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Січень
1 – 100-річчя від дня народження Івана Івановича Божука, воїна Че-

хословацького корпусу Людвіка Свободи, полковника. Народився 
в смт Великий Бичків Рахівського р-ну (1915–1985)

1  –  85-річчя  від дня народження Вікторії Петрівни Лебедевської, 
кандидата медичних наук. Працювала на медичному факультеті 
УжНУ на посадах асистента, доцента кафедри патологічної ана-
томії та судової медицини. Народилася в м. Суми (1930) 

1 – 85-річчя від дня народження Степана Михайловича Асталоша, 
спортсмена-футболіста. На обласній спартакіаді серед ветеранів, 
що проходила в Ужгороді, в 75 літ зайняв перше місце з пробиван-
ня одинадцятиметрових ударів. Народився в м. Ужгороді (1930) 

1 – 75-річчя від дня народження Андрія Андрійовича Симодейка, 
доктора медичних наук, професора, заслуженого лікаря України, 
завідувача кафедри загальної хірургії УжНУ. Народився в с. Лохові 
Мукачівського р-ну (1940–2005)

1 – 70-річчя від дня народження Георгія Павловича Горонді, журна-
ліста. Народився в м. Мукачеві (1945–2001)

1 – 65-річчя від дня народження Миколи Петровича Матьовки, док-
тора історичних наук, професора УжНУ, педагога вищої школи. 
Народився в с. Лютій Великоберезнянського р-ну (1950) 
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2 – 95-річчя від дня народження Івана Фецанина, педагога, науковця. 
Народився в с. Вишній Орлик Свидницького округу (Словаччина) 
(1920)

3  –  95-річчя  від  дня народження Андрія Мигальова,  релігійного 
діяча. Народився  в  с. Красний Брід Меджилабірського округу 
(Словаччина) (1920–1978)

4 – 70-річчя від дня народження Єви Олеар, громадсько-культурного 
діяча. Народилася в с. Фулянка Пряшівського округу (Словаччи-
на) (1945)

5 – 95-річчя від дня народження Маргарити Лопати (дів. прізв. Гриць), 
актриси. Народилася в м. Левоча (Словаччина) (1920)

5 – 55-річчя від дня народження Любові Федорівни Шмідт-Рошкович, 
кандидата медичних наук. Народилася в м. Берегові (1960)

6 – 115-річчя від дня народження Галимзяна Кадировича Дистано-
ва, педагога, вченого-хіміка. У 1949–1950 рр. очолював деканат 
хімічного факультету УжНУ. Народився в Башкирії (1900–?)

6 – 105-річчя від дня народження Євгена Мироновича Шерегія, ком-
позитора, диригента, громадського діяча. Народився в с. Дусині 
Свалявського р-ну (1910–1985) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

6 – 50-річчя від дня народження Володимира Черепані, художника. 
Народився в м. Мукачеві (1965–1996)

7 – 50-річчя від дня народження Миколи Михайловича Палінчака, 
кандидата історичних наук, доцента, декана факультету міжна-
родних відносин УжНУ. Народився в с. Хижа Виноградівського 
р-ну (1965)

8  –  90-річчя  від дня народження Лайоша Гулачі,  реформатського 
єпископа. Народився  в  с. Тіводорфолві Виноградівського р-ну 
(1925) 

9 – 140-річчя від дня народження Степана Томашівського, педагога, 
історика, дипломата. Народився в с. Купновичі Львівської обл. 
(1875–1930)

9 – 110-річчя від дня народження Павла Савелійовича Шилохвоста, 
педагога,  кандидата  історичних наук,  громадсько-політичного 
діяча. Народився  в  с. Кальне Єрковецької  волості Переяслав-
ського повіту Полтавської губернії (згодом Бориспільського р-ну 
Київської обл.) (1905–1982)
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9 – 95-річчя від дня народження Василя Васильовича Улинця, під-
полковника армії Чехословаччини, учасника Другої світової війни. 
Народився в с. Підгоряни (нині передмістя Мукачева) (1920)

11 – 95-річчя від дня народження Михайла Шафранка, організатора 
спортивного молодіжного  руху  на Пряшівщині. Народився  в 
с. Пискурівці Воронівського округу (Словаччина) (1920–1958)

12 – 115-річчя від дня народження Василя Андрійовича Зайця, казка-
ря. Народився в с. Чорний Потік Іршавського р-ну (1900–1977) 

13 – 75-річчя від дня народження Вячеслава Опанасовича Приходька, 
живописця, народного художника України. Народився в м. Зо-
лотоноші Черкаської області (1940–2011) 
Текстова довідка: «Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік» 

13 – 60-річчя від дня народження Віри Іванівни Копейко, журналіст-
ки. Народилася в м. Мукачеві (1955)

14 – 85-річчя від дня народження Костянтина Митрофановича Ло-
зового, скульптора. Народився в смт Чуднів Чуднівського р-ну на 
Житомирщині (1930–1976) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

14  –  85-річчя  від  дня  народження Василя Васильовича Палька, 
нау ковця-історика. Народився  в  с. Лисичові  Іршавського р-ну 
(1930–2002) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

15 – 85-річчя від дня народження Тамари Симко (дів. прізв. Паздер-
ник), актриси. Народилася в м. Житомирі (1930–1993)

16 – 65-річчя від дня народження Наталії Павлівни Дубініної (дів. 
прізв. Якушко), ведучої телерадіопрограм, члена жіночого клубу 
,,Альтруса” та члена Закарпатського обласного осередку Парла-
менту жінок України. Народилася в м. Ужгороді (1950) 

18 – 165-річчя від дня народження Юлія Ставровського-Попрадова, 
поета-будителя і публіциста. Народився в с. Сулині Старолюбов-
нянського округу (Східна Словаччина) (1850–1899) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

19 – 95-річчя від дня народження Анатолія Павловича Афанасьєва, 
українського російськомовного поета. Жив і працював в Ужго-
роді. Народився в с. Ушакові Катайського р-ну, Курганської обл. 
(Росія) (1920–2006) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 
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20 – 85-річчя від дня народження Юрія Васильовича Мейгеша, про-
заїка, заслуженого працівника культури України, лауреата Респу-
бліканської премії ім. А. Головка; обласної – ім. Ф. Потушняка. 
Народився в с. Великий Раковець Іршавського р-ну (1925–1999) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

20  –  25-річчя  від  дня  утворення  громадсько-культурної  організа-
ції Пряшева  ,,Союз русинів-українців Словацької Республіки” 
(СРУСР). (Словаччина) (1990) 

22 – 135-річчя від дня народження Олександра Бонкала (псевдонім – 
О. Рахівський), вченого історика та громадського діяча. Народився 
в м. Рахові (1880–1959)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік” 

22  –  80-річчя  від  дня народження Степана Михайловича Білака, 
доктора  історичних  наук,  професора,  педагога  вищої школи, 
письменника. Народився  в  с.  Руські Комарівці Ужгородського 
р-ну (1935–1989) 

22  –  69-річчя  від  дня  утворення  Закарпатської  області  у  складі 
України (1946) 

22 – 70-річчя від дня народження Михайла Михайловича Полюжина, 
науковця-германіста, мовознавця,  доктора філологічних наук, 
професора. Народився в с. Літиня Дрогобицького р-ну Львівської 
обл. (1945)

23  –  105-річчя  від  дня  народження Федора  Ілліча Моґіша  (Боє-
віра),  поета. Народився  в  с. Скотарському Воловецького  р-ну 
(1910–1991)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік” 

25  –  85-річчя  від  дня народження Михайла Диканя,  громадсько-
політичного діяча, почесного громадянина м. Мукачева. Наро-
дився в с. Ковжижа Полтавської обл. (1930)

26  –  95-річчя  від дня народження Михайла Юрійовича Вайнагія, 
полковника, воїна Чехословацького корпусу Людвіка Свободи. 
Народився в с. Бедевля Тячівського р-ну (1920)

26 – 95-річчя від дня народження Антонія Рудольфовича Контрато-
вича, музичного діяча, активіста народної творчості, композито-
ра, збирача і палкого популяризатора народної пісні Закарпаття. 
Народився в с. Кальна-Розтока недалеко від Великого Березного 
(нині територія Словаччини) (1920–2007)
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26 – 70-річчя від дня народження Павла Роберта Магочія, відомого кар-
патознавця сучасності, професора кафедри україністики Торонт-
ського університету, академіка Наукового Королівського товариства 
Канади. Народився в м. Енглвуд, Нью-Джерсі, США (1945) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

27 – 60-річчя від дня народження Магдалини Жигмондівни Дєрке, 
кандидата філологічних наук. Народилася в с. Тисянка Ужгород-
ського р-ну (1955)

28 – 90-річчя від дня народження Юлія Юрійовича Кубинія, свяще-
ника. Народився в с. Онок Виноградівського р-ну (1925)

29  –  110-річчя  від  дня  народження  Івана Андрійовича Гарайди, 
філолога, історика, директора Подкарпатського общества наук. 
Народився в с. Зарічові Перечинського р-ну (1905–1944) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

29  –  85-річчя  від  дня  народження Петра  Гавриловича Мізуна, 
вченого, хірурга. Народився в с. Воловому (нині смт Міжгір’я) 
(1930–1997) 

29 – 85-річчя від дня народження Ніни Леонідівни Шестидесятної, 
вченого-хіміка. Народилася в м. П’ятихатки Дніпропетровської 
обл. (1930)

29 – 85-річчя від дня народження Андрія Шлепецького, педагога, 
науковця. Досліджував переважно будительську проблематику на 
Закарпатті і Пряшівщині. Народився в с. Буківці Стропківського 
округу (Словаччина) (1930–1993) 

30 – 245-річчя від дня народження Василя Григоровича Кукольника, 
вченого, фізика-природознавця, педагога, юриста. Народився в 
околицях Мукачева (точне місце невідоме) (1765–1821) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

31 – 95-річчя від дня заснування газети ,,Kárpáti Igaz Szó”. Видання 
засноване під назвою ,,Munkás Újság”. Протягом 1946–1967 рр. 
часопис виходив як угорський дубляж обласної газети  ,,Закар-
патська правда”. З березня 1967 року і до сьогодні виходить як 
самостійне угорськомовне видання (1920)

31 – 85-річчя від дня народження Тиберія Шкірі, доктора технічних 
наук, професора кафедри технології лісозаготівель Українського 
державного лісотехнічного університету. Народився в м. Мука-
чеві (1930)
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Лютий
1 – 85-річчя від дня народження Василя Андрійовича Рогача, пе-

дагога, громадського діяча. Народився в смт Великий Березний 
(1930) 

1 – 80-річчя від дня народження Любові Василівни Сікури (дів. прізв. 
Бабиченко), кандидата біологічних наук. Народилася в с. Кричові 
Тячівського р-ну (1935)

2 – 135-річчя від дня народження Євгена Пузи, секретаря губернатора 
тодішньої Підкарпатської Русі Г. Жатковича. Проводив активну 
просвітницьку роботу, брав участь у створенні читалень ,,Про-
світи” на території краю (1880–1922) 

2 – 80-річчя від дня народження Юрія Юрійовича Червака, доктора 
фізико-математичних наук, професора кафедри обчислювальної 
математики УжНУ. Народився в с. Текові Виноградівського р-ну 
(1935)

6 – 95-річчя від дня народження Юрія Івановича Лукачка, полковника. 
Народився в м. Хусті (1920–1987)

6 - 95-річчя від дня народження Аврелія Хаміли, педагога. Народився 
в м. Свиднику (Словаччина) (1920–1985)

6 – 80-річчя від дня народження Івана Феценка, педагога, сільсько-
господарського інженера. Народився в с. Вишня Ядлова Свид-
ницького округу (Словаччина) (1935)

6 – 60-річчя від дня народження Христини Василівни Керити, по-
етеси, педагога. Народилася в с. Драгові Хустського р-ну (1955) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

