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ЗВІТ ТОВАРИСТВА УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В УГОРЩИНІ  
 (серпень 2008 року - червень 2013 року) 

 
2008 рік 

ТЕМАТИЧНІ 
  
31 серпня 2008 року 
Святковий вечір з нагоди Дня незалежності України відбувся в Будапешті. В організованому 
самоврядуванням української меншини Уйпешта (4-ий район угорської столиці, керівник - 
Єлизавета Ладані) святковому заході взяли участь представники ТУКУ. 

3 жовтня 2008 року 
У п’ятницю, 3 жовтня, Архіпастир-Патріарх Української Греко-Католицької Церкви Любомир Гузар 
відвідав Центр української культури, освіти та документації в Будапешті і мав коротку зустріч з 
представниками нашої громади. в греко-католицькій церкві св. Флоріана на вул. Головній, 88 
пройшла велика єпископська літургія на українській мові. Правив Службу Божу Преосвященний 
Владика Любомир Гузар, а церковні співи виконували учасники чоловічого хорового квінтету 
Закарпатського народного хору. 

7 листопада 2008 року 
В Сегедському університеті відбулася V Сегедська конференція україністів Угорщини. 
Варто відзначити, що цей захід відбувся напередодні великого свята – Дня української писемності 
та мови. Цим ще раз наголошено: українській мові в Сегедському університеті бути! Конференція 
організована за сприянням ТУКУ. 

15 листопада 2008 року 
Cамоврядування українців VIII району Будапешта влаштувало мистецький вечір на честь Івана 
Франка. Голова ТУКУ Я. Хортяні у своєму вітальному слові до присутніх також розказала про життя 
Івана Франка, зокрема, його стосунки з угорськими вченими та письменниками. Пані Ярослава 
щиро вітала національне самоуправління українців Йожефвароша з тим, що вони дбають про 
зміцнення традиції вшанування Івана Франка у своєму районі. 

 
2009 рік 
 

КУЛЬТУРНІ ТА ТРАДИЦІЙНІ СВЯТА 
 

9 січня 2009 року 
Святкування Різдва Христового у Центрі української культури в Будапешті. 

З привітанням до присутніх звернулися голова ТУКУ п. Ярослава Хортяні та Надзвичайний і 
Повноважний посол України в Угорській Республіці Дмитро Ткач. Представники ТУКУ, 
співробітники посольства і численні шановні гості подивились і бурхливими оплесками нагородили 
віншувальний вертеп, підготовлений учнями української недільної школи. 

10 січня 2009 року 
10 січня Самоврядування українців Секешфегервару, яке очолює Юлія Матяш, провело свято 
«Маланки». У великий зал Будинку дружби зібралися численні гості, серед яких були представники 
ТУКУ, а також депутати німецького та польського самоврядування Секешфегервару, місцева 
українська громада – всього більше 120 осіб. 

17 січня 2009 року 
Українці Уйпешта відсвяткували Водохреще. 
Вже в десятий раз – з часу заснування в Уйпешті українського національного самоврядування – 
його голова Ержебет Ладані та депутати вітали 17 січня в приміщенні Громадського центру 
Уйпешта численних гостей на святі Водохреща. В числі почесних гостей були Надзвичайний та 
Повноважний Посол України в Угорській Республіці п. Дмитро Ткач та інші українські дипломати, 
голова ТУКУ п. Ярослава Хортяні і депутати українських місцевих самоврядувань, а також місцеві 
українці та представники словацької, польської та хорватської меншин району. 

28 лютого 2009 року 
Серія заходів відбулася в Будапешті з нагоди "Дня української культури". В угорській столиці свято 
української культури відкрилося біля Меморіальної дошки "Русалка Дністровая", встановленої на 
стіні колишньої Королівської друкарні. Вінки та квіти до пам'ятного знаку поклали Голова 
Державного самоврядування українців Угорщини і Товариства української культури Ярослава 
Хортяні, посол України в Угорській Республіці Дмитро Ткач, представники української інтелігенції 
Угорщини. У його рамках сьогодні в угорській столиці відбулися літературно-музичний вечір, 
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засідання "круглого столу" з теми "Київська Русь і Династія Арпадів", презентація збірки "Я прийду 
до тебе вчора" української поетеси Оксани Шморгун та відкриття виставки "Світ казки". 

29 березня 2009 року 
Святкові заходи з нагоди 195-річчя з дня народження видатного поета, генія українського народу 
Тараса Шевченка відбулися в Угорщині. Величальним святковим концертом завершилися у 
Будапешті Шевченківські дні, що вже у сімнадцяте проведені українцями Угорщини. Справжньою 
окрасою вечора стали виступи учасників танцювального ансамблю „Джерело” і естрадної групи 
„Ігніс” українців Чехії, а також танцювального ансамблю “Веселка” Товариства української культури 
в Угорщині. 

19 квітня 2009 року 
Українці Угорщини відзначили свято Воскресіння Христа. 
За усталеною вже традицією, вірники української громади Угорщини відзначили свято Воскресіння 
Христового разом. У неділю на Великдень у будапештській церкві Святого Флоріана в церемонії 
освячення паски взяло участь близько сотні українців, у т.ч. голова ТУКУ Ярослава Хортяні та 
Посол України в Угорській Республіці Дмитро Ткач.  

ТЕМАТИЧНІ 

25 лютого 2009 року 
25 лютого день  вшанування пам’яті жертв тоталітарного комуністичного режиму в Угорщині. З цієї 
нагоди у м. Варпалота пройшов  захід, організований мерією та місцевим  українським 
самоврядуванням. В міському будинку культури  зібрались  численні представники місцевої  
політичної  еліти, депутати, науковці,  члени українського самоврядування спілки «Турул» та 
активісти  об’єднання  «56-os Szovetseg». До присутніх  у залі з вступною доповіддю звернувся  
мер міста Арпад  Нимет, який наголосив, що угорське суспільство зобов’язане пам’ятати не тільки  
про жертви фашизму, а й про невинних яких було розстріляно або ув’язнено в часи комуністичної 
диктатури. 

27 лютого 2009 року 
В Сегеді відбувся традиційний вечір «В мові живе народ», присвячений Дню рідної мови. 
Святкування Дня материнської мови у світі бере свій початок з 1952 року, коли 21 лютого студенти 
в Дакка (Бангладеш) провели демонстрацію проти гноблення і приниження своєї рідної мови. 

2 березня 2009 року 
Виставу "По ревізії" Марка Кропивницького представив на сцені будапештського театру "Талія" 
Український національний театр Угорщини (УНТУ). Постановка одного з класичних творів 
української драматургії відбулася у рамках "Фестивалю національних театрів Угорщини", що вже 
всьоме проходить в угорській столиці. 

27 квітня 2009 року 
Поминальні заходи з нагоди 23-ої річниці Чорнобильської трагедії пройшли в Центрі української 
культури й освіти угорської столиці. В рамках цих подій відбувся показ тематичного кінофільму, 
відкрилася виставка щодо подій на ЧАЕС, пройшла панахида. 

