
                           A BEREGSZÁSZÉRT ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI MUNKÁJA

• Március  15-én  a  beregszászi  római  katolikus  temetőben  felavattuk  a  beregszászi
temetőkben  ismeretlen  helyen  nyugvó  1848/49-es  honvédek  emlékművét,  amelyet  a
Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával hoztunk létre. Az ünnepségen  Dalmay
Árpád  kuratóriumi  elnök  tartott  avatóbeszédet,  majd  Zubánics  László történész
beszélt  az  1848-as  beregszászi  eseményekről.  Az  emlékművel  Babják  Zoltán,
Beregszász Megyei Jogú Város polgármestere és Dalmay Árpád leplezte le.

• Március  19-én  a  nyíregyházi  Bencs-villában  Alekszej  Vasziljevics  Tyivanyenko
professzor, a történelemtudomány doktora, ulan-udei (Baskíria) Petőfi-kutató,  Fuksz
Sándor,  a  Magyarok  Világszövetségének  elnökhelyettese,  az  MVSZ  Felvidéki
Szervezetének  elnöke,  az  MVSZ Petőfi  Emlékbizottságának  koordinátora  és  Varga
Géza vajai régész, a Morvai-expedíció tagja volt a vendégünk. Tyivanyenko professzor
Meghalt Szibériában címmel tartott tartott előadást, Varga Géza a barguzini Petőfi-sír
feltárásáról, Fuksz Sándor pedig a költő hazai újratemetésének szándékáról beszélt.
Bemutatásra került Borzák Tibor P.S. - Titkok a barguzini csontváz körül c. könyve is.
Az estet alapítványunk a villa dolgozóival közösen rendezte.

• Március  21-én  ugyancsak  a  Bencs-villában  a  Rákóczi  Szövetség  Nyíregyházi
Szervezetével  közösen  Rákóczi  földjén címmel  író-olvasó  találkozót  rendeztünk  a
Kárpátalja c. útikönyv két szerzőjével, Budai Ákossal és Elbe Istvánnal.  

• Március 28-án a Bencs-villában  Kovács Sándor kárpátaljai szakíróval találkoztunk,
aki  Az ismeretlen ismerős: Kárpátalja címmel tartott vetítőképes előadást. Részleteket
láthattunk a szerző dokumentumfilmjeiből is. Az esten a szerző dedikálta könyveit.

• Március 30-án a felvidéki Borsiban, II. Rákóczi Ferenc szülőfalujában részt vettünk a
hagyományos ünnepségen, megkoszorúztuk a Nagyságos Fejedelem mellszobrát.

• Május 12-én Vásárosnaményban alapítványunk képviselői részt vettek a Beregi Ünnepi
Hét  rendezvényein.  Ugyanitt  kuratóriumunk  elnöke  megbeszélést  folytatott  Babják
Zoltánnal,  Beregszász  polgármesterével  az  első  világháborús  hősi  emlékmű
visszaállításának lehetőségéről.

• Május  17-én  alapítványunk  kuratóriumának és  Baráti  Körének  tagjai  részt  vettek
Budapesten a Kárpátaljai Szövetség közgyűlésén, ahol beszámoltunk a Beregszászért
Alapítvány munkájáról, terveiről.

• Május  25-én,  a  Magyar  Hősök  Napján  megkoszorúztuk  Nyíregyházán  az  első
világháború hőseinek emlékművét és a doni harcokban elesett honvédek emléktábláját.

• Június 4-én, a trianoni diktátum évfordulóján elhelyeztük alapítványunk koszorúját a
nyíregyházi Trianon-emléktáblánál a megyeháza falán.

• Július  23-án  közreműködtünk    a  Szent  György  Lovagrend  által  a  beregszászi
kórháznak felajánlott adomány eljuttatásában és átadásában.

• Augusztus  11-én  levélben  kerestük  meg  a  Teleki  László  Alapítványt  a  beregardói
Perényi-kúria tatarozásával és alapítványunk elképzeléseivel kapcsolatban.
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• Szeptember 6-án együttműködési megállapodást kötöttünk a Kárpátaljai Szövetséggel.

• Október 8-án Beregszászban a polgármesteri hivatalban  Dalmay Árpád kuratóriumi
elnök egyeztetett Babják Zoltán polgármesterrel az ősszel felavatandó emléktáblákról
és a további együttműködésről.

• Október 10-én a nyíregyházi Bencs-villában a villa dolgozóival közösen megrendeztük
Schober Ottó,  alapítványunk kuratóriumának és  Baráti  Körének  tagja  Beregszászi

Népszínház anno... című estjét.

• Október  30-án  a  beregszászi  Bethlen  Gábor  Gimnázium  falán  felavattuk  Polónyi

Károly,  a  gimnázium  egykori  rajztanára  és  Polónyi  Jolán festőművészek,  városunk
szülöttei emléktábláját. A bronz dombormű Ortutay Zsuzsa alkotása.

• Október 30-án a beregszászi vasútállomás falán felavattuk az 1944. október 9-i szovjet
légitámadás mintegy 250 katona- és polgári áldozatának emléktábláját.

• November 6-án alapítványunk Baráti Körének képviselői részt vettek és koszorúztak
gróf Apponyi Albert nyíregyházi emléktáblájának avatási ünnepségén.

• November 17-én a nyíregyházi Bencs-villában a villa dolgozóival közösen találkozót
szerveztünk Magyaródy Szabolccsal  Kanada), aki A nyugati magyarság nemzetmegőrző

küzdelme címmel tartott előadást.

• November  22-én  alapítványunk  képviselői  részt  vettek  és  koszorúztak  Szolyván  a
honfoglaló lovas feltételezett sírján álló emlékműnél.

• November 22-én alapítványunk Baráti Körének képviselői részt vettek és koszorúztak
a  „malenkij  robot”  kárpátaljai  magyar  és  német  áldozatainak  szolyvai
emlékparkjában rendezett megemlékezésen.

• December  1-jén  alapítványunk  kuratóriumának  elnöke  részt  vett  és  koszorúzott
Nyíregyházán  a  Székely  Hadosztály  megalakulásának  96.  évfordulóján  az  első
világháború hőseinek emlékművénél megtartott ünnepségen.

• Decemberben  elkészült  alapítványunk  karácsonyi-újévi  képeslapja,  a  2014-ben
felavatott  emlékműveink  emléklapja  és  a  2015.  évi  kártyanaptárunk.  Ezeket  a
Beregszászért Alapítvány Baráti Körének tagjai kapták meg.

• Decemberben elkészült  a  Beregszász c.  dal  lemeze (Schober Ottó verse és  Balaczky
Vladimír zenéje),  amelyet  Baráti  Körünknek azok a tagjai  kapják meg karácsonyi
ajándékul, akik 2014-ben támogatták alapítványunk munkáját.

• Decemberben  alapítványunk  három  „legbőkezűbb”  támogatója  egy-egy  festményt
(Kádas Kati és Orémusz József alkotásait) kapott karácsonyi ajándékul.

• Az alapítványunk számlájára erre a célra befutott 70 000 Ft összeget átadtuk a Pro
Arte Munkács Alapítványnak Horváth Anna beregszászi sírjának felújítására.