7 – 70-річчя від дня народження Віктора Костянтиновича Куниці, 
заслуженого артиста України. Народився в м. Дніпропетровську 
(1945)

8 – 100-річчя від дня народження Юрія Федоровича Калинина, підпол-
ковника. Народився в с. Лютій Великоберезнянського р-ну (1915)

8 – 80-річчя від дня народження Олександра Андрійовича Маріаша, 
заслуженого працівника культури України. Удостоєний  звання 
відмінника народної освіти, нагороджений грамотою начальника 
оркестрової  служби Збройних Сил СРСР,  багатьма медалями, 
відзнаками лауреата фестивалів  і  конкурсів  художньої  самоді-
яльності. Народився в м. Сваляві (1935) 
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9 – 100-річчя від дня народження Михайла Михайловича Цифри, 
підполковника. Народився в с. Дубриничах Перечинського р-ну 
(1915)

10 – 90-річчя від дня народження Івана П’єщака, правознавця, по-
літичного діяча. Народився в с. Великий Липник Старолюбов-
нянського округу (Словаччина) (1925)

12 – 180-річчя від дня народження Анатолія Федоровича Кралиць-
кого, прозаїка, етнографа, фольклориста, журналіста, релігійного 
діяча. Народився в с. Чабини (нині Вишні Чабини, Словаччина) 
(1835–1894) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2004 рік” 

12 – 95-річчя від дня народження Семена Івановича Панька, поета, 
прозаїка,  перекладача  з  угорської,  чеської,  німецької  та  інших 
європейських мов. Працював у Закарпатській обласній бібліотеці. 
Народився в с. Чопівцях Мукачівського р-ну (1920–1976) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

12 75-річчя від дня народження Олени Василівни Локкер, заслуже-
ного вчителя України. Народилася в с. Нове Давидково Мукачів-
ського р-ну (1940)

13 – 65-річчя від дня народження Йосипа Федоровича Рівіса, біохі-
міка, доктора сільськогосподарських наук. Народився в м. Хусті 
(1950)

15  –  80-річчя  від  дня народження Василя  Івановича Руснака,  за-
служеного працівника культури України, колишнього директора 
Закарпатського українського музично-драматичного театру, члена 
Спілки журналістів та члена Спілки театральних діячів України. 
Народився в с. Тарасівка Тячівського р-ну (1935) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

15 – 65-річчя від дня народження Володимира Юрійовича Лазура, 
доктора фізико-математичних наук, професора кафедри  теоре-
тичної фізики, декана фізичного факультету УжНУ. Народився в 
с. Вонігові Тячівського р-ну (1950)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік” 

19  –  85-річчя  від  дня  народження Ернеста Шафранка,  педагога, 
науковця. Народився  в  с.  Тур’я-Пасіка Перечинського  р-ну 
(1930–1992)
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20 – 95-річчя від дня народження Йосипа Івановича Архія, поета. 
Народився у передмісті Ужгорода – Радванці (1920–1996) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

22  –  80-річчя  від  дня народження  Івана Юрійовича Кашули,  на-
уковця, талановитого педагога. Його лекції з філософії та історії 
філософії відзначалися глибиною аналізу матеріалу. Народився 
в с. Худльові Ужгородського р-ну (1935–1995) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

22  –  75-річчя  від  дня народження Людмили Кравець  (дів.  прізв. 
Павлова), педагога,  громадсько-культурного діяча. Народилася 
в с. Хорупань Млинівського р-ну Рівненської обл. (1940) 

22  – 70-річчя від дня народження Олександра Кучеренка,  актора. 
Народився в м. Києві (1945)

23 – 275-річчя від дня народження Яна Матєя Корабинського, сло-
вацького історика, видавця. Народився в м. Пряшів (Словаччина) 
(1740–1811)

23 – 65-річчя від дня народження Світлани Олександрівни Лінчев-
ської, кандидата медичних наук, доцента кафедри госпітальної 
терапії УжНУ. Автор близько 50 наукових праць з питань кар-
діології. Народилася в м. Переяслав-Хмельницькому Київської 
обл. (1950) 

24 – 370-річчя від дня народження Ференца Ракоці І, князя Тран-
сільванії. Тривалий час жив  і діяв в м. Мукачеві. Народився в 
м. Дюлафегерварі (1645–1676) 

25 – 130-річчя від дня народження Михайла Михайловича Галиці, 
казкаря. Народився в с. Дулово Тячівського р-ну (1885–1971)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік” 

26 – 75-річчя від дня народження Шандора Фодо, філолога, заснов-
ника і почесного голови Товариства угорської культури Закарпат-
тя. Народився в смт Вишкові Хустського р-ну (1940–2001) 

27 – 120-річчя від дня народження Степана Степановича Клочурака, 
громадсько-культурного і політичного діяча, одного з керівників 
Гуцульської республіки (1919), депутата Сойму, міністра оборони 
і сільського господарства Карпатської України (1939). Народився 
в с. Чорна Тиса Рахівського р-ну (1895–1980) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 
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27 – 105-річчя від дня народження Федора Михайловича Потушня-
ка, відомого письменника, археолога та етнографа. Народився в 
с. Осій Іршавського р-ну (1910–1960) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 та 
2010 роки”

27 – 95-річчя від дня народження Юрія Гвоздулича, почесного члена 
Закарпатського крайового  товариства  ,,Просвіта”,  земляка, що 
проживав у Канаді. Народився в с. Малий Березний Великобе-
резнянського р-ну (1920–2002)

29 – 75-річчя від дня народження Йожефа Йожефовича Сабо, фут-
боліста, заслуженого майстра спорту СРСР, заслуженого тренера 
України. Народився в м. Ужгороді (1940)

29 – 75-річчя від дня народження Анни Михайлівни Печори (Галай), 
педагога,  історика. Народилася  в  с.  Репинному Міжгірського 
р-ну (1940) 

у лютому відзначається: 
25-річчя створення ,,Общества карпатских русинов” (1990) 

Березень
1 – 95-річчя від дня народження Кирила Товта, полковника. Наро-

дився в с. Лавки Мукачівського р-ну (1920)
1 – 85-річчя від дня народження Марії Шляхти (дів. прізв. Скала), 

педагога, культурно-освітнього діяча. Народилася в с. Чертіжне 
Меджилабірського округу (Словаччина) (1930)

1  –  70-річчя  від  дня  утворення Української  народної  ради Пря-
шівщини (УНРП). УНРП виникла на з’їзді представників сіл  і 
міст як верховна представниця русинів-українців Пряшівщини 
(1945–1952)

2 – 80-річчя від дня народження Федора Андрійовича Кулі, науковця, 
мовознавця-германіста,  етнографа,  перекладача. Народився  в 
с. Солочині Свалявського р-ну (1935) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

3 – 90-річчя від дня народження Федора Юрійовича Палфія, доктора 
біологічних наук, заслуженого діяча науки України. Народився в 
смт Королево Виноградівського р-ну (1925–1996)
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3 – 80-річчя від дня народження Інни Василівни Попової, педагога, 
музикознавця, лауреата обласної премії ім. Д. Задора. Народилася 
в м. Троїцький Волгоградської обл. (Росія) (1935)

3 – 70-річчя від дня народження Павла Михайловича Федаки, голови 
крайового товариства ,,Просвіта”, науковця. Народився в с. Каль-
нику Мукачівського р-ну (1945) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

4 – 85-річчя від дня народження Василя Михайловича Мельника, 
доктора  історичних  наук,  професора,  вченого-фольклориста, 
педагога. Народився в м. Перечині (1930–1992)

4 – 70-річчя від дня народження Олени Степанівни Мейсарош, по-
етеси, народознавця, культуролога, члена Національної музичної 
спілки України. Народилася в м. Мукачеві (1945) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

4  –  70-річчя  від  дня  народження  Григорія  Степановича Попа, 
вченого-хіміка. Він був серед тих, хто впроваджував зв’язування 
радіонуклідів на поверхні ґрунту після аварії на Чорнобильській 
АЕС. Г. С. Поп  є  автором  та  співавтором понад 200 наукових 
праць, серед яких 86 винаходів. Він дійсний член Нью-йоркської 
академії наук та міжнародного товариства інженерів-нафтовиків 
та газовиків. Народився в м. Хусті (1945) 

5 – 200-річчя від дня народження Івана Івановича Раковського, жур-
наліста, педагога, просвітителя, віце-ректора Ужгородської духо-
вної семінарії. Народився в с. Ставному Великоберезнянського 
р-ну (1815–1885) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

5 – 90-річчя від дня народження Василя Михайловича Керечанина, 
кандидата історичних наук, вченого-історика, голови редколегії 
,,Книга пам’яті”. Народився в с. Нижній Шард (тепер с. Нижнє 
Болотне) Іршавського р-ну (1925–2005)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік”

5 – 85-річчя від дня народження Івана Павловича Андрусяка, канди-
дата історичних наук, доцента, педагога середньої і вищої шкіл. 
Народився в м. Хусті (1930) 

5 – 85-річчя від дня народження Михайла Юрійовича Рущака, док-
тора  економічних наук. Автор більше 55 наукових публікацій, 
в т. ч. трьох одноосібних монографій. Народився в смт Буштині 
Тячівського р-ну (1930)
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5 – 70-річчя від дня прийняття постанови Народної Ради Закарпат-
ської України ,,Про організацію в м. Ужгороді Народного театру” 
(1945) 

6  –  110-річчя  від дня народження Ярослава Затлоукала,  чеського 
поета,  літературного  критика. Народився  в м. Опава  (Чехія) 
(1905–1958)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

6 – 90-річчя від дня народження Юрія Юрійовича Качія, історика-
краєзнавця, поета. Народився в с. Дубрівка Ужгородського р-ну 
(1925–1990) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

6 – 90-річчя від дня народження Василя Миколайовича Романюка, 
громадського діяча, члена Братства Карпатська Січ. Народився 
в м. Рахові (1925–1981)

6 – 50-річчя від дня народження архімандрита Агапіта (в миру – Іван 
Васильович Бевцик), релігійного діяча, єпископа Хустського і Ви-
ноградівського, а потім Мукачівського. Народився в с. Давидівці 
Чернівецької обл. (1965)

7 – 165-річчя від дня народження Томаша Гаріка Масарика, першого 
президента Чехословацької Республіки, почесного громадянина 
м. Ужгорода. Народився в моравському містечку Годонін непо-
далік від Словаччини (1850–1937) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

7 – 140-річчя від дня народження Гіядора Миколайовича Стрипсько-
го, прозаїка, перекладача, фольклориста. Народився в с. Шелес-
тові Мукачівського р-ну (1875–1946) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

7 – 100-річчя від дня народження Никифора Петрашевича, релігієз-
навця, музикознавця. Народився в с. Чукалівці Снинського округу 
(Словаччина) (1915)

7 – 90-річчя від дня народження Степана Ладижинського, дириген-
та, лібретиста. Народився в с. Матисова Старолюбовнянського 
округу (Словаччина) (1925)

7 – 85-річчя від дня народження Юрія Юрійовича Цмура, вченого-
хіміка. Він особисто та у співавторстві опублікував понад 200 
наукових праць, отримав 15 авторських свідоцтв та патентів на 
винаходи. Народився в с. Ворочові Перечинського р-ну (1930) 
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7 – 70-річчя від дня народження Тараса Федоровича Данилича, жи-
вописця, заслуженого художника України. Народився в с. Тур’я-
Поляна Перечинського р-ну (1945) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

8 – 115-річчя від дня народження Федора Рожека, педагога, культурно-
освітнього діяча. Народився в с. Головецько Старосамбірського 
р-ну Львівської обл. (1900–1980)

8 – 100-річчя від дня народження Андрія Куська, письменника, пе-
дагога. Народився в с. Нижні Чабини Меджилабірського округу 
(Словаччина) (1915)