29 квітня 2009 року 
У рамках офіційного візиту до Угорської Республіки Президент України Віктор Ющенко провів 
зустріч з керівництвом ТУКУ та представниками української громади. 
Віктор Ющенко подякував присутнім за патріотизм і небайдужість, за зусилля щодо збереження 
української ідентичності. Особливо Глава держави відзначив роль місцевої громади у тому, що 
Угорщина серед перших визнала Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу. 
Сьогоднішнє відкриття в столиці Угорщини пам'ятника мільйонам його жертв Віктор Ющенко 
назвав помітною і знаковою подією в історії відносин двох дружніх народів. 

22 травня 2009 року 
22 травня 2009 року до Львова прибула з візитом делегація українців Угорщини у складі Ярослави 
Хортяні, голови Товариства Української Культури в Угорщині та членів Товариства Української 
Культури в Угорщині.  
Аби ознайомити львівську громаду з діяльністю наших громадян за межами своєї держави, 
Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету 
«Львівська політехніка» у рамках проекту «Відкриймо для України українську діаспору» організував 
круглий стіл «Українці Угорщини для України: механізми співпраці». 
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23-го червня 2009 року  
23-го червня 2009 року на запрошення Комітету з питань міграції, біженців та переселення ПАРЕ 
Ярослава Хортяні взяла участь в роботі комісії, де виступила з доповіддю «Роль української 
діаспори в політичному, економічному і суспільному розвитку України та вплив української діаспори 
на країни їхнього проживання». Головною темою порядку денного були доповіді: «Робоча міграція і 
діаспора, індивідуальні права, обов’язки держави». Від України головним доповідачем була п. 
Оксана Білозір, депутат Верховної Ради України. 

28 червня 2009 року 
28 червня Секешфегервар втретє святкував День національних меншин. Підтримати українську 
меншину Секешфехервара приїхала Голова ТУКУ Ярослава Хортяні. Серед гостей також були 
представники українських самоврядувань VIII, ІХ районів Будапешта та міста  Варпалота. Радісно 
сприйняли глядачі запальні українські танці «Гуцулка», «Омелько», «Гопак» у виконанні 
молодіжного ансамблю «Веселка». 

25 липня 2009 року 
Вже в дванадцяте в  місті Вац було організовано фестиваль культур «Світові Розваги». Фестиваль  
відвідало понад 70 тисяч людей, і вже вкотре, місцеве  українське самоврядування відіграло 
важливу роль. На сцені виступали танцювальний колектив «Турянська Долина» та «Веселі 
Гуцули»,  капела бандуристів «Ягілка»,  оркестр «Інтеграл» та жіночий хор «Берегиня». Та 
найбільшого успіху здобув Карпатський Державний Національний Ансамбль який 25го липня 
виступив  на центральній площі Ваца перед багатотисячною публікою. 

30 вересня 2009 року 
У Центрі української культури, освіти і документації самоврядування ІІ-го району Будапешта 
влаштувало театральний вечір до дня українського козацтва. Глядачі побачили виставу «Мати-
наймичка» за мотивами поеми Тараса Шевченка. 

3 - 4 жовтня 2009 року 
Українська меншина Ференцвароша – ІХ району Будапешта – активний учасник традиційного свята 
району – Днів Ференцвароша. На площі Бокач навколо церкви розмістилися святково прибрані 
павільйони, шатра, торгові ряди. Кругом смачні пахощі, пригощання. Майстри й народні умільці 
добре підготувалися, щоб показати людям свої роботи й творчі новинки.  

25 жовтня 2009 року 
Дні України в Бекешчабі. 
Привітальним словом до угорської публіки вечір відкрила Ярослава Хортяні. На сцені  глядачі 
переглянули запальні українські танці «Гуцулка», «Омелько» та «Гопак» у виконанні молодіжного 
ансамблю «Веселка» Товариства української культури в Угорщині під керівництвом хореографа 
Івана Пастеляка. Танцювальна пара Світлани  Гопак та Едуарда Воронича виконали танець 
«Березнянка» та «Козачок». Віртуозною грою на гітарі публіку полонили Михайло Вігула та Ференц 
Бернат. 

17 листопада 2009  року 
У м. Тихонь відбулося величне українсько-угорське свято в день покровителя Святого Аньоша. Тут 
8 років тому спільними зусиллями мерії міста та ТУКУ був встановлений пам’ятник королю 
Угорщини Андрашу І-ому та королеві Угорщини Анастасії (доньці Ярослава Мудрого – українській 
княгині). Від того часу за традицією сюди приїжджають українці віддати шану королівській парі – 
засновникам Тіхоньського абатства (1055 р.). 

16 грудня 2009  року 
День працівників дипломатичної служби України в Центрі Української Культури. Товариством 
Української Культури в Угорщині та  Посольством проведено урочисті заходи з нагоди відзначення 
Дня працівників дипломатичної служби України. Протокольний захід відбувся в Будапешті у 
приміщенні Центру Української Культури та Документації. Участь в урочистому прийнятті взяло 
понад 200 осіб: представники урядових, політичних, ділових кіл та духовенства Угорщини, глави 
дипломатичних представництв іноземних держав, акредитованих в УР, представники провідних 
угорських ЗМІ, діячі науки, культури і мистецтва, члени української громади.  
 
2010 рік 

КУЛЬТУРНІ ТА ТРАДИЦІЙНІ СВЯТА 

7 січня 2010  року 
В день Різдва Христового у Будапешті в греко-католицькій церкві св. Флоріана для української 
громади була відправлена служба Божа українською мовою. Увечері 7 січня відбулася служба 
Божа. А 9 січня 2010 року, осяяні світлом Віфлеємської зірки, українці Угорщини зібралися в 
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просторому залі Болгарського культурного центру, щоб спільно відзначити Різдво Христове. 
Організувало різдвяний вечір самоврядування VIII району Будапешта при підтримці ТУКУ.  

23 січня 2010  року 
Свято Водохреща відзначили українці четвертого району Будапешта. У Галереї мистецтв гостей 
свята вітала голова самоврядування українців Уйпешта Ержебет Ладані, голова ТУКУ Ярослава 
Хортяні та посол України в Угорській Республіці Дмитро Ткач. 

20 лютого 2010  року 
День української культури в Угорщині 
Цього дня у районі Будайської фортеці зібралися представники українських громадських 
організацій, українські дипломати а також чимало приватних осіб, щоб вшанувати День української 
культури в Угорщині покладанням вінків до меморіальної дошки укладачам першого номера 
альманаху «Русалка Дністровая» Івану Вагилевичу, Якову Головацькому та Маркіяну Шашкевичу. 
Зі словами подяки і вдячності членам «Руської трійці» до присутніх звернулася Голова ТУКУ п. 
Я.Хортяні. 
Після покладання вінків гостей запросили на відкриття персональної виставки українського 
художника Владислава Найдьонова в галереї готелю «Сент-Дьордь». 
Відтак в інституті музею військової історії Угорщині відбулася презентація першого українського 
календаря, над виготовленням якого працювали члени ТУКУ та ентузіасти української культури. 
Вечір продовжився ювілейним концертом співачки Анни Ляхович. В його рамках перед гостями 
виступили учні Недільної школи, музиканти ансамблю народних інструментів «Веснянка» під 
керівництвом Олексія Ямковенка та вокаліст Роман Меденці. 
А у першій половині дня у суботу, 20 лютого, в Центрі української культури, освіти та документації 
відбувся круглий стіл за участю українських та угорських істориків про українсько-угорські зв’язки в 
добу династії Арпадовичів та князів Київської Русі. 

