robot-ra, internálások, deportálások) (Magyar, ukrán,
német nyelvû összefoglaló kiadvány).
Szolyvai Emlékparkbizottság, 2016.

ELÕKÉSZÜLETBEN
Zubánics László: Vitézi végek
dicsérete. A nemesség szerepe a a
XVI-XVIII. századi ÉszakkeletMagyarország társadalmi fejlõdésében. Tanulmány. Kárpátaljai Magyar
Könyvek 248. Intermix Kiadó. UngvárBudapest, 2016.
Weinrauch Katalin: Cirkuszvarázs. Versek és mesék óvodásoknak,
kisiskolásoknak Kárpátaljai Magyar
Könyvek 249. Intermix Kiadó. UngvárBudapest, 2016.
Dupka György: Magyar irodalmi élet és írásbeliség Kárpátalján.
Írástudókat adó táj kultúrtörténeti
jellegzetességei, kortárs írók, irodalmi életet generáló intézmények adattára. Kárpátaljai Magyar Könyvek
245. Intermix Kiadó. UngvárBudapest, 2016.
Összeállította: Dupka György
Együttmûködõ partnerünk a
Magyar Mûvészeti Akadémia:
http://www.mma.hu/az-akademia
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