8 – 95-річчя від дня народження Михайла Кучерявого, педагога. На-
родився в с. Нижній Мирошів Свидницького округу (Словаччина) 
(1920–1979)

8 – 60-річчя від дня народження Ганни Іванівни Рекіти-Пазуханич, 
поетеси, заслуженого вчителя України. Народилася в с. Ракошині 
Мукачівського р-ну (1955)

9  –  100-річчя  від  дня  народження Миколи Євгеновича Ротмана, 
вченого-історика, юриста,  письменника,  викладача,  учасника 
антифашистського підпілля на Закарпатті. Народився в м. Ужго-
роді (1915–1985) 

10 – 75-річчя від дня народження Івана Ґавулича, педагога, художни-
ка. Народився в с. Олька Меджилабірського округу (Словаччина) 
(1940)

11 – 100-річчя від дня народження Івана Михайловича Пічкара, майо-
ра, воїна Чехословацького корпусу Людвіка Свободи. Народився 
в с. Родниківка Свалявського р-ну (1915–1956)

12 – 90-річчя від дня народження Михайла Михайловича Сапатюка, 
живописця. Народився в Празі (Чехословаччина) (1925–2000) 

12 – 90-річчя від дня народження Бориса Івановича Співака, науковця, 
доктора історичних наук, професора. Його діяльність пов’язана 
із становленням та розвитком Ужгородського університету. На-
родився в м. Шпола на Черкащині (1925–1971) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

13 – 150-річчя від дня народження Ендре Оцела (Армін Адлер), ре-
дактора, журналіста. Народився в м. Ужгороді (1865–1935) 

14  – 95-річчя від дня народження Степана Михайловича Стойки, 
доктора біологічних наук, професора, лауреата Державної премії 
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України в галузі науки і техніки, лауреата Європейської премії 
Петера Йозефа Ленне,  одержаної  за  заслуги у  галузі  охорони 
природи. Народився в с. Кричові Тячівського р-ну (1920)

14  –  90-річчя  від  дня народження Гаврила Михайловича Рошка, 
науковця,  фауніста  та  еколога,  знавця  етномофауни Україн-
ських Карпат. Народився в с. Бенедиківцях Мукачівського р-ну 
(1925–1979) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

15  – 100-річчя від дня народження Юрія Миколайовича Горняка, 
воїна 1-ої Чехословацької окремої бригади, кадрового військового 
Чехословацької Народної армії, особистого секретаря Президента 
Людвіка Свободи, полковника. Народився в с. Волосянка Велико-
березнянського р-ну (1915–1989)

16 – 80-річчя від дня народження Івана Іванча, режисера-постанов-
ника. Народився в с. Матовці Свидницького округу (Словаччина) 
(1935–1994)

17  –  110-річчя  від  дня  народження  Івана  Бенціоновича Кагана, 
учасника Другої світової війни, підпоручика, громадського діяча. 
Народився в м. Мукачеві (1905–1984)

18 – 115-річчя від дня народження Деже Дьєрі, угорського поета, 
письменника, журналіста,  лауреата премії  ім. Аттіли Йожефа. 
Тривалий час жив і працював у Берегові, Мукачеві та Ужгороді. 
Народився в м. Рімасомбат (Угорщина) (1900–1974)

18 – 85-річчя від дня народження Йосипа Йосиповича Бокшая (мо-
лодшого), живописця. Народився в м. Ужгороді (1930) 

18 – 70-річчя від дня народження Василя Горкая, релігійного діяча. 
Народився в с. Серне Мукачівського р-ну (1945)

18 – 70-річчя від дня виходу першого номера газети ,,Пряшевщина”. 
Відповідальний редактор – В. Караман, фактичний редактор – 
Ф. Лазорик. Активними дописувачами тижневика були: В. Ка-
пішовський, І. Мацинський, Ф. Іванчов, В. Гренджа-Донський, 
Ю. Боролич та ін. (1945–1951) 

20 – 95-річчя від дня народження Гаврила Логойди, борця-антифа-
шиста. Народився в с. Руське Мукачівського р-ну (1920–1944)

20 – 90-річчя від дня народження Йосифа Товта, педагога, свяще-
ника. Народився в с. Ганиська Кошицького округу (Словаччина) 
(1925)
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20 – 70-річчя від дня народження Павла Лопати, художника. Народив-
ся в с. Калинів Меджилабірського округу (Словаччина) (1945)

20 – 70 років тому постановою Народної Ради Закарпатської Украї ни 
відкрито перший на Закарпатті мистецький навчальний зак лад – 
Ужгородську дитячу музичну школу № 1  ім. П. Чайковського 
(1945) 

21 – 80-річчя від дня народження Івана Яцоша, релігійного діяча. На-
родився в с. Паризівці Снинського округу (Словаччина) (1935)

21 – 75-річчя від дня народження Євгенії Яківни Погоріляк, канди-
дата фізико-математичних наук, доцента кафедри алгебри УжНУ. 
Народилася в м. Макіївка Донецької обл. (1940) 

22 – 120-річчя від дня народження Бели Іллеша (Ліпнер), угорського 
письменника, журналіста, лауреата премії ім. Л. Кошута (1950, 
1955). Народився в м. Кошіце (Словаччина), дитячі та юнацькі 
роки свого життя провів у Берегові та Сваляві (1895–1974) 

22 – 95-річчя від дня народження Григорія Олексійовича Даниль-
кевича, педагога, історика. Народився в с. Свірневе (нині Голо-
ванівського р-ну) Кіровоградської обл. (1920–2002) 

23 – 100-річчя від дня народження Михайла Михайловича Лазара, 
воїна Чехословацького корпусу Людвіка Свободи, підполковника. 
Народився в с. Порошкові Перечинського р-ну (1915–?)

24 – 105-річчя від дня народження Дюли Ортутаї, культурного ді-
яча, міністра у  справах релігії  та  освіти, фольклориста,  члена 
Академії Наук УР, лауреата премії ім. Баумгартена (1937, 1942) та 
Державної премії (Угорщина). В 1971 р. – член відділу мистецтв 
та фольклору Закарпатського наукового товариства; з 1971 р. – 
викладач угорського факультету УжНУ. Народився в м. Суботіца 
(Сербія) (1910–1978) 

24 – 85-річчя від дня народження Івана Каліста, педагога. Народився 
в с. Кружлів Бардіївського округу (Словаччина) (1930)

24 – 70-річчя від дня народження Івана Івановича Гарастея, педагога, 
поета, військового діяча. Поезії І. І. Гарастея часто друкувались 
під псевдонімом – Іван Буштинський. Народився в смт Буштині 
Тячівського р-ну (1945–1999)

25 – 125-річчя від дня народження Остапа Вахнянина, педагога, плас-
тового і культурного діяча на Закарпатті в 20-ті роки XX століття. 
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Народився в м. Стрий Львівської області. Похований в м. Ужгороді 
(1890–1924)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік”

26 – 95-річчя від дня народження Василя Івановича Русина, воїна 
Чехословацького корпусу Людвіка Свободи, полковника. Наро-
дився в с. Перехресному Воловецького р-ну (1920)

26 – 85-річчя від дня народження Юрія Юрійовича Сливки, докто-
ра історичних наук, професора. Народився в с. Нове Давидково 
Мукачівського р-ну (1930) 

27 – 80-річчя від дня народження Івана Чорного, педагога, економіста. 
Народився в с. Чабалівці Меджилабірського округу (Словаччина) 
(1935)

28 – 120-річчя від дня народження Йосифа Сірки, громадського та 
релігійного діяча. Досліджував історію та мовні особливості За-
карпаття. Народився в м. Броди (1895–1961)

28 – 100-річчя від дня народження Івана Пісьо, педагога, культурного 
діяча. Народився в м. Меджилабірці (Словаччина) (1915–1973)

29 – 150-річчя від дня смерті Олександра Васильовича Духновича, 
громадсько-культурного  діяча-будителя,  поета,  письменника, 
педагога, публіциста, збирача фольклору (1803–1865) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2003 рік” 

30 – 75-річчя від дня народження Марії Мачошко, співачки. Народи-
лася в с. Потічки Стропківського округу (Словаччина) (1940)

30 – 25-річчя від дня утворення Спілки перекладачів художньої та 
фахової літератури. Найвищим органом Спілки є членські збори 
(Словаччина) (1990)

31 – 80-річчя від дня народження Андрія Луцика, актора. Народився 
в с. Радвань-на-Лабірці Меджилабірського округу (Словаччина) 
(1935)

31 – 60-річчя від дня народження Ольги Борисівни Мальцевої, кан-
дидата медичних наук, лікаря-пульмонолога. Автор 70 раціона-
лізаторських пропозицій, двох патентів на винаходи. Народилася 
в м. Ужгороді (1955)
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Квітень 
2 – 100-річчя від дня народження Юрія Гуловича, воїна Чехосло-

вацького корпусу Людвіка Свободи, надпоручика. Народився в 
с. Майдані Міжгірського р-ну (1915–?)

2 – 75-річчя від дня народження Лідії Володимирівни Пирогової, 
народної артистки України, члена художньої ради Мукачівсько-
го  російського драматичного  театру. Народилася  в м. Харкові 
(1940)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік” 

4  –  110-річчя  від  дня  народження Федора Михайловича Шимо-
новського,  співака  і  хорового диригента,  учителя,  старійшини 
просвітянського руху на Закарпатті. Народився в с. Лопушанка 
Свалявського р-ну (1905–2000) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

4 – 95-річчя від дня народження Михайла Йосиповича Кречковського, 
воїна Чехословацького корпусу Людвіка Свободи, полковника. 
Народився в с. Лохові Мукачівського р-ну (1920)

4 – 80-річчя від дня народження Павла Алеша, педагога, історика, 
церковного діяча. Народився в с. Ржиміце округу Оломоуц (Че-
хія) (1935)

4 – 75-річчя від дня народження Михайла Михайловича Коцана, за-
служеного працівника культури України. Нагороджений орденом 
,,Знак пошани”, медалями та дипломами лауреата республікан-
ських та всесоюзних конкурсів духових оркестрів. Народився в 
с. Горбки Виноградівського р-ну (1940) 

5 – 80-річчя від дня народження Івана Панчури, педагога, громад-
ського  діяча. Народився  в  с. Нягів Меджилабірського  округу 
(Словаччина) (1935)

5  – 70-річчя від дня народження Людмили Захарівни Григаш,  за-
служеного  працівника  культури України,  директора  обласної 
універсальної наукової бібліотеки. Народилася в м. Нижній Тагіл 
Свердловської області (Росія) (1945) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

5 – 70-річчя від дня народження Василя Петровича Бухала, поета. 
Друкувався у періодичних  виданнях та збірниках творчості мо-
лодих. Автор збірки поезій ,,Робота сонця” та збірки сонетів ,,На 
околиці літа”. Народився в с. Тереблі Тячівського р-ну (1945) 
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7  – 75-річчя від дня народження Василя Маркулина,  громадсько-
політичного діяча. Народився в  с. Медведівцях Мукачівського 
р-ну (1940)

8 – 100-річчя від дня народження Івана Івановича Берегі, воїна Чехос-
ловацького корпусу Людвіка Свободи, підполковника. Народився 
в смт Воловець (1915)

8  –  80-річчя  від  дня  народження Степана Половки,  культурно-
освітнього діяча. Народився в с. Збудський Рокитів Гуменного 
округу (Словаччина) (1935)

8 – 65-річчя від дня народження Надії Вархол (дів. прізв. Вар’ян), 
фольклориста, письменниці. Народилася в с. Хмельова Бардіїв-
ського округу (Словаччина) (1950)

10 – 65-річчя від дня народження Миколи Рішка, журналіста. На-
родився в м. Берегові (1950)

11 – 135-річчя від дня народження Івана Кокинчака, церковного діяча, 
правника. Народився в с. Соливар біля Пряшева  (Словаччина) 
(1880–1965)