20 березня 2010  року 
Українці Угорщини урочисто відзначили в березні 196-ті роковини народження Кобзаря. 
Порадували гостей запальним українським гопаком учасники танцювального українського гурту з 
Будапешта «Веселка» за участю ужгородського молодіжного ансамблю «Сонях». Наприкінці 
концерту гості були свідками цілого феєрверку, неперевершеного у своєму професійному 
виконанні музичних номерів, які зіграли учасники Національного академічного оркестру народних 
інструментів України під керівництвом професора Віктора Гуцала, народного артиста України і 
лауреата Шевченківської премії. Українська громада проводить традиційні Шевченківські дні у цій 
країні з 1992 року. 17 літ поспіль це свято організовували члени Товариства української культури в 
Угорщині (ТУКУ) з Посольством України в УР.  

4 квітня 2010  року 
У греко-католицькому храмі Св. Флоріана, який знаходиться на правому березі Дунаю в Буді, 
традиційно зібралися українські віруючі, щоб відсвяткувати світлий празник Великодня. Це свято 
відбувалося під організаційним та фінансовим патронатом самоврядування українців VIII району 
Будапешта та за сприяння ТУКУ.  

17 грудня 2010  року 
Урочисті заходи з нагоди святкування Різдва Христового відбулися в мерії м. Комарома. На 
запрошення голови українського самоврядування міста п. Юрія Кравченка у святі прийняли участь 
учні Недільної школи з Будапешта товариства української культури в Угорщині. 
 

ТЕМАТИЧНІ 

28 березня 2010  року 
28 березня місцеве самоврядування на чолі з Юлією Матяш підготувало черговий український 
культурно-мистецький вечір, в рамках якого відбулося відкриття виставки художніх картин 
українського митця Владислава Найдьонова та концерт класичної музики у виконанні подружжя 
музикантів з Будапешта Жужанни Макаус та Олександра Щура.  

23 квітня 2010  року 
У місті Варпалота, за ініціативи місцевого самоврядування українців та міської бібліотеки, 
відбулося відкриття відділу україномовних видань бібліотеки. Першу невелику добірку книжок 
зібрав та підготував для передачі бібліотеці Центр української культури та документації міста 
Будапешт. 

28 квітня 2010  року 
В Центрі української культури та документації в Будапешті греко-католицький священик о.Ласло 
Пушкаш відслужив у присутності членів української громади в Угорщині та дипломатів України 
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панахиду за жертвами Чорнобильської катастрофи, яка сталася 26 квітні 1986 року. 
3 червня 2010  року 
Третього червня в Центрі української культури й документалістики відбулася презентація 
українсько-угорсько-англійського словника, виданого за сприяння і підтримки партії християнських 
демократів Угорщини (КДНП). Цю партію представляв на заході заступник голови КДНП Бела 
Молнар. 

10 вересня 2010  року 
У Луцьку відбувся великий фольклорний фестиваль за участю самодіяльних народних колективів з 
України, Польщі, Білорусі, Росії, Литви. Представляти аматорське мистецтво української меншини 
в Угорщині на Волинь поїхали співачка Товариства української культури Анна Ляхович та музикант 
Олексій Ямковенко. 

9-10 жовтня 2010  року 
9-10 жовтня українське самоврядування ІХ району Будапешта взяло участь у Днях Ференцвароша. 
Серед різноманітних павільйонів та шатер, які розмістилися у ці святкові дні на площі Бокач, 
виднілася і наша українська світлиця. Оскільки шатро було досить просторе, то тут було розміщено 
цілу виставку музейних експонатів Товариства української культури в Угорщині: рушники, ткані 
килими та панно, зразки українського жіночого та чоловічого строїв, різьблення й розпису по 
дереву тощо. Гостями днів Ференцвароша стала делегація французького міста Санліс на чолі з 
його мером месьє Жаном Крістофом Кантером. Всіляко сприяли цій поїздці голова українського 
самоврядування ІХ району пані Я. Хортяні та багатолітній депутат цього національного органу 
Олена Радуй разом з українською громадою Санлісу під проводом пані Наталі Пастернак. 

17 листопада 2010  року 
Анастасію Київську вшанували у Тигані. 
Депутати національних самоврядувань м. Варпалоти (голова Ярослава Сабо), Секешфегервара 
(голова Юстинія Матяш), Веспрема (Голова Ірина Закар) й ТУКУ (голова Я. Хортяні) вшанували 
пам'ять Анастасії Київської та її чоловіка Андраша І-го, короля Паннонії, поклавши квіти до 
пам'ятника подружжю в Тиганьському абатстві. Ця громадська акція українців Задунав'я 
проводиться щороку в день святкування Дня Св. Аньоша, єпископа і покровителя Тиганьського 
абатства за участю його настоятеля Ріхарда Корзецького. 

23 листопада 2010  року 
Угорські українці зустрілися з Володимиром Литвином. 
23 листопада в Центрі української культури, освіти й документації відбулася зустріч членів 
Товариства української культури Угорщини, українських дипломатів та представників преси з 
Головою Верховної Ради України Володимиром Литвином.  
 
2011 рік 

КУЛЬТУРНІ ТА ТРАДИЦІЙНІ СВЯТА 

7 січня 2011 року 
7 січня в Будапешті українці Угорщини відзначили Різдво Христове. Близько 200 активістів та 
депутатів українських самоврядувань з різних куточків країни зібралися разом на святкову Літургію 
та різдвяний вечір. Серед них були представники самоврядувань ІХ, ІV, II, VIII, XV, XX районів 
Будапешта, Комарома, Ваца, Варпалоти, Секешфегервара,, Мішкольця, Веспрема. Святкову 
Літургію українською мовою відслужив для наших краян у Болгарській церкві греко-католицький 
священик отець Ласло Пушкаш.  

27 лютого 2011 року 
Українці Угорщини відзначили День української культури. 
Яскраві літературні постаті Лесі Українки та Маркіяна Шашкевича стали головними героями 
духовного свята українців Угорщини. Масові заходи Дня української культури, організовані 
Товариством української культури та посольством України в Угорщині, пройшли під знаком 
вшанування творців випущеної 174 роки тому у Будапешті літературної збірки "Русалка 
Дністровая" та відзначення 140-річчя з дня народження видатної української письменниці Лесі 
Українки. 
За багаторічною традицією, заходи Дня української культури розпочалися в угорській столиці біля 
Меморіальної дошки "Русалка Дністровая". Вінки до Меморіальної дошки поклали голова 
Державного самоврядування українців Угорщини і Товариства української культури Ярослава 
Хортяні та посол України в Угорщині Юрій Мушка. 
Далі у Центрі української культури, освіти і документації відбувся літературно-музичний вечір з 
нагоди 140-ої річниці з дня народження Лесі Українки. 
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Хвилюючою подією стала розповідь про свою знамениту родичку старійшини української громади в 
Угорщині Наталі Драгоманової-Барто, внучатої племінниці геніальної української поетеси. 
Учні Недільної школи, що діє при Товаристві української культури в Угорщині, подарували 
глядачам поетичну композицію, сплетену з творів Лесі Українки. 
Учасники свята переглянули документальний фільм про Лесю Українку з циклу "Великі українці", а 
також оглянули виставку живописних та графічних робіт українського художника Олександра 
Гембіка. 

3 квітня 2011 року 
У будапештському Центрі української культури та документації відбувся літературно-мистецький 
вечір, присвячений творчості Тараса Шевченка. Квінтесенцією вечора став виступ камерно-
інструментального ансамблю "Угорські мелодії" Закарпатської обласної філармонії. Культурний 
захід був організований Товариством української культури в Угорщині. 

24 квітня 2011 року 
У греко-католицькому храмі Св. Флоріана в Будапешті відбулася традиційна Великодня літургія. На 
неї прийшли українці столиці а також приїхали наші краяни з інших регіонів Угорщини. Віруючі були 
одягнені у святковий одяг. Багато чоловіків мали на собі сорочки чудової ручної роботи з 
українським орнаментом – хоч на мистецьку експозицію виставляй! Причому на знак поваги до 
наших національних традицій вишиванки одягнули навіть деякі угорці! 
 

ТЕМАТИЧНІ 

5 лютого 2011 року 
У будапештському Центрі української культури, освіти і документації 5 лютого відбулися установчі 
збори Державного самоврядування українців Угорщини (ДСУУ). Головою ДСУУ обрано Ярославу 
Хортяні, яка вже четвертий цикл поспіль очолює центральне виборне представництво українців 
Угорщини. 
Установчі збори проходили в умовах конфронтації, яку нав’язували обраним до органу 
самоврядування за списками Товариства української культури Угорщини (ТУКУ) 13 депутатам 8 
депутатів від Товариства зі збереження українських традицій "Київська Русь". Окремі представники 
депутатів фракції "Київська Русь" вже з початку засідання проявили свою антиукраїнську 
налаштованість, демонстративно проявили неповагу до Гімну України, сидячи під час його 
виконання.  Депутати ж фракції ТУКУ з піднесенням виконали і Гімн Угорщини і Гімн України. 
 Представники фракції «Київська Русь» заявляли також, що вони відносяться "до угорської, а не 
української нації", вимагали, щоб засідання велося угорською мовою, бо не розуміють 
української. Після присяги, яку депутати фракції ТУКУ склали українською, а депутати фракції 
"Київська Русь" - угорською мовою, було обрано мандатну комісію, в яку не увійшли представники 
меншої за складом фракції. При цьому, депутати фракції ТУКУ послідовно проводили лінію на 
конструктивізм у роботі, неухильне і повне дотримання передбачених законом процедур зі 
створення і виборів ДСУУ. 
Відбулися вибори голови ДСУУ та відповідних комісій. Більшістю голосів депутатів (13-8) головою 
ДСУУ обрано Ярославу Хортяні, яка вже три терміни поспіль очолювала центральний орган 
самоврядування українців Угорщини. 

22 січня 2011 року 
Урочистий вечір з нагоди Дня Соборності України проведено у Центрі української культури і 
освіти угорської столиці. У святковому заході взяли участь керівники і депутати Державного 
та місцевих органів самоврядування українців, активісти Товариства української культури, 
представники угорської громадськості, посол України в Угорській Республіці Юрій Мушка. 

29 квітня 2011 року 
Українці Угорщини відзначили 25-ліття катастрофи на ЧАЕС. 
29 квітня в Українському центрі відбулась панахида за жертвами Чорнобильської катастрофи 26 
квітня 1986 року. У скорботному заході взяли участь керівники і члени українських громадських 
організацій в Угорщині, дипломати, угорські гості, ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС. 

23 травня 2011 року 
Філію Центру української культури та освіти і бібліотеку відкрито 23 травня в угорському місті 
Секешфегерварі. З нагоди урочистої події у приміщенні місцевого самоврядування, що вже п'ятий 
рік діє в цьому стародавньому місті, зібралися його члени та активісти української громади. У 
церемонії відкриття українських інституцій взяли участь голова Державного самоврядування 
українців Угорщини Ярослава Хортяні, директор будапештського Центру української культури, 
освіти та документації Ігор Шипайло, члени редакції журналу «Громада» Товариства української 
культури в Угорщині. 
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2 липня 2011 року 
Президент Світового Конгресу Українців Євген Чолій відвідав Угорщину. 
Мета його поїздки – познайомитися з українською громадою Угорщини, в першу чергу – дізнатися 
про здобутки та проблеми в житті українців Угорщини. Від 29 червня по 1 липня Президент СКУ 
мав ряд офіційних зустрічей з високопосадовцями Угорщини – віце-прем'єром Жолтом Шем'єном, 
головою Парламенту Угорщини Ласлом Кювером, держсекретарем з питань національних меншин 
Чабою Латорцоі, а також заступником мера Будапешта Міклошем Чомошем. На завершення своєї 
подорожі, відбулася зустріч з членами Товариства Української Культури в Угорщині. 

27 липня 2011 року  
Участь української меншини в ХІХ Вацівському міжнародному фестивалі культури. 
У суботній програмі фестивалю на запрошення місцевого українського самоврядування виступив 
вже відомий у Ваці і в багатьох інших містах Угорщини Закарпатський народний хор під 
керівництвом Наталії Петій-Потапчук та хореографа Клари Балог. Виступ колективу хору у складі 
шістнадцяти чоловік розпочався піснею «Вас вітає Україна». 

5 серпня 2011 року 
12 серпня в угорському місті Комаром відбулися урочистості, присвячені 20-річчю Незалежності 
України та Дню Державності Угорщини. 
У святкуванні взяли участь голова ТУКУ п. Ярослава Хортяні, мер міста Комарома п. Аттіла 
Молнар, місцеві депутати, делегації від українських самоврядувань ІІ, ІV, IX, XX районів 
Будапешта, Сегеда, Ваца, Варпалоти, Секешфегервара, Мішкольця, Комарома, представники 
Посольства України в Угорській Республіці, місцева інтелігенція. 

7 вересня 2011 року 
7 вересня відома хорова капела «Дударик» зі Львова під керівництвом Дмитра Кацала співала у 
базиліці св. Іштвана у м. Будапешт. Цей виступ, приурочений до 20-ліття незалежності України, для 
відомого колективу організувало Товариство української культури в Угорщині (ТУКУ). 

30 жовтня 2011 року 
30 жовтня в рамках святкування Дня українського козацтва у Центрі української культури, освіти й 
документації глядачі мали змогу знову побачили виставу «Мати-наймичка». Цю драму Тараса 
Шевченка в Угорщині поставила Олександра Корманьош, голова самоврядування українців ІІ 
району Будапешта. Відтоді вистава отримала чимало схвальних відгуків з боку публіки та 
театрознавців. 

17 листопада 2011 року 
17 листопада депутати національних самоврядувань Секешфехервара та Варпалоти вшанували 
пам'ять Анастасії Київської та її чоловіка Андраша І, короля Панонії, поклавши квіти до пам'ятника 
подружжю в Тіхонському абатстві. Ця громадська акція українців Задунав'я проводиться спільно з 
Товариством української культури в Угорщині щороку в день святкування дня Св. Аньоша. 

19 листопада 2011 року 
19 листопада у Веспремі відбувся концерт "Українські музиканти і співаки Угорщини". Поруч з нами 
живе багато талановитих людей, тому метою нашого концерту стало дати їм можливість показати 
свою творчість. В концерті прозвучали класичні, народні і сучасні твори.  
 