12 – 215-річчя від дня смерті Арсенія Коцака (Олексія Федоровича), 
вченого-мовознавця, поета, педагога, історика, філософа, теолога. 
Народився в с. Великий Буковець, колишньої Шаришської жупи 
(тепер Буковець Свидницького округу Східно-Словацького краю) 
(1737–1800) 

12  –  90-річчя  від  дня  народження Петра  Гроцького,  педагога, 
громадсько-культурного діяча. Народився в с. Микулашова Бар-
діївського округу (Словаччина) (1925)

12 – 65-річчя від дня народження Володимира Михайловича Міци, 
фізика,  професора  кафедри  твердотільної  електроніки  з/с  Ін-
формаційної безпеки фізичного факультету УжНУ. Народився в 
м. Мукачеві (1950) 

14  –  90-річчя  від дня народження Єлизавети Людвигівни Бедзір-
Кремницької. Працювала у галузі живопису та графіки. Народи-
лася в м. Ужгороді (1925–1978) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

15 – 95-річчя від дня народження Михайла Бандурчака, підприємця. 
Народився в с. Доробратові Іршавського р-ну (1920–1984)

16 – 95 років тому було влаштоване перше у краї ,,Шевченківське 
свято” з нагоди 59-х роковин від дня смерті поета. Цим святом 
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невмируща спадщина Великого Кобзаря України вийшла на за-
карпатську сцену і стала органічною частиною культурного життя 
Карпатської України (1920) 

17  – 90-річчя від дня народження  Івана Кимака, педагога, мовоз-
навця. Народився в с. Збудська Біла Меджилабірського округу 
(Словаччина) (1925–1982)

17 – 85-річчя від дня народження Павла Карловича Балли, живо-
писця. Народився в с. Павловці (Словаччина) (1930) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

17  –  85-річчя  від  дня  народження Йосифа Крайняка,  інженера-
проектанта. Народився  в  с. Красний Брід Меджилабірського 
округу (Словаччина) (1930)

17  –  80-річчя  від дня народження Василя Юрійовича Турянчика, 
футболіста, захисника, заслуженого майстра спорту СРСР. На-
родився в смт Чинадійові Мукачівського р-ну (1935)

19 – 70-річчя від дня народження Олександра Миколайовича Саллера, 
живописця. Народився в м. Хусті (1945–2002) 

20  –  85-річчя  від  дня народження Йосифа Пригоди,  співака. На-
родився  в  с. Петровани Пряшівського  округу  (Словаччина) 
(1930–1987)

22 – 100-річчя від дня народження Василя Гривни, історика, педа-
гога. Народився в с. Бехерів Бардіївського округу (Словаччина) 
(1915–1987)

24  –  105-річчя  від  дня народження Штефана Максимільяновича 
Монорі, воїна Чехословацького корпусу Людвіка Свободи, над-
поручика. Народився в м. Ужгороді (1910–1943)

24 – 100-річчя від дня народження Юрія Васильовича Мешка, воїна 
Чехословацького корпусу Людвіка Свободи, майора. Народився 
в с. Тур’ї-Ремети Перечинського р-ну (1915–?)

24 – 95-річчя від дня виходу в Ужгороді першого номеру газети ,,На-
род”, виходила у 1920–1921 рр. 

28 – 100-річчя від дня народження Івана Дмитровича Кепича, воїна 
Чехословацького корпусу Людвіка Свободи, підполковника. На-
родився в с. Великі Лучки Мукачівського р-ну (1915–1985)

29  –  80-річчя  від  дня  народження Йосифа  Танчина,  педагога, 
громадсько-культурного діяча. Народився в с. Андрійова Барді-
ївського округу (Словаччина) (1935)
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30 – 105-річчя від дня народження Марка Бараболі (Івана Федоро-
вича Рознійчука), письменника,  сатирика. Народився в  с. Тре-
бушанах на Мараморощині  (нині  с. Ділове Рахівського  р-ну) 
(1910–1945) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

30  –  95-річчя  від  дня  заснування  газети  ,,Закарпатська  правда” 
(1920)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік”

30 – 85-річчя від дня народження Юрія Варги, лікаря, письменни-
ка. Народився в с. Бжани Стропківського округу (Словаччина) 
(1930) 

 Травень 
1 – 115-річчя від дня смерті Міхая Мункачі (Ліб), видатного представ-

ника угорського та європейського демократично-реалістичного 
живопису. Народився в м. Мукачеві (1844–1900)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік”

1 – 100-річчя від дня народження Миколи Онуфрійовича Дреботи, 
підполковника. Народився в с. Богдан Рахівського р-ну (1915)

1 – 90-річчя від дня народження Юрія Івановича Стенчука, гро мад-
сько-політичного діяча. Народився в с. Кваси Рахівського р-ну 
(1925–2009)

2 – 130-річчя від дня народження Йожефа Гаті, активного діяча ро-
бітничого руху, журналіста, письменника. Народився в м. Унгвар 
(нині м. Ужгород) (1885–1945) 

2 – 70 років тому після багатотисячного мітингу напередодні Дня 
Перемоги ужгородцями був закладений фундамент меморіаль-
ного  комплексу  ,,Пагорб Слави”. Автор проекту  –  архітектор 
А. Згореллі (1945) 

3 – 75-річчя від дня народження Ольги Іштванівни Терек-Медвецкі, 
доктора біологічних наук, профессора, завідувачки кафедри фізіо-
логії рослин Львівського державного університету. Народилася в 
с. Тисасірма (нині с. Дротинці) Виноградівського р-ну (1940) 

5 – 105-річчя від дня народження Павла Петровича Цібере, юриста, 
підкарпаторусинського політичного  і  культурного діяча. Наро-
дився в с. Залужжі Мукачівського району (1910–1979) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”
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6 – 65-річчя від дня народження Юрія Кохана, заслуженого лікаря 
України, громадсько-політичного діяча. Народився в смт Коль-
чино Мукачівського р-ну (1950)

7 – 80-річчя від дня народження Анни Забавської (дів. прізв. Біттнер), 
актриси. Народилася в с. Камйонка Старолюбовнянського округу 
(Словаччина) (1935)

7 – 75-річчя від дня народження Миколи Степановича Гама, вченого-
хіміка. Він є автором та співавтором понад 40 наукових праць, 
підручника  ,,Основи фізичної  та  колоїдної  хімії”. Народився 
в  с.  Горянах Ужгородського  р-ну  (нині  в  складі м. Ужгорода) 
(1940) 

8 – 85-річчя від дня народження Омеляна Дмитровича Довганича, 
доктора історичних наук, краєзнавця, журналіста і публіциста. 
Народився в с. Нижнє Селище Хустського р-ну (1930–2009) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

9 – 100-річчя від дня народження Миколи Івановича Кухаренка, Героя 
Радянського Союзу, генерал-майора, громадського діяча. Жив і 
працював в м. Виноградові. Народився в с. Яковлєві Андріївського 
р-ну Донецької обл. (1915–2009)

9 – 95-річчя від дня створення Закарпатського крайового товариства 
,,Просвіта” (1920) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

11 – 85-річчя від дня утворення Товариства українських інженерів 
у Братиславі (Словаччина) (1930–1947)

12 – 95-річчя від дня народження Івана Петровича Медулича, учас-
ника Другої світової війни у складі 1-го Чехословацького корпусу, 
полковника Чехословацької армії. Народився в с. Нижній Студе-
ний Міжгірського р-ну (1920)

12 – 60-річчя від дня народження Марії Пилипчак (уродж. Кадар), 
члена Спілки  композиторів України. Народилася  в  м. Хусті 
(1955) 

13  –  220-річчя  від  дня  народження Павела Йожефа Шафарика, 
чеського і словацького філолога, історика, етнографа, видатного 
сла віста (1795–1861)

13 – 100-річчя від дня народження Івана Михайловича Сабадоша, 
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делегата Першого  з’їзду Народних  комітетів  Закарпатської 
України ,  вчителя,  краєзнавця. Народився  в  с.  Задньому  (нині 
с. При боржавське) Іршавського р-ну (1915) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

13 – 70-річчя від дня народження Миколи Федьковича, художника. 
Народився в м. Ужгороді (1945)

13 – 65-річчя від дня народження Наталії Гаврилівни Шимші (дів. 
прізв. Смочкова), музиканта-педагога по  класу фортепіано.  Її 
учні – постійні призери обласних, всеукраїнських та міжнародних 
конкурсів та фестивалів. Народилася в м. Хусті (1950) 

14 – 175-річчя від дня народження Юрія Ігнаткова (Ігнатов), педагога, 
публіциста, мовознавця. Народився в м. Михалівці (Словаччина) 
(1840–1885)

15  –  65-річчя  від дня народження  Івана  Івановича Пастеляка,  за-
служеного працівника культури України. Танці, які створив Іван 
Пастеляк – ,,Турянський”, ,,Сувенір Закарпаття”, хореографічна 
композиція ,,Карпати” – увійшли до репертуару багатьох танцю-
вальних колективів України та за кордоном. Народився в с. Сімері 
Перечинського р-ну (1950)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік” 

16 – 260-річчя від дня народженя Яноша Дерчені  (Weisz), лікаря, 
науковця, мінеролога. У 1800 р. у Подгерінгі створив галуновий 
завод, у 1809 р. у с. Ковасо, у 1825 р. у с. Пустакерепец. у 1793 р. 
від короля дістав володіння у с. Дерцен тому і поміняв прізвище 
на Дерчені. Народився в м. Сепешсомбат, а помер в м. Мукачеві 
(1755–1837) 

18 – 80-річчя від дня народження Івана Михайловича Чаварги, кан-
дидата історичних наук, доцента, адміністратора вищої школи. 
Народився в с. Гусний Великоберезнянського р-ну (1935) 

21  –  105-річчя  від дня народження Юрія Васильовича Гриндича, 
воїна Чехословацького корпусу Людвіка Свободи, підпоручика. 
Народився в с. Ужок Великоберезнянського р-ну (1910–1945)

21 – 95-річчя від дня створення драматичного гуртка при товаристві 
,,Просвіта”, що постав з ,,Руського культурного комітету”, засно-
ваного ще у грудні 1919 р. д-ром Данилом Старухою. Драматич-
ний гурток ,,Просвіти”, під адмініструванням Михайла Винаря, 
дав декілька вистав, одначе діяльність його не виступала за межі 
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аматорських драматичних гуртків та їх характеру й не могла стати 
основою постійного театру (1920) 

22 – 70-річчя від дня народження Івана Юрійовича Петровція, по-
ета, прозаїка, перекладача. Народився в с. Осій Іршавського р-ну 
(1945)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

23 – 65-річчя від дня народження Володимира Юрійовича Товтина, 
поета і прозаїка. Народився в с. Вовковому Ужгородського р-ну 
(1950)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік” 

23 – 65-річчя від дня народження Ростислава Степановича Стойка, 
доктора біологічних наук, Соросівського професора. Народився 
в  с.  Горянах Ужгородського  р-ну  (нині  в  складі м. Ужгорода) 
(1950)

23 – 50-річчя від дня народження Юрія Володимировича Андрашка, 
доктора медичних наук, завідувача кафедри шкірних та венероло-
гічних хвороб УжНУ, головного дерматовенеролога Закарпаття, 
голови проблемної комісії по дерматовенерології МОЗ та НАМН 
України,  віце-президента Української  академії  дерматовенеро-
логії,  віце-президента Української  асоціації  псоріазу,  першого 
президента Євро-Азійської асоціації дерматовенерологів, голови 
Закарпатського  осередку  асоціації  лікарів  дерматовенерологів 
та  косметологів,  члена Угорської  академії  наук. Народився  в 
м. Мукачеві (1965)

24  –  80-річчя  від  дня  народження Степана  Глогинця,  педагога, 
громадсько-культурного діяча. Народився в с. Збудський Рокитів 
Гуменного округу (Словаччина) (1935)