2012 рік 
 

КУЛЬТУРНІ ТА ТРАДИЦІЙНІ СВЯТА 

07.01.2012  
Українці Угорщини, зазвичай, збираються на Святвечір у сімейному колі, а перший день Різдва 
Христового, 7 січня, святкують разом – у великому й дружньому українському товаристві. Цій 
добрій традиції вже виповнилось двадцять років. Тож і цього разу близько 200 активістів та 
депутатів українських самоврядувань ІІ, ІV, VIII, IX, XV, XX районів столиці, а також з Комарома, 
Варпалоти, Вацу, Веспрема, Мішкольца, Секешфехервара зібралися у величній бароковій церкві 
Св. Терези, де Святкову Літургію українською мовою відслужив греко-католицький священик от. 
Ласло Пушкаш. По закінченню Служби Божої  святкування Різдва Христового продовжилося у 
Центрі української культури та документації.  

22.03.2012  
У неділю, 22 січня, українське самоврядування Уйпешта (ІV район Будапешта) відзначило свято 
Водохреща – одне з найбільших празників православної церкви, яке традиційно організовується 
тут вже чотирнадцятий рік поспіль. Святкове дійство відбулося в Дзеркальному залі районного 
громадсько-культурного центру, куди зібралося чимало українців – православних та греко-
католиків.  

http://www.ukrajinci.hu/oldal.php?style=fullhir&id=42
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25.01.2012  
У Будапешті відбувся День української культури. Він традиційно проводиться щороку в останню 
суботу лютого і мав різноманітну й насичену програму. Організоване Товариством української 
культури та посольством України в Угорщині культурне свято пройшло під знаком вшанування 
творців літературної збірки "Русалка Дністровая", випущеної 175 років тому в угорській столиці. 
Культурні заходи за багаторічною традицією розпочалися біля Меморіальної дошки "Русалка 
Дністровая" у старовинній частині Будайської фортеці.  Вінки до Меморіальної дошки поклали 
представники української громади та посол України в Угорщині Юрій Мушка. 
Далі у галереї Святого Георгія було відкрито виставку гобеленів української мисткині Інни 
Баричевої, яка мешкає в Угорщині. За участю автора Александра Стемпа (Alexander Stemp) 
відбулася презентація випущеного у Кембриджському видавництві ілюстрованого путівника "The 
Ukraine Carpathians: Europe's Last great wilderness". Ректор Київського національного університету 
театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка Карпенка-Карого Олексій Безгін презентував книгу 
"Українська драматургія. Антологія". Був також організований збір коштів на реконструкцію 
унікальної пам'ятки - єдиної у Німеччині української православної церкви Покрови Діви Марії в 
Інгольштадті. 
Свято завершилося великим концертом камерного оркестру «Антоніо Вівальді» з м. Вац та солістів 
Товариства української культури в Угорщині. 

24.03.2012  
У суботу, 24 березня, естафета урочистого святкування Шевченківських днів в Угорщині від 
Комарома (14 березня) і Сеґеда (23 березня) перейшла до Будапешта, де відбувся великий 
ювілейний захід. З поезіями Т.Г.Шевченка перед зібранням виступили учні української Недільної 
школи. Потім концерт продовжила святкова програма митців Національної заслуженої капели 
бандуристів України ім. Г.І.Майбороди з Києва. Уперше угорські українці вшанували пам’ять 
великого Кобзаря у Будапешті 24 березня 1992 року. 

19.04.2012 
15 квітня у греко-католицькому храмі Св. Флоріана, який знаходиться на правому березі Дунаю в 
Буді, традиційно зібралися українські віруючі – православні та греко-католики, – щоб разом 
відсвяткувати світлий празник Великодня. Серед них можна було бачити не лише наших краян із 
Будапешта, але і з інших міст Угорщини.  
 

ТЕМАТИЧНІ 

23.04.2012  
21-22 квітня у ХХ районі Будапешта на змаганнях по карате і класичній римсько-грецькій боротьбі 
між спортсменами підліткового та юнацького віку з Угорщини, України та Словаччини успішно 
виступили гості з кримського міста Алушта. Поїздка 13 членів української команди у віковій 
категорії дітей від 9 років і старші була організована в рамках співробітництва міст-побратимів між 
Алуштою та Пештсентержебетом (ХХ район угорської столиці).  

04.05.2012 
У п'ятницю, 4 травня, Центр української культури й документації у Будапешті влаштував вечір 
пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи. З нагоди трагічної дати – 26-ї річниці атомної аварії на 
ЧАЕС – до присутніх звернулися Голова  ТУКУ п. Ярослава Хортяні. 

07.05.2012 
В честь королеви Гізелли у Веспремі 21 рік поспіль відзначається свято «Дні Гізелли». В цьому 
році активну участь у ньому прийняло місцеве самоврядування українців. В рамках святкування 
«Днів Гізелли» українці Веспрема при допомозі Товариства української культури в Угорщині 
підготували й передали веспремському «Гізелла» музею матеріали про королеву Анастасію, – 
дружину угорського короля Андраша І, дочку Київського князя Ярослава Мудрого. Вперше на сцені 
Веспрема затанцювали національний український танець «Гопак». 

17.05.2012  
Різнобарвна Угорщина, різнобарвна Європа. 
Під таким заголовком вже в четвертий раз проходить у Ваці вечір національностей. Від українців 
виступив жіночий хор «Берегиня». З новою програмою і новим керівником Боді Андреєю хор 
дебютував у Ваці.  

19.06.2012  
Дитячий хор «Козачата» виступив у Комаромській купальні. Після багатьох концертів в Словаччині 
та Австрії вони завітали і до Угорщини, в чудове місто Комаром. В яскравих, різноманітних 
костюмах маленькі артисти виконали чудові українські козацькі пісні 
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11.08.2012  
У Будинку культури Ференцвароша угорської столиці відбувся концерт українського танцювального 
ансамблю «Барвінок» з Канади. Виступ пройшов з нагоди 45-річчя заснування Світового конгресу 
українців. 

08.11.2012  
Український осередок в особі українського самоврядування м. Вац відсвяткував 10-річчя свого 
утворення. Отож 8 листопада у Ваці відбувся «Український фольклорний вечір». Концерт пройшов 
у міському будинку культури перед переповненим залом. 

01.12.2012  
1 грудня 2012 року українська громада м. Мішкольц відсвяткувала 10-річчя від дня створення 
самоврядування українців міста. На урочистому святі зал заповнили понад 200 чоловік. 
Бурхливими оваціями нагородили глядачі запрошених з України танцюристів – студентів 
Ужгородського коледжу культури і мистецтв – ансамблю „Сонях”, які виконали український 
народний танець „Бубнарський”. 
 
2013 рік 
 

КУЛЬТУРНІ ТА ТРАДИЦІЙНІ СВЯТА 

19.02.2013  
19 січня, у суботу, національне самоврядування українців IV району (Уйпешт) Будапешта 
відсвяткувало 15-те українське Водохреща і свято Соборності України, яке припадає на 22 січня. 
Голова самоврядування Ержебет Ладані подякувала всім присутнім, які відгукнулися на 
запрошення взяти участь у цьому традиційному вже для українців Уйпешта святі. Вона побажала 
всім українцям єдності, процвітання. 

21.02.2013  
П’ятнадцяті святкування Днів української культури в Угорщині 21 лютого відкрилися в у 
відреставрованому приміщенні Українського центру культури, освіти й документації виставкою 
українських митців. Слово для привітання надали Голові ТУКУ й ДОСУУ п. Ярославі Хортяні. Вона 
нагадала численним гостям, що в рамках святкувань угорські українці відзначають також і 
Міжнародний день рідної мови.  
Затим вона передала слово для виступу заступнику статс-секретаря міністерства людських 
ресурсів Угорщини д-ру Чабі Латорцаї.  
Відтак рідне українське слово лунало з уст учнів Недільної школи. Дітки у гарних народних 
костюмах декламували вірші відомих українських поетів і співали українські пісні. 
Гості почули і дзвінкий молодечий спів учасника багатьох вокальних конкурсів, лауреата 
престижних міжнародних премій тенора Романа Меденці. Він виконав класичні вже зараз твори 
української естради «Червона рута» та «Ясени». 
Віночок інших не менш улюблених у народі пісень подарували гостям вечора студентки Львівської 
музичної академії Оксана Рибак (бандура), Олена Антонюк (бандура), Марія Шевчук (бандура), 
Квітанка Данків-Герасименко (скрипка). Вечір продовжився переглядом картин українських 
художників, які постійно проживають в Угорщині, і завершився дружнім прийняттям. 

23.02.2013  
23 лютого в селищі Атань (область Гевеш на півночі Угорщини) люб’язно приймали учасників 
святкування Днів Української культури. У місцевому будинку культури з цієї нагоди була 
влаштована етнографічна виставка Закарпатського краєзнавчого музею та культурно-мистецький 
вечір силами української громади в Угорщині. У цей час в Атані також проводилася виставка 
румунського національного мистецтва. Ці два заходи проходили під девізом: «Пізнай свою 
культуру, аби пізнати народ!» 
 
23.03.2013  
Літературно-художнім вечором, що відбувся у будапештському Будинку культури, розпочалися ХХІ 
Шевченківські дні, які традиційно щовесни проходять в Угорщині. Поетичну композицію з віршів 
Шевченка представили на сцені учні Недільної школи Товариства української культури в Угорщині. 
У виконанні професійних і аматорських акторів українською та угорською мовами прозвучали вірші 
"Тарасова ніч", "В казематі", "Розрита могила", "До Основ'яненка". Музичні твори "Заповіт", "Гей, 
літа орел", "Думи мої", "Така її доля", "Зоре моя вечірня" на слова Шевченка майстерно виконав 
Візантійський хор св. Єфрема. Хореографічні композиції показав Ансамбль народного танцю 
"Кольори Карпат" Ужгородського коледжу культури і мистецтва. Вечір завершився виконанням 
шевченківського твору "Реве та стогне Дніпр широкий", який разом із артистами присутні у залі 
проспівали стоячи. 
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05.05.2013 
5 травня, у греко-католицькому храмі Св. Флоріана, який знаходиться на правому березі Дунаю в 
Буді, традиційно зібралися українські віруючі – православні та греко-католики, – щоб разом 
відсвяткувати світлий празник Великодня. Серед них можна було бачити не лише наших краян із 
Будапешта, але і з інших міст Угорщини, зокрема Комарома, Ваца, Секешфегервара. Приємно 
було, що на світле й радісне свято Христового Воскресіння завітали і чимало наших молодих 
сімей, які приїхали до церкви і вперше на Великдень взяли своїх малесеньких діток. 
 

ТЕМАТИЧНІ 

05.01.2013  
5 січня у ХХ районі Будапешта національні меншини Пештсентержебета підготували велику 
мистецьку програму, приурочену підбиттю підсумків життя етнічних громад минулого року та 
зустрічі Нового Року. Номери українців дуже сподобалися угорським глядачам, нагородою їм за це 
були гучні і тривалі оплески залу. 

13.02.2013  
13 лютого, згідно з домовленістю з інститутом ім. Роберта Шумана, в Центрі української культури, 
освіти й документації побувала делегація з 40 чоловік у складі депутатів місцевих самоврядувань з 
України, а також члени деяких політичних партій (передусім опозиційних). До Угорщини, а відтак і 
Словаччини,  вони приїхали в рамках програми ознайомлення з процесами демократизації у 
країнах Вішеградської четвірки. 

26.02.2013  
26 лютого, на прохання Рахівської районної держадміністрації, Центр української культури, освіти й 
документації у Будапешті надав приміщення для презентації культурної спадщини, туристичних 
можливостей та кулінарних страв Рахівщини. Делегацію району очолював його керівник Дмитро 
Андріюк у супроводі депутатів місцевого та обласного рівня. 

7.04.2013  
27 квітня в Центрі української культури та документації в Угорщині відкрилася етнографічна 
виставка Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка. Гостей з України 
представила голова ТУКУ п. Ярослава Хортяні. Презентацію виставки здійснив директор 
Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. Василя Шкрібляка, доцент-декан факультету 
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва національного університету ім. Юрія 
Федьковича в м. Чернівці п. Дмитро Козубовський. 

01.05.2013  
Щороку в останній тиждень квітня мешканці Комарома відзначають дні рідного міста. До цієї події 
приурочують і фестиваль під гаслом «Музика, вода, дружба». 
Отож на запрошення мерії Комарома та за підтримки місцевого самоврядування українців на Дні 
Комарома завітав танцювальний колектив мистецького коледжу з Ужгорода.  
 

РОБОТА З МОЛОДДЮ (2008-2013) 
 
2008 рік 

14 серпня 2008 року 
У серпні 2008 року відбувся дванадцятий за рахунком мовний табір української молоді. На цей раз 
його організували в містечку Вонярцвашгедь (Vonyarcvashegy) на південному узбережжі озера 
Балатон, неподалік відомого курорту Кестгей. 

20 грудня  2008 року 
Найулюбленішим святом для всіх дітей в Європі та багатьох країнах світу є свято Миколая. Ось і 
діти Недільної школи ТУКУ з нагоди свята Миколая зібралися у прибраній світлиці. Під 
керівництвом вчительки Надії Музичук вони підготували гарну концертну програму. Але спочатку 
діти дружно покликали Миколая, а коли він прийшов, привітав їх і сів біля ялинки, розпочалося 
урочисте дійство. Діти декламували вірші про святого Миколая, співали пісні, виконали музичні 
твори на піаніно, бандурі, сопілці.  
 

2009 рік 

11 березня 2009 року 
У Бакталорандгазькій гімназії Саболч-Сатмар-Березької області Угорщини завершився конкурс 
знавців України і української мови. Крім слухачів місцевої гімназії, у ньому взяли участь учні 
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Української недільної школи (Юдіта Софілканич), що діє при Ніредьгазькому самоврядуванні 
українців Угорщини (голова - Павло Боднар). 

16 травня 2009 року 
У суботу 16 травня в столичному культурному центрі «Дунапалота» відбувся щорічний конкурс 
художнього читання творів українською мовою «Джерело». Цей захід започатковано членами ТУКУ 
у 1999 році. Серед ініціаторів проведення конкурсу були угорська поетеса й перекладач Єва 
Ґрігаші, педагог Юдіт Софілканич, Наталя Драгоманова та ін. 

6 червня 2009 року 
6 червня гостями книжкового ярмарку ІХ району Будапешта були учні Недільної Школи ТУКУ. 
Відвідувачі фестивалю мали можливість побачити й оцінили українську дитячу виставу-казку 
«Півник Золотий Гребінець». Готували її гуртом діти і дорослі, і так само активно брали в ній 
участь.  