24 – 70-річчя від дня народження Юрія Івановича Гевази, вченого-
хіміка. Він плідно працює над пошуком та розробкою технологіч-
них процесів одержання різних фізіологічно-активних речовин, 
які  знайшли практичне  застосування у медицині,  ветеринарії, 
сільському  господарстві,  машинобудуванні  та  інших  галузях 
народного господарства. З вересня 1999 р. Ю. І. Геваза працює 
професором кафедри хімії Київського національного торговельно-
економічного університету. Народився в м. Перечині (1945) 

24 – 70-річчя від дня утворення молодіжної організації на Пряшів-
щині ,,Союз молоді Карпат” (СМК). На установчих зборах було 
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ухвалено  тимчасовий  статут  за  зразком  статуту Союзу молоді 
Закарпатської України (1945–1949)

26 – 65-річчя від дня народження В’ячеслава Івановича Віньковсько-
го, художника декоративно-прикладного мистецтва, члена Націо-
нальної Спілки художників України. Народився в с. Маниківці 
Михайлівського р-ну Хмельницької обл. (1950)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік”

27 – 145-річчя від дня народження Володимира Юліановича Охри-
мовича, науковця-етнографа. Після поїздки лінгвіста по території 
Мараморощини і перебування його в Мукачеві він видав книгу 
,,Враження  з Угорської Русі”  (Львів, 1895), де приділив певну 
увагу побуту  закарпатських українців,  порушив ряд проб лем, 
пов’язаних  з  історичним розвитком нашого  краю. Народився 
в с. Велдіж Долинського повіту на Станіславщині (нині Івано-
Франківська область) (1870–1931) 

29 – 85-річчя від дня народження Ярослава Хлипняча, громадсько-
політичного діяча, почесного громадянина м. Мукачева. Народив-
ся в с. Кривка Турківського р-ну Львівської обл. (1930)

30 – 95-річчя від дня народження Івана Івановича Микити, підпол-
ковника. Народився в смт Буштині Тячівського р-ну (1920)

30 – 80-річчя від дня народження Степана Пажура, історика. Наро-
дився в с. Зубне Гуменного округу (Словаччина) (1935)

30 – 70-річчя від дня народження Катерини Іванівни Горват, кандида-
та філологічних наук, доцента кафедри угорської філології УжНУ, 
лінгвіста,  співавтора  підручників  угорської мови  для  4-5  кл., 
члена  Закарпатського  угорськомовного наукового  товариства. 
Народилася в с. Тісакерестур (нині с. Перехрестя) Виноградів-
ського р-ну (1945) 

Червень
1 – 100-річчя від дня народження Петра Васильовича Леднея, по-

ручика. Народився в с. Репинному Міжгірського р-ну (1915–?)
1 – 90-річчя від дня народження Василя Герасимовича Чумака, кри-

тика, літературознавця. Народився в с. Свинарки Христинівського 
р-ну Черкаської області (1925) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”
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1 – 80-річчя від дня народження Гелени Миколаївни Поляк-Шеремет, 
заслуженої артистки України. Народилася в м. Ужгороді (1935)

1 – 60-річчя від дня народження Ірини Іванівни Пацкань (дів. прізв. 
Кобеляцька), кандидата медичних наук, доцента кафедри охорони 
материнства та дитинства ФПО УжНУ. Автор 45 наукових праць, 
у тому числі авторських свідоцтв на винахід та раціоналізатор-
ських  пропозицій. Народилася  в м. Кам’янець-Подільському 
Хмельницької обл. (1955) 

3  –  85-річчя  від  дня  народження Степана Степановича  Буцка, 
вченого-хіміка. Він  є  відомим спеціалістом у  галузі фотохімії, 
координаційної хімії, біонеорганічної хімії та хімічних проблем 
екології. Є автором понад 100 наукових праць, 6 винаходів. На-
родився в м. Мукачеві (1930) 

3 – 70 років тому на центральній площі м. Мукачева відбулося уро-
чисте відкриття пам’ятника воїнам та партизанам, які загинули 
в боях за визволення міста (автор – С. Носов) (1945) 

6 – 125-річчя від дня народження Петра Жидовського, громадського 
діяча. Народився в с. Шариське Ястраб’є Старолюбовнянського 
округу (Словаччина) (1890–1947)

9 – 60-річчя від дня народження Сергія Івановича Устича, кандидата 
філософських наук, доцента, дипломата, державного діяча. На-
родився в с. Загатті Іршавського р-ну (1955)

10 – 60-річчя від дня народження Людмили Вадимівни Лимонової, 
кандидата філологічних наук, доцента кафедри російської літе-
ратури УжНУ. Народилася в м. Мукачеві (1955)

12 – 75-річчя від дня народження Валерії Олександрівни Юрченко, 
поетеси,  художника-аматора,  відомого фахівця  бібліотечної 
справи. Працювала в Закарпатській обласній бібліотеці для ді-
тей ім. Д. Вакарова на посаді методиста, заступника директора 
з наукової роботи, директором бібліотечного відділу обласного 
медичного інформаційно-аналітичного центру. Вона підготувала 
понад 60 публікацій з питань культури, бібліотечної роботи, етики. 
Народилася в м. Кремінному на Луганщині (1940) 

13  –  75-річчя  від дня народження Пилипа Сідлецького,  прозаїка. 
Працював на Закарпатті, став лауреатом річного конкурсу, який 
проводила  газета  ,,Новини  Закарпатття”  (1992). Народився  в 
с. Тростянець Тиврівського р-ну на Вінниччині (1940–1993). 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”
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13 –  75-річчя  від  дня народження  Івана Дмитровича Олексеюка, 
вченого-хіміка. Він є автором та співавтором понад 350 наукових 
праць, 12 винаходів, 7 монографій та 10 посібників. І. Д. Олек-
сеюк –  відмінник освіти України,  лауреат премії  ім. Яро слава 
Мудрого АН вищої школи. Народився в с. Верховині на Холмщині 
(Польща) (1940) 

14 – 75-річчя від дня народження Михайла Яковича Шушкевича, 
поета, полковника, почесного працівника Міністерства будівни-
цтва підприємств нафтової і газової промисловості. Народився 
в с. Старий Вишнівець Вишневецького (нині Збаразького) р-ну 
Тернопільської обл. (1940)

14 – 60-річчя від дня народження Тетяни Іванівни Хоменко (Шовко-
пляс), кандидата філософських наук, доцента кафедри філософії 
УжНУ. Народилася в м. Торез Донецької обл. (1955)

15  –  90-річчя  від  дня  народження Павла  Івановича Хавлюка, 
вченого-археолога,  кандидата  історичних  наук,  доцента. На-
родився в с. Жорнище (нині Іллінецького р-ну Вінницької обл.) 
(1925–2001)

15 – 85-річчя від дня народження Степана Ванчишина, правника, 
громадського  діяча. Народився  в  с.  Бодружаль Свидницького 
округу (Словаччина) (1930–1984)

15 – 80-річчя від дня народження Василя Михайловича Бровдія, відо-
мого ученого-ентомолога, доктора біологічних наук, професора, 
академіка АН ВШ України. Народився в м. Іршаві (1935) 

15 – 60-річчя від дня народження Олександра Георгійовича Лавера, 
кандидата фізико-математичних наук, доцента, завідувача кафе-
дри інформатики та фізико-математичних дисциплін УжДІІЕП. 
Народився в м. Ужгороді (1955)

16  –  90-річчя  від  дня  народження Степана  Григоровича Усика, 
художника і журналіста. Народився в с. Студеники Переяслав-
Хмельницького р-ну Київської обл. (1925–2001) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

17 – 90-річчя від дня народження Павла Михайловича Бабця, воїна 
Чехословацького корпусу Людвіка Свободи, генерал-майора. На-
родився в с. Бороняво Хустського р-ну (1925)

17  –  90-річчя  від  дня  заснування  культурно-освітнього  осередку 
,,Руський дім”. Служить для громадсько-культурної та освітньої 
роботи русинів-українців м. Пряшева (Словаччина) (1925)
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18 – 95-річчя від дня народження Єви Бісс, письменниці, художниці. 
Народилася в с. Орябина Старолюбовнянського округу (Словач-
чина) (1920)

20 – 125-річчя від дня народження Антона Адамковича, педагога. 
Народився в с. Матяшка Воронівського округу (Східна Словач-
чина) (1890–1973)

20 – 120-річчя від дня народження Торисина (псевд. Деонизія Зуб-
рицького), поета, прозаїка, художника. Був учителем, а згодом 
директором Пряшівської руської горожанської школи. Відомий 
як художник і публіцист, що написав кілька розвідок з історії за-
карпатської літератури. Один з тих небагатьох літераторів Східної 
Словаччини, який поряд з ,,язичієм” писав і українською мовою. 
Свої поезії та прозові твори друкував на сторінках закарпатських і 
пряшівських періодичних видань – газет ,,Наш рôдний край”, ,,Ві-
ночок”, ,,Пчôлка”, ,,Русское слово”, в календарях і літературних 
альманахах т-ва ,,Просвіти”. Народився в с. Дячів Сабинівського 
округу (Словаччина) (1895–1949)

20 – 70-річчя від дня народження Жужанни Олодарівни Горват, пе-
дагога, самодіяльної художниці. Народилася в м. Хусті (1945) 

20 – 70 років тому постановою Народної Ради Закарпатської України 
було вирішено відкрити в м. Ужгороді Народний музей (1945) 

20 – 70-річчя від дня заснування Закарпатського державного крає-
знавчого музею (1945) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

20 – 60-річчя від дня народження Славки Юріївни Гереші, лікаря-
терапевта. Народилася в с. Білки Іршавського р-ну (1955)

22 – 100-річчя від дня народження Івана Степановича Ковача, полковни-
ка. Народився в с. Синевирська Поляна Міжгірського р-ну (1915)

22  –  80-річчя  від  дня народження Едуарда  Івановича Камінсько-
го,  прозаїка, журналіста,  працював  у  редакції  ,,Закарпатської 
правди”, кількох районних газет області. Народився в м. Києві 
(1935–1993) 

23 – 105-річчя від дня народження Мойзеша Маєровича, капітана. 
Народився в смт Солотвині Тячівського р-ну (1910)

23 – 100-річчя від дня народження Петра Михайловича Пойди, фоль-
клориста. Народився в с. Луг Рахівського р-ну (1915–2001) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”
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25 – 80-річчя від дня народження Івана Васильовича Хіміча, вченого-
фізика-теоретика, заслуженого працівника народної освіти Укра-
їни. Він є автором  і співавтором більше сотні наукових праць. 
Народився в м. Іршаві (1935) 

25  –  60-річчя  від  дня  народження  Івана  Івановича Небесника, 
вченого-педагога,  громадського діяча,  кандидата педагогічних 
наук,  доцента,  заслуженого працівника  освіти України,  члена 
Національної спілки художників України. Народився в смт Се-
редньому Ужгородського р-ну (1955)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік” 

26 – 85-річчя від дня народження Івана Юди, громадсько-культурного 
діяча,  дипломата. Народився  в  с. Кленова Снинського  округу 
(Словаччина) (1930)

26 – 70 років тому Народна Рада Закарпатської України прийняла 
постанову ,,Про відкриття школи живопису, скульптури і школи 
художніх ремесел” (1945) 

27 – 55-річчя від дня народження Оксани Степанівни Бабенко, кан-
дидата медичних наук,  доцента  курсу радіології факультативу 
післядипломної освіти УжНУ. Народилася в м. Ужгороді (1960)

27 – 45-річчя від дня урочистого відкриття обласного музею народної 
архітектури і побуту (1970) 

28 – 85-річчя від дня народження Миколи Яковича Попенка, тривалий 
час – диригента Закарпатського народного хору, заслуженого ар-
тиста України, лауреата обласної премії ім. Д. Задора. Народився 
в м. Рахові (1930) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

29  –  110-річчя  від  дня  народження  Івана  Демка,  громадсько-
політичного діяча. Народився в с. Ленартів Бардіївського округу 
(Словаччина) (1905–1984)

29  –  95-річчя  від  дня  народження Мефодія Якубовича Лемака, 
воїна Чехословацького корпусу Людвіка Свободи,  громадсько-
політичного діяча, поручика. Народився в с. Монастирець Хуст-
ського р-ну (1920–1944)

29 – 70-річчя підписання Договору між урядами СРСР і ЧСР ,,Про 
Закарпатську Україну” (1945)

30 – 55-річчя від дня народження Маріанни Іванівни Кляп (дів. прізв. 
Гранчак), кандидата педагогічних наук. Народилася в м. Ужгороді 
(1960) 
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Липень 
1 – 65-річчя від дня народження Івана Юрійовича Жироша, журна-

ліста. Народився в с. Липчі Хустського р-ну (1950)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік”

1 – 50-річчя від дня народження Мар’яна Юрійовича Сабова, вченого-
хіміка. Народився в м. Ужгороді (1965)

2 – 120-річчя від дня народження Андрія Івановича Бродія, прем’єр-
міністра першого автономного уряду Карпатської України. На-
родився в с. Кам’янському (до 1945 р. – Кив’яжд) Іршавського 
р-ну (1895–1946) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

2  –  85-річчя  від  дня народження Петра Миколайовича Лизанця, 
вченого-мовознавця, заслуженого діяча науки і техніки України. 
Народився  в  с.  Ізворі  (нині  с.  Родниківка) Свалявського  р-ну 
(1930) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

2 – 60-річчя від дня народження Маріанни Йосипівни Пак-Салай, 
педагога, поетеси. Народилася в с. Підгорбі Ужгородського р-ну 
(1955)

3 – 105-річчя від дня народження Ольги Михайлівни Дутко (дів. прізв. 
Туркиняк), диригента, музичного педагога та композитора. На-
родилася в с. Новоселиці, нині Перечинського р-ну (1910–2004) 

3 – 75-річчя від дня народження Василя Івановича Якубця, вченого-
хіміка. Він є автором та співавтором близько 60 наукових праць, 
7 винаходів, переможець регіонального конкурсу ,,Винахід–2000”. 
Народився в с. Чепа Виноградівського р-ну (1940) 

3 – 55-річчя від дня народження Аліси Іванівни Палко, кандидата 
біологічних наук,  доцента,  члена Спілки угорських вчених на 
Закарпатті. Народилася в м. Ужгороді (1960) 

4 – 80-річчя від дня народження Володимира Лаврентійовича Бод-
нара,  першого  завідувача  кафедри політології УжНУ,  доцента 
факультету суспільних наук, кандидата філософських наук. На-
родився в м. Ужгороді (1935–2011)

4 – 75-річчя від дня народження Івана Васильовича Григи, вченого, 
професора кафедри біохімії, фармакології та фізичних методів 
лікування медичного факультету УжНУ. Народився в с. Верхні 
Ворота Воловецького р-ну (1940)
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5 – 100-річчя від дня народження Павла  Івановича Месара, воїна 
Чехословацького корпусу Людвіка Свободи, пізніше кадрового 
військового Чехословацької Народної армії, підполковника. На-
родився в смт Воловець (1915)

5 – 95-річчя від дня народження Петра Івановича Габовди, підпо-
ручика. Народився в с. Ключарках Мукачівського р-ну (1920)

5 – 90-річчя від дня народження Андрія Олександровича Вертелець-
кого, заслуженого артиста України. Народився в с. Канівському 
Запорізької обл. (1925–2005) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

5 – 65-річчя від дня народження Степана Васильовича Куна, вченого-
хіміка. Народився в м. Ужгороді (1950)

6 – 85-річчя від дня народження Федора Федоровича Рубіша, істо-
рика і краєзнавця. Народився в с. Великі Лучки Мукачівського 
р-ну (1930)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік”

8  –  110-річчя  від  дня народження Юлія Васильовича Боршоша-
Кум’ятського, поета. Народився в с. Великі Ком’яти Виноградів-
ського р-ну (1905–1978) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

8 – 55-річчя від дня народження Надії Павлівни Керецман (дів. прізв. 
Гранчак), кандидата  історичних наук, доцента, педагога вищої 
школи. Народилася в м. Іршаві (1960)

8 – 50-річчя від дня народження Михайла Михайловича Лабоша, 
освітянина, громадсько-політичного діяча. Народився в с. Бере-
зинка Мукачівського р-ну (1965) 

9 – 95-річчя від дня народження Іллі Михайловича Симчини, воїна 
Чехословацького корпусу Людвіка Свободи, полковника. Наро-
дився в смт Чинадійові Мукачівського р-ну (1920)

11 – 90-річчя від дня народження Василя Георгійовича Габди, живо-
писця, народного художника України, лауреата обласної премії 
ім. Й. Бокшая та А. Ерделі, члена Національної Спілки художників 
України. Народився в м. Ужгороді (1925–2003) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

11 – 80-річчя від дня народження Ігоря Васильовича Лацанича, на-
родного артиста України і Татарстану, відомого диригента. На-
родився в смт Великий Березний (1935–2003)
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11 – 60-річчя від дня народження Петра Петровича Петрища, вченого-
історика, педагога і дипломата. Народився в с. Великий Раковець 
Іршавського р-ну (1955)

11 – 50-річчя від дня народження Наталії Вікторівни Марченкової, 
композитора, педагога. Народилася в м. Москві (Росія) (1965)

12 – 55-річчя від дня народження Ольги Михайлівни Вайнагій, кан-
дидата медичних наук, доцента кафедри загальної хірургії (з кур-
сами травматології,  оперативної хірургії  та  судової медицини) 
медичного факультету УжНУ. Народилася в м. Ужгороді (1960)

13 – 85-річчя Першої крайової конференції селянства (1930) 
14 – 95-річчя від дня народження Іллі Карловича Гафіяка, підполков-

ника. Народився в смт Ясіня Рахівського р-ну (1920)
14 – 65-річчя від дня народження Іштвана Удварі, угорського славіста, 

професора, доктора Угорської академії наук. Відомий як дослід-
ник  архівних документів,  пов’язаних  з  історією нашого краю. 
Народився в м. Торньошпалцо (Угорщина) (1950–2005) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

15 – 90-річчя від дня народження Василя Васильовича Діянича, поета. 
Народився в с. Тур’я-Бистра Перечинського р-ну (1925–1980) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

17 – 80-річчя від дня народження Юлії Прокіпчак (дів. прізв. Джу-
ра), юриста, культурно-освітнього діяча. Народилася в с. Двірці 
Львівської обл. (1935)

17 – 75-річчя від дня народження Олени Миколаївни Касьяненко, 
одного з організаторів централізації бібліотек обасті. Бібліотеч-
ній справі вона віддала майже чотири десятиліття. Народилася в 
м. Ворошиловограді (нині Луганськ) (1940)

18 – 80-річчя від дня народження Юрія Кундрата, педагога, літера-
турознавця, перекладача, культурно-освітнього діяча. Народився 
в с. Баєрівці Сабинівського округу (Словаччина) (1935) 

19 – 70-річчя від дня смерті Августина Івановича Волошина, пре-
зидента Карпатської України,  вченого-педагога. Народився  в 
с. Келечині Міжгірського р-ну (1874–1945) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2004 рік”

21 – 80-річчя від дня народження Пірошки Томашівни Гадар, бібліо-
текаря, заслуженого працівника культури України. Народилася в 
с. Баркасові Мукачівського р-ну (1935–2006)
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21  –  70-річчя  від дня народження Юлія Антоновича Кула, публі-
циста,  прозаїка,  відмінника  охорони природи України,  члена 
Національної спілки журналістів України. Народився в с. Мокра 
Перечинського р-ну (1945) 

21 – 70-річчя від дня народження Юрія Степановича Шутюка, за-
служеного працівника культури Російської Федерації, директора 
Закарпатського  державного  російського  драматичного  театру 
(1945) 

22  –  70-річчя  від  дня  відкриття Меморіалу на Пагорбі Слави на 
честь загиблих героїв за визволення Ужгорода від фашистських 
загарбників (1945) 

23  –  95-річчя  від  дня народження Марії Андріївни Гаврило,  ви-
шивальниці, заслуженого майстра народної творчості України. 
Народилася в с. Рокосові Хустського р-ну (1920)

23  –  70-річчя прийняття постанови Народної Ради Закарпатської 
України з питання реформи системи народної освіти на Закар-
патті (1945) 

24 – 95-річчя від дня народження Михайла Дмитровича Короля, пол-
ковника. Народився в с. Нижнє Селище Хустського р-ну (1920)

24 – 95-річчя від дня народження Михайла Папа, науковця, доктора 
міжнародного права, почесного Голови Братства ,,Карпатська Січ”. 
Народився в с. Сірма над Тисою Виноградівського р-ну (1920)

25 – 115-річчя від дня народження Петра Бабея, хлібороба, громад-
сько-політичного діяча. Народився в с. Штефурів Свидницького 
округу (Словаччина) (1900–1979)

25 – 85-річчя від дня народження Олексія Прибули, педагога. Наро-
дився в с. Городисько Пряшівського округу (Словаччина) (1930)

26 – 95-річчя від дня народження Івана Івановича Лазара, казкаря. 
Народився в с. Макарьові Мукачівського р-ну (1920) 

26 – 90-річчя від дня народження Михайла Кернашевича, релігій-
ного діяча. Народився в с. Чертіжне Меджилабірського округу 
(Словаччина) (1925–1990)

26 – 60-річчя від дня народження Антона Антоновича Шепи, педаго-
га, відмінника народної освіти. Народився в м. Мукачеві (1955) 

27 – 125-річчя від дня народження Михайла Гавриловича Дубров-
ського,  педагога,  народного  учителя. Народився  в  с.  Рокосові 
Хустського р-ну (1890–1974)
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29 – 115-річчя від дня народження Федора Ганчева, овочівника, Ге-
роя Соціалістичної Праці. Народився в с. Теодосієво в Болгарії 
(1900–1983)

29 – 50-річчя від дня народження Магдалини Василівни Опачко (дів. 
прізв. Маринець), кандидата педагогічних наук, доцента кафедри 
педагогіки і психології УжНУ. Народилася в смт Кольчині Мука-
чівського р-ну (1965)

31 – 95-річчя від дня народження Михайла Васильовича Ковтана, 
воїна Чехословацького корпусу Людвіка Свободи, полковника. 
Народився в с. Гусний Великоберезнянського р-ну (1920)

 Серпень 
2 – 80-річчя від дня народження Адальберта Адальбертовича Бовді, 

доктора фізико-математичних наук, професора кафедри алгебри 
УжНУ. Народився в с. Павлово Ужгородського р-ну (1935)

2 – 80-річчя від дня народження Степана Пружинського, педагога, 
протоієрея. Народився в с. Удоль Старолюбовнянського округу 
(Словаччина) (1935)

2 – 75-річчя від дня народження Тібора Севлеші, видатного лікаря-
невролога, засновника і голови Тячівського Кругу Шімона Голло-
ші  (1987),  письменника,  публіциста. Народився  в м. Берегові 
(1940) 

3  –  95-річчя  від  дня  народження  Івана  Гавриловича Мельника, 
поета-пісняра. Народився  в  с. Великий Раковець  Іршавського 
р-ну (1920–1977) 

4  –  95-річчя  від  дня  народження  Івана  Пиханича,  педагога, 
громадсько-культурного  діяча. Народився  в  с. Нижна Писана 
Свидницького округу (Словаччина) (1920–1988)

5 – 100-річчя від дня народження Михайла Гостя, воїна Чехосло-
вацького корпусу Людвіка Свободи, підполковника. Народився 
в с. Рудникова Гута Свалявського р-ну (1915–1986)

7 – 70-річчя від дня народження Марії Іванівни Головач, поетеси, 
перекладача. Народилася в м. Мукачеві (1945) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

8  –  55-річчя  від  дня  народження Олени Юсупівни Яцканич,  за-
служеного працівника культури України. Нагороджена медаллю 
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лауреата 2-го Всесоюзного фестивалю народної творчості, зна-
чком Всесоюзної центральної Ради професійних спілок ,,За до-
сягнення в самодіяльному мистецтві”. Народилася в м. Алма-Ата 
(Казахстан) (1960) 

9  –  110-річчя  від  дня  народження Андрія  Рудловчака,  педагога, 
публіциста, громадського діяча. Народився в с. Нижній Жипов 
Требішівського округу (Словаччина) (1905–1977)

9 – 90-річчя від дня народження Іштвана Арпи, доктора музикознав-
ства. Народився в м. Ужгороді (1925–2001)

9 – 85-річчя від дня народження Петра Петровича Дурдинця, кан-
дидата економічних наук, високопрофесійного фахівця лісової та 
деревообробної промисловості України. Народився в с. Ромоче-
виці Мукачівського р-ну (1930) 

10 – 115-річчя від дня народження Михайла  Івановича Шопляка-
Козака,  казкаря. Народився  в  с. Келечині Міжгірського  р-ну 
(1900–1980)

10 – 95-річчя від дня народження Олександра Карповича Бурліна, 
живописця. Народився в с. Хвалинську Саратовської обл. (Росія) 
(1920–1994) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

16 – 255-річчя від дня народження Дьєрдя Горвата-палоці, письмен-
ника. Народився в с. Палоц Унгського комітату (нині Словаччина) 
(1760–?) 