12 грудня 2009  року 
Свято св. Миколая в Недільній школі Товариства української культури в Угорщині. 
Напередодні дня святого Миколая – доброго покровителя і мудрого наставника передусім для 
дітвори – у привітній світлиці Товариства української культури в Угорщині зібралися учні Недільної 
школи. До них приєдналася і малеча – сини і доньки – з сімей молодих членів нашої громади. Всіх 
гостей доброзичливо привітала Голова Товариства пані Ярослава Хортяні. 
 
2010 рік 

14 червня 2010 року 
За традицією, на початку червня, Недільна школа Товариства української культури в Угорщині 
відзначає Міжнародний день захисту дітей та закінчення навчального року. На дитячому святі по 
закінченню навчального року вони залюбки демонструють свої знання та таланти перед батьками 
та гостями. Ось і цього разу діти під керівництвом вчительки Надії Музичук підготували до свята 
гарну концертну програму, змістовні конкурси, вікторини, змагання. 

12 липня 2010 року 
Журі визначило переможця Міжнародного конкурсу творів ім. В. Чорновола «Україна: погляд 
ззовні». Переможцем стала робота «Україна майбутнього» Габріелли Хоссу з Угорщини. Приємно 
відзначити, що конкурс викликав зацікавлення серед молоді діаспори. Переможниця буде 
запрошена на щорічне таборування МНР біля г. Говерла. 

27 листопада 2010  року 
У суботу, 27 листопада, в Будапешті відбувся щорічний Республіканський конкурс художнього 
читання творів українською мовою «Джерело». Організатори конкурсу – Центр української культури 
та документації Товариства української культури в Угорщині (ТУКУ) – присвятили його Дню пам'яті 
жертв Голодомору 1932-1933 років. Значну допомогу в проведенні заходу надав Міжнародний 
інститут освіти, культури та зв'язків з діаспорою Національного університету «Львівська 
політехніка».  

1 грудня 2010  року 
В приміщенні кафе імені Радноті Сегедського наукового університету відбулися традиційні 
«Українські посиденьки». Цього вечора з нетерпінням чекали не лише студенти-україністи, але й ті 
студенти, яким вже знайома гостинність української громади та університетського українського 
відділення. Гостям вечора було запропоновано мовні конкурси, українська музика, а також 
українські національні страви. За студентської ініціативи вдень у приміщенні Почесного 
консульства було проведено майстер-клас із приготування вареників. Студенти не лише 
замішували тісто, але й навчилися їх ліпити. Тож смакувало цього разу по-особливому! 

12 грудня 2010  року 
Свято Миколая в Недільній школі. 
Цьогорічне свято Миколая, яке відзначалося в Недільній школі Товариства української культури в 
Угорщині, пройшло в надзвичайно теплій та щирій атмосфері. В святково прибраному залі, 
незважаючи на несприятливу холодну погоду, зібралося багато дітей різного віку, їх батьки, бабусі 
й дідусі, активісти ТУКУ. 
 

2011 рік 

27 травня 2011 року 
27 травня, напередодні Міжнародного Дня дітей, учні Недільної школи Будапешта, що діє при 
Товаристві української культури в Угорщині, разом зі своїми батьками та вчителями здійснили 
цікаву екскурсію на теплохід «Україна». 

http://www.ukrajinci.hu/rik_09/budapest/mekolaj/index.html
http://www.ukrajinci.hu/rik_10/budapest/mykolaj/index.html
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10 серпня 2011 року 
Початком серпня цього року за консолідованого фінансового та організаційного сприяння ТУКУ й 
ДОСУУ був влаштований тижневий міжнародний табір української молоді в курортному місті 
Балатонфельдвар. Цей відпочинок включав у себе також курси з вивчення рідної мови, історії та 
краєзнавства. Були також організовані веселі розваги, спортивні змагання та екскурсії. 

18 грудня 2011 року 
18 грудня до Будапешта вперше завітала мистецька група Національного хору ім. Григорія 
Верьовки. У будинку культури ІХ району столиці (Ференцвароша) вони порадували дітей та онуків 
угорських українців напрочуд цікавим музично-танцювальним дійством з приводу празника св. 
Миколая. Виступи проходили з українськими народними піснями-щедрівками, танцями і цікавими 
сценками. 

03.06.2012  
3 червня 2012 року, у неділю, Товариство Української Культури в Угорщині відзначало 
Міжнародний день захисту дітей, Зелені свята та закінчення навчального року у недільній школі. 
Учні недільної школи разом зі своїми батьками, молоді мами зі своїми дітками та українська 
молодь мали можливість відпочити у прекрасному і дуже популярному місці – комплексі відпочинку 
та розваг біля села Тордoш. 

26.11.2012  
24 листопада в рамках Дня вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років у Центрі 
української культури, освіти та документації відбувся конкурс художнього читання українською 
мовою «Джерело». Він зібрав майже півсотні учасниках у 5-ти категоріях. 

15.12.2012 
На 19 грудня припадає Свято Святого Миколая за юліанським календарем. Вважається, що діткам, 
які гарно поводили себе протягом року, він підкладає під подушку подарунки та солодощі, а хто не 
дуже добре – різочку. Напередодні цього свята, як і кожного року, Недільна школа Товариства 
української культури в Угорщині теж відзначала День святого Миколая. 
 

ЗАХОДИ З ВШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ 
1932-1933 РОКІВ В УКРАЇНІ (2008-2013) 

 
2008 рік 

1 березня 2008 року 
Про трагедію українців довідались у Сикешфегірварі. 
1 березня перед присутніми на лекції «Пам’яті жертвам голодомору» в Будинку культури «Дружба» 
м. Сикешфегірварі виступила Ярослава Хортяні, голова ТУКУ. 

18 вересня 2008 року 
"Незгасима свічка" в пам'ять про жертви Голодомору в Україні прибула до угорської столиці. 
Символічний вогонь пам'яті жертв Голодомору 1932-33 рр. в Україні запалав у приміщенні 
угорського парламенту. У приміщенні Державних Зборів смолоскип встановила голова угорського 
парламенту Каталін Сілі. У наступні три дні свічка палатиме також перед входом до залу 
експозицій більшовицького і фашистського терорів Будапештського будинку-музею терору. 

18 вересня 2008 року 
Справжнім геноцидом, спробою знищити український народ і трагедією, що не повинна 
повторитися, назвала Голодомор 1932-33 років в Україні голова угорського парламенту Каталін 
Сілі. Про це вона заявила під час урочистої церемонії з нагоди 75-річчя Голодомору і п'ятої річниці 
прийняття угорським парламентом відповідної резолюції 

19 вересня 2008 року 
З нагоди Дня міста Варпалота відбулася ІІ Вседержавна зустріч українців Угорщини. В її рамках 
була проведена акція «Незгасима свічка», естафету якої перейняло від Будапешта Українське 
самоврядування Варпалоти.  