16 – 115-річчя від дня народження Степана Макари, педагога, гро-
мадського діяча. Народився в с. Крайня Порубка Свидницького 
округу (Словаччина) (1900–1981)

18 – 95-річчя від дня народження Михайла Михайловича Сабадоша, 
прозаїка, полковника. Народився в с. Заднє (нині с. Приборжав-
ське) Іршавського р-ну (1920–1990) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

19 – 90-річчя від дня народження Петра Брудняка, дипломата, пе-
дагога. Народився в с. Нижній Мирошів Свидницького округу 
(Словаччина) (1925–1981)

19  –  75-річчя  від  дня  народження Еміла  (Омеляна) Федоровича 
Ландовського, кандидата історичних наук, педагога вищої шко-
ли, державного і політичного діяча. Народився в с. Страбичові 
Мукачівського р-ну (1940) 
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22 – 110-річчя від дня народження Василя Свереняка, радника мі-
ністра освіти Августина Штефана, посла  (депутата) до Сойму 
Карпатської України (1905–1985) 

24 – 270-річчя трагічної загибелі легендарного ватажка карпатських 
опришків Олекси Довбуша. Народився в с. Печеніжині Коломий-
ського повіту (нині Івано-Франківська обл.) (1700–1745) 

24 – 85-річчя від дня народження Марії Корби (дів. прізв. Оринич), 
актриси. Народилася в с. Рунина Снинського округу (Словаччи-
на) (1930)

24 – 80-річчя від дня народження Степана Степановича Долгоша, 
науковця,  доктора медичних  наук,  професора. Працював  за-
відувачем кафедри факультетської хірургії УжНУ. Народився в 
с. Вовковому Ужгородського р-ну (1935–1990)

24 – 70 років тому Народна Рада Закарпатської України надала статус 
середніх педагогічних навчальних закладів колишнім учитель-
ським семінаріям (1945) 

25 – 100-річчя від дня народження Григорія Михайловича Колотуші, 
прозаїка. Після Великої Вітчизняної війни Г. Колотуша працював 
в мукачівській  газеті  ,,Прапор перемоги”, в  заводській багато-
тиражці ,,Мукачівприлад”. Найбільш відомі твори: ,,Академик”, 
,,Безотрадное  время”,  ,,Поездка  в Вишенки”,  ,,На  світанку”, 
,,Белый крест”, ,,Осенние вечера”, ,,Идеал”, ,,Голоса истории”, 
,,В мире и над миром”. Народився в с. Тичанівка Чернігівської 
губернії (1915–2001)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік” 

26 – 50-річчя від дня народження Ярослава  Івановича Студеняка, 
вченого-хіміка. Народився в с. Білині Рахівського р-ну (1965)

27 – 80-річчя від дня народження Марії-Магдалини Михайлівни Чу-
бірко, кандидата біологічних наук, доцента, члена Всесоюзного і 
Українського ботанічного товариства; Московського товариства 
ОССБ УАН; члена Закарпатської Угорської педагогічної спілки 
та Закордонного Співтовариства Угорської Академії Наук. На-
родилася в м. Мукачеві (1935) 

28 – 65-річчя від дня народження Івана Юрійовича Яцканина, пись-
менника, педагога, голови Спілки українських письменників Сло-
ваччини, головного редактора літературного журналу ,,Дукля” та 
українського дитячого журналу ,,Веселка”. Народився в с. Ряшів 
Бардіївського округу (Словаччина) (1950) 
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30 – 80-річчя від дня народження Юрія Гомби, партійного діяча. На-
родився в с. Ромочевиці Мукачівського р-ну (1935–1992)

31 – 70-річчя відкриття Мукачівської дитячої музичної школи. Спо-
чатку школа знаходилась у приватному будинку мукачівського 
музиканта  і  одного  з  перших  викладачів школи Е.  Горачика. 
У 1946 р. переведена на другий поверх Земельної каси, а на по-
чатку 80-х років їй передано гуртожиток педучилища (1945)

Вересень 
1 – 135-річчя від дня народження Юлія Вірага, художника-портретиста 

і майстра іконопису. Народився в м. Хусті (1880–1949) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

3 – 95-річчя від дня народження Михайла Васильовича Крічфалушія, 
воїна 1-ої Чехословацької окремої бригади, кадрового військового 
Чехословацької Народної  армії,  генерал-майора. Народився  в 
с. Кричові Тячівського р-ну (1920)

3 – 80-річчя від дня народження Анатолія Юхимовича Філіппова, 
народного артиста України, головного режисера Закарпатського 
обласного українського музично-драматичного театру. Народився 
в с. Соколів Зміївського р-ну Харківської обл. (1935)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік” 

4 – 105-річчя від дня народження Михайла Дубая, педагога, художни-
ка, громадського діяча. Народився в с. Гачава Кошиціоколицького 
округу (Словаччина) (1910–1993)

5  –  90-річчя  від  дня  народження Омеляна Васильовича Ваша, 
громадсько-політичного діяча. У листопаді 1944 р. був обраний 
секретарем  Іршавського окружкому Спілки молоді. Працював 
першим секретарем Ужгородського міського комсомолу, секрета-
рем і другим секретарем обкому ЛКСМУ, начальником управління 
культури облвиконкому, секретарем обкому Компартії України. 
Народився в с. Лоза Іршавського р-ну (1925–1976) 

5 – 90-річчя від дня народження Михайла Михайловича Кречка, ком-
позитора, народного артиста України. Народився в с. Порошкові 
Перечинського р-ну (1925–1996) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

6  –  105-річчя  від  дня  народження Ганни Людвигівни Туряниці, 
організатора  і  керівника  революційного  жіночого  руху  на 
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Закарпатті . Народилася в с. Нижній Студений Міжгірського р-ну 
(1910–1943) 

6 – 85-річчя від дня народження Олексія Васильовича Гуменяка, пе-
дагога, літератора. Народився в с-щі Солотвин Богородчанського 
р-ну Івано-Франківської обл. (1930–2006)

6 – 85-річчя від дня народження Ференца (Федора) Павловича Ілку, 
кандидата історичних наук. Народився в с. Буча (нині Берегів-
ського р-ну) (1930)

9 – 85-річчя від дня народження Василя Івановича Драгуна, кандидата 
історичних наук, етнографа, педагога вищої школи. Народився в 
с. Новоселиці Тячівського р-ну (1930–1994)

9 – 70-річчя від дня народження Тетяни Миколаївни Мельниченко 
(дів.  прізв. Прилєпіна),  кандидата фізико-математичних наук, 
старшого наукового співробітника НДІ фізики  і хімії  твердого 
тіла. Народилася в с. Ділове Рахівського р-ну (1945)

10 – 85-річчя від дня народження Юрія Гарастея, вченого, культурного 
і громадсько-політичного діяча, Почесного члена Закарпатського  
крайового товариства  ,,Просвіта”. Народився в с. Чорноголова 
Великоберезнянського р-ну (1930)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік”

10 – 80-річчя від дня народження Марії Юріївни Долгош, кандидата 
медичних наук, доцента кафедри госпітальної терапії медичного 
факультету УжНУ. Опубліковано 78 наукових праць  і  7 мето-
дичних розробок. Народилася в с. Худльові Ужгородського р-ну 
(1935) 

13  –  145-річчя  від  дня народження Марка Ведреша,  скульптора, 
лауреата премії ім. Кошута, заслуженого артиста Угорщини. На-
родився в м. Унгвар (м. Ужгород) (1870–1961) 

13 – вересня–6 жовтня – 70-річчя заснування Закарпатської обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. Ф. Потушняка (1945) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

14 – 105-річчя від дня народження Андрія Ґавули, педагога, громад-
ського діяча. Народився в с. Чабини Меджилабірського округу 
(Словаччина) (1910–1976)

14 – 100-річчя від дня народження Михайла Миколайовича Кате-
ринюка, воїна Чехословацького корпусу Людвіка Свободи, під-
полковника. Народився в м. Рахові (1915) 
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14 – 95-річчя від дня народження Івана Михайловича Сабо, полков-
ника. Народився в с. Горбок Іршавського р-ну (1920)

14 – 65-річчя від дня народження Михайла Івановича Ряшка, журна-
ліста, поета. Народився в с. Пашківці Воловецького р-ну (1950) 

16 – 80-річчя від дня народження Єлизавети (Ержебет) Федорівни 
Гортвай, угорського літературознавця,  кандидата філологічних 
наук, публіциста, редактора підручників угорської літератури для 
4, 5, 8 кл., співголови ТУІЗу. Нагороджена медаллю ім. Макаренка 
(1988). Народилася в м. Ужгороді (1935)

16  –  80-річчя  від дня народження Галини Петрівни Герасимової, 
кандидата філологічних  наук,  літературознавця,  бібліографа. 
Народилася на ст. Биково (нині Раменського р-ну Московської 
обл.) (1935) 

17 – 95-річчя від дня народження Миколи Миговича, громадського 
діяча, члена Центральної ради Карпатської України. Народився 
в с. Дубрівка Ужгородського р-ну (1920–2003)

17 – 70-річчя від дня народження Івана Олександровича Мандрика, 
вченого,  доктора  історичних  наук,  професора,  завідувача  ка-
федри нової і новітньої історії та історіографії УжНУ. В період 
1996–2004 рр. був деканом історичного факультету. Народився в 
смт Вишкові Хустського р-ну (1945) 

20 – 95-річчя від дня народження Анастасії Василівни Смеренської, 
кандидата медичних наук, доцента та завідувача кафедрою мікро-
біології УжНУ. Автор понад 70 друкованих наукових праць. Народи-
лася в ст. Старо-Ізобільна Ставропольського краю (Росія) (1920) 

20 – 95-річчя від дня народження Михайла Васильовича Галушки, 
майора. Народився в с. Лінцях Ужгородського р-ну (1920)

20 – 85-річчя від дня народження Тиберія Ладиславовича Поповича, 
майстра спорту СРСР, заслуженого тренера України. Народився 
в м. Мукачеві (1930–2008) 

22 – 85-річчя від дня народження Ольги Кратюк (дів. прізв. Осиф), 
публіциста, громадсько-культурного діяча. Народилася в с. Лю-
тина Сабинівського округу (Словаччина) (1930)