 
 
21 жовтня 2008 року 
Персональну виставку живописних творів художниці Каталін Кадош відкрито у Будинку культури 
міста Ніредьгаза - адміністративному центрі Саболч-Сатмар-Березької області Угорщини. У 
відкритті виставки, присвяченої 75-річчю Голодомору 1932-1933 років в Україні, взяли участь 
шанувальники мистецтва обласного центру, представники місцевого самоврядування українців 
Угорщини, Генеральний консул України в м. Ніредьгаза Іван Іванчо. 

http://www.ukrajinci.hu/rik_08/szekesfehirvar/index.html
http://www.ukrajinci.hu/rik_08/budapest/svichka/index.html
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14 листопада 2008 року 
Відкритий урок про Голодомор 1932-1933 років в Україні пройшов у Ніредьгазькій вищій школі 
(НВШ). Презентовано також документальну виставку, присвячену 75-річчю Голодомору 1932-1933 
років в Україні. 

20 листопада 2008 року 
У мерії міста Ніредьгаза відкрилася виставка архівних і документальних матеріалів "Страчені 
голодом”. Відкриваючи виставку, голова місцевого самоврядуванням українців Павло Бондар та 
Генеральний консул України у Ніредьгазі Іван Іванчо наголошували на важливості пізнання правди 
про Голодомор 1932-1933 років в Україні - однієї із найтрагічніших сторінок історії українського 
народу. 

27 листопада 2008 року 
В Сегедському університеті за підтримки Самоврядування українців м. Сегед відбувся вечір пам'яті 
жертв голоду 1932-1933 рр. в Україні 
Вечір розпочався вступним словом завідувача кафедри слов'янської філології та члена 
самоврядування д-ра Кочiша Міґая, який наголосив на тому, що трагедія, яку пережили українці в 
1932-1933 рр., вражає своїми масштабами, а поінформованість про Голодомор в Україні 
сприятиме тому, щоб подібне не повторилося більше в жодній країні світу. 

29 листопада 2008 року 
В Будапешті відбулася жалобна акція за жертвами Великого Голоду в Україні 1932-33 років. В 
греко-католицькому храмі св. Флоріана прозвучав у скорботному багатоголоссі учасників 
Державного Закарпатського народного хору реквієм композитора Євгена Станковича. За традицією 
учасники акції, серед яких був і посол Дмитро Ткач, запалили свічки пам’яті побіля розп’яття Христу 
на майданчику біля церкви, де також встановлений монумент Тарасу Шевченку. 
 
2009 рік 

28 листопада 2009  року 
У суботу 28 листопада українці Угорщини Будапешта, Комарома, Ваца та інших міст вшанували 
пам’ять невинних жертв українського Голодомору. До пам’ятного знаку, що на майдані Шандора 
Петефі, лягли квіти від Товариства української культури, Центрального органу самоврядування 
українців Угорщини, місцевих українських самоврядувань, від Посольства України. Присутні також 
запалили свічки, вшановуючи загиблих від голодного помору в Україні 1932-33 років. 
 
2010 рік 

2 квітня 2010  року 
У м. Веспрем відбулася презентація видань про Голодомор в Україні 1932-33 років «Прихована 
Правда» та «Пам'яті невинних жертв» - автором і упорядником яких є Ярослава Хортяні, історик – 
голова ТУКУ. Презентацію організував Фонд Пам'яті революції та визвольної війни 56-ого року 
разом з Всеугорським Об'єднанням 56 року. 
 
2011 рік 

26 листопада 2011 року 
26 листопада у Будапешті пройшов День пам’яті жертв Голодомору. 
Учасники вшанування, зокрема члени місцевих самоврядувань українців з міст Комарома, 
Мішкольця, Варпалоти, Будапешта, дипломати посольства України в Будапешті та угорські 
шанувальники української культури, взяли участь у Святій літургії, яку відправив панотець Ласло 
Пушкаш у греко-католицькому храмі св. Флоріана в Буді. Службу Божу доповнив спів солістів 
Закарпатського народного хору, які підготували чудовий концерт-реквієм. 
 
2012 рік 

28.11.2012  
Серія масових заходів з вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні відбулася 
у Будапешті та місті Чомор. 
Масові заходи розпочалися урочистою ходою вулицями угорської столиці. «Голод. Геноцид. 1932-
1933 рр. Українці пам'ятають – світ визнає» - такий транспарант несли учасники урочистої ходи, які 
пройшли шлях від Центру українською культури до Меморіального знаку жертвам Голодомору в 
Україні на майдані Петефі, де відбулося покладання вінків. 
Вінки до «Свічки пам'яті» поклали керівники Державного самоврядування українців Угорщини, 
представники місцевих органів самоврядування українців чотирьох районів Будапешта, міст 
Варпалота, Вац, Весприйм, Комаром, Сейкешфегирвар, Сегед, Мішкольц, Ніредьгаза, члени 
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Товариства української культури в Угорщині, а також працівники посольства України в Угорщини. 
Учасники церемонії, запаливши свічки, хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих. 
Вінки від імені Державного самоврядування українців Угорщини та посольства України в Угорщині 
було покладено також до меморіального знаку з написом "Голодомор 1932-1933 років в Україні. 
Пам'яті мільйонів невинних жертв геноциду", що встановлений у Меморіальному комплексі Gloria 
Victis ("Слава переможеним") міста Чомор. 
Цього ж дня у будапештському храмі Святої Терези пройшла панахида за жертвами Голодомору 
та концерт-реквієм за участі Камерного оркестру Закарпатської обласної філармонії. 
 

ВІДКРИТТЯ ПАМ’ЯТНИХ ЗНАКІВ ТА ПЛОЩ (2008-2013) 

18 грудня 2008 року 
У парку, що на майдані Петефі угорської столиці, відбулося урочисте освячення місця, де буде 
встановлено Пам'ятний знак жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні. У церемонії освячення 
меморіального місця, яке здійснив о. Ласло Пушкаш з Будайської греко-католицької церкви ім. Св. 
Флоріана, взяли участь представники Державного і окремих місцевих самоврядувань українців, 
Товариства української культури в Угорщині, міської мерії, самоврядування 5-го району угорської 
столиці та українського посольства. 

29 квітня 2009 року 
У Будапешті відкрито пам'ятний знак жертвам Голодомору 1932-33 років в Україні. 
Президент України Віктор Ющенко взяв участь в урочистому відкритті у Будапешті пам'ятного 
знака жертвам Голодомору 1932-33 років в Україні, що постав у самому центрі Будапешта - на 
майдані Шандора Петефі на лівому березі Дунаю. На церемонії також були присутні представники 
парламенту та політичних партій Угорщини, місцевої влади Будапешта, державного та місцевих 
органів самоврядування українців Угорщини, члени Товариства української культури в Угорщині. 
Пам'ятник відкритий спільними зусиллями ТУКУ та Посольства України. 

27 листопада 2010 року 
В Угорщині відкрито другий меморіальний знак жертвам Голодомору в Україні. 
Громадські організації українців Угорщини (ДОСУУ і ТУКУ) за підтримки Міжнародного інституту 
освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» 
відзначили День пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років в Україні. Меморіальний знак відкрито у 
м. Чомор у відомому меморіальному комплексі жертв комунізму. 

23 березня 2013 року 
У ІІ районі Будапешта неподалік Дунаю, де встановлено пам'ятник Тарасу Шевченку, офіційно 
відкрито майдан імені українського поета. Таке рішення прийняли Збори угорської столиці. У 
церемонії офіційного відкриття майдану Тараса Шевченка взяли участь представники угорського 
уряду, українці Угорщини, українського посольства, численна громадськість. 
 
Ярослава Хортяні 
Голова 
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