22 – 80-річчя від дня народження Миколи Івановича Довгошея, док-
тора фізико-математичних наук, професора, лауреата Державної 
премії України в галузі науки і техніки, заслуженого винахідника  
України.  З  1958  р.  працював  старшим  викладачем  кафедри 
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загальної  фізики УжНУ, а в 1976–1987 рр. завідував кафедрою 
фізичних основ мікроелектроніки УжНУ. Народився в с. Вороньки 
Чорнухинського р-ну Полтавської обл. (1935) 

23 – 95-річчя від дня народження Лідії Андріївни Владимир, канди-
дата філологічних наук, доцента кафедри іноземних мов УжНУ. 
Народилася в с. Сільце Іршавського р-ну (1920)

24 – 100-річчя від дня народження Галії Габдарахманівни Степанової-
Нікітіної, доктора медичних наук, професора. У 1959–1984 рр. 
Завідувала  кафедрою  оперативної  хірургії  та  топографічної 
анатомії УжНУ. Народилася в с. Зилін-Карам Гафурійського р-ну 
(Башкирія) (1915) 

24  –  95-річчя  від  дня  народження Михайла Андрійовича Оро-
са,  громадсько-політичного  діяча,  члена  крайового  проводу 
організації ОУН. Народився  в  смт Буштині Тячівського  р-ну 
(1920–1994)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік” 

25 – 120-річчя від дня народження Сергія Тимофійовича Орловсько-
го, вченого-хіміка, основоположника наукової школи аналітиків . 
З  18 жовтня 1945 р.  працював  в Ужгородському університеті. 
У  лютому  1965  р.  С. Орловський  став  завідувачем  кафедри 
аналітичної хімії КХТІХТ в м. Києві. Народився в с. Григорівка 
Обухівського р-ну Київської обл. Похований в м. Києві на кла-
довищі у Нивках (1895–1979) 

25 – 80-річчя від дня народження Івана Стародуба, лікаря-сто мато-
лога, відмінника охорони здоров’я СРСР. Народився на Полтав-
щині (1935)

25 – 70-річчя від дня смерті Бели Бартока, угорського композитора, 
піаніста, музикознавця. Серед  зібраних ним фольклорних му-
зичних матеріалів є записи закарпатських мелодій. Народився в 
Нодьсенміклош (Румунія). Дитячі та юнацькі роки композитора 
пов’язані із Виноградівщиною (1881–1945) 

27  –  105-річчя  від  дня народження  Івана Пивоварника,  педагога, 
громадського діяча. Народився в с. Луків Бардіївського округу 
(Словаччина) (1910–1967)

27 – 85-річчя від дня народження Олексія Васильовича Хланти, на-
уковця, кандидата історичних наук, доцента. Народився в с. Ко-
пашнові Хустського р-ну (1930–2004) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”
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28 – 70-річчя від дня народження Андрія Андрійовича Чічура, пе-
дагога,  історика. Народився  в  смт Солотвині Тячівського р-ну 
(1945)

29  –  130-річчя  від  дня  випуску літературно-художнього журналу 
,,Листок”,  який  виходив  в м. Ужгороді. Друкувалися матеріа-
ли науково-популярного,  художнього  та  релігійного характеру 
(1885–1903)

29 – 105-річчя від дня народження Йолани Андріївни Торбич, відомої 
закарпатської вишивальниці, лауреата ІІ Всесоюзного фестива-
лю народної творчості, заслуженого майстра народної творчості 
України. Народилася в с. Відрань (Словаччина) (1910–2002) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

29  –  90-річчя  від  дня  народження Андрія  Караффи,  педагога, 
громадсько-культурного діяча. Народився в с. Дрєниця Сабинів-
ського округу (Словаччина) (1925)

29  –  80-річчя  від  дня  народження Юрія Олександровича Чулея 
(Протоієрей Георгій), релігійного діяча, настоятеля Свято-Петро-
Павловського православного храму  с. Білки  Іршавського р-ну. 
Народився в с. Нанкові Хустського р-ну (1935)

29  –  80-річчя  від  дня народження Левка Євгеновича Довговича, 
культурно-освітнього діяча. Народився в м. Ужгороді (1935)

29  –  75-річчя  від дня народження Дмитра Михайловича Федаки, 
літературознавця,  критика. Народився  в  с. Кальнику Мукачів-
ського р-ну (1940)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік”

Остання субота вересня – святкування дня м. Ужгорода 

Жовтень 
1  –  180-річчя  від  дня  народження Остапа Волощака, флориста, 

ботаніка-географа.  Народився  в  м.  Яворове  на  Львівщині 
(1835–1916)

2 – 85-річчя від дня народження Михайла Івановича Алмашія, за-
служеного  вчителя України,  хормейстера,  громадського  діяча 
русинської орієнтації. Народився в с. Ромочевиці Мукачівського 
р-ну (1930) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”
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3 – 110-річчя від дня народження Юліуса Калмана, надпоручика. 
Народився в с. Білки Іршавського р-ну (1905)

3 – 65-річчя від дня народження Ольги Людвигівни Скакандій, гра-
фіка, живописця, художника декоративно-прикладного мистецтва, 
лауреата обласної премії ім. Й. Бокшая та А. Ерделі. Народилася 
в с. Брід Іршавського р-ну (1950)

5 – 185-річчя від дня народження Тиводара (Теодора) Яноша Легоць-
кого, історика, археолога і музикознавця. Народився в Фунжіне 
(Югославія) (1830–1915) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

5 – 100-річчя від дня народження Михайла Івановича Чернеги, воїна 
1-ої Чехословацької окремої бригади, майора. Народився в с. Ду-
бриничах Перечинського р-гу (1915–1986)

6  –  65-річчя  від  дня народження Гейзи Фодора,  поета,  педагога. 
З 1988 р. член творчого об’єднання ім. А. Йожефа; з 1992 – член 
Спілки письменників Угорщини  та член Закарпатського  відді-
лення Спілки письменників; з 2002 – член редакторської комісії 
журналу  ,,Együtt”  (,,Разом”). Народився  в  с. Дерцені Мукачів-
ського р-ну (1950) 

8 – 105-річчя від дня народження Теодора Дерця, педагога. Народився 
в с. Крайня Порубка Свидницького округу (Словаччина) (1910)

10  –  105-річчя  від дня народження Василя Клочурака,  активного 
дія ча ,,Просвіти”, ,,Пласту”, члена Карпатської Січі. Народився 
в с. Чорна Тиса, що була присілком смт Ясіня Рахівського р-ну 
(1910–2000) 

10  –  95-річчя  від  дня  народження Юрія Прохазки,  культурно-
освітнього  діяча,  хореографа. Народився  в  с. Високе поблизу 
м. Житомира (1920–1995)

10 – 85-річчя від дня народження Івана Цвика, педагога, громадсько-
політичного діяча. Народився в с. Зубне Гуменного округу (Сло-
ваччина) (1935)

11  –  65-річчя  від  дня народження Михайла  Івановича Пітюлича, 
економіста, автора концепції еколого-економічного розвитку За-
карпатської області. Народився в смт Великий Березний (1950) 

14 – 160-річчя від дня народження Юрія-Калмана Юрійовича Жатко-
вича, історика, етнографа і перекладача. Народився в м. Ужгороді 
(1855–1920) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”
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14 – 100-річчя від дня народження Вільмоша-Йожефа Іштвановича 
Береца, художника-графіка, члена Національної Спілки художни-
ків України. Народився в м. Сігеті (Румунія) (1915–1999) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

14 – 90-річчя від дня народження Д’єрдя Андора, журналіста, автора 
численних публікацій на сільськогосподарську тематику, пере-
кладача. (1925–2001)

14  –  70-річчя  від  дня народження Петра Людвиговича Шолтеса, 
живописця, учасника обласних, всеукраїнських та закордонних 
художніх виставок, члена Національної Спілки художників Укра-
їни. Народився в м. Ужгороді (1945) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

15 – 235 років тому відбулося освячення Воздвиженського собор-
ного храму в Ужгороді на день іменин цесарівни Марії Терезії 
єпископом А. Бачинським (1780) 

15  –  95-річчя  від  дня народження  Івана Федоровича Комловшія, 
прозаїка, краєзнавця. Народився в передмісті Мукачева Росви-
гові (1920–1996) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

16 – 230-річчя від дня народження Михайла Манковича, художника. 
Народився в с. Блажівці (Східна Словачина) (1785–1853)

16  – 125-річчя від дня народження Олександра Стойки,  єпископа 
Мукачівської єпархії. Народився в с. Карачині Виноградівського 
р-ну (1890–1943)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік” 

16 – 90-річчя від дня народження Івана Петровича Філя, учасника 
Великої Вітчизнянної війни, кандидата історичних наук. Наро-
дився в с. Степові Хутори (нині Носівського р-ну Чернігівської 
обл.) (1925–2003)

17  –  75-річчя  від  дня народження Яна Прислупського,  педагога, 
громадського діяча. Народився в с. Стащин Снинського округу 
(Словаччина) (1940)

18  –  70-річчя  від  дня народження Миколи Логойди,  підприємця, 
мецената. Народився в с. Негрові Іршавського р-ну (1945)

18 – 70-річчя від дня заснування першого на Закарпатті університету 
(1945) 
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18 – 65-річчя від дня народження Павла Боґдана, журналіста, громад-
ського діяча. Народився в с. Видрань Меджилабірського округу 
(Словаччина) (1950)

18 – 50-річчя від дня народження Івана Івановича Береца, журналіста. 
Народився в с. Данилові Хустського р-ну (1965)

19 – 105-річчя від дня народження Федора Федоровича Манайла, 
народного художника України. Народився в с. Іванівці Мукачів-
ського р-ну (1910–1978) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

19 – 105-річчя від дня народження Михайла Йосиповича Ердевдія, 
педагога, делегата Першого з’їзду Народних комітетів Закарпат-
ської України; брав участь у відродженні крайового товариства 
,,Просвіта”. Народився в с. Сечовце на Земплінщині (Словаччина) 
(1910–2000) 

20 – 120-річчя від дня народження Степана (Штефана)  Івановича 
Бочка,  казкаря. Народився  в  с.  Солочині Свалявського  р-ну 
(1895–1972)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік” 

22 – 85-річчя від дня народження Михайла Олекси, церковного та 
громадського діяча. Народився в с. Машківці Гуменного округу 
(Словаччина) (1930)

23  – 95-річчя від дня народження Бланки Мейсарош, викладачки 
латинської та французької мови УжНУ, була однією з фундаторів 
клубу ім. Г. Дравої. Народилася в с. Алшоселіште (нині с. Нижнє 
Селище) Хустського р-ну (1920–2008) 

23 – 85-річчя від дня народження Михайла Блихи, педагога, мово-
знавця. Народився в с. Прикра Свидницького округу (Словаччина) 
(1930)

25  –  155-річчя  від дня народження Йожефа Мігаліка, мистецтво-
знавця,  класного  керівника Бели Бартока  у Нодьсевлюшській 
(Виноградів) школі, члена Академії Наук Угорщини. Народився 
в м. Гернадсурдок (Угорщина) (1860–1925)

25 – 95-річчя від дня народження Василя Микитовича Мазили, кан-
дидата історичних наук, доцента. Народився в с. Олексинці (нині 
Срібнянського р-ну Чернігівської обл.) (1920–1975) 

26 – 65-річчя від дня народження Любові Миколаївни Герцег, заслу-
женого працівника культури України, директора цЦентральної 
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районної бібліотеки Перечинської ЦБС. Народилася в с. Шварц 
Кареєвського р-ну Тульської обл. (Росія) (1950)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік” 

27  –  90-річчя  від  дня  народження Михайла  Івановича  Головея, 
вченого-хіміка, лауреата Державної премії України в галузі науки 
і техніки. Народився в с. Сімері Перечинського р-ну (1925) 

28 – 70-річчя від дня смерті Івана Івановича Муранія, прозаїка, пере-
кладача, драматурга. Народився в с. Тур’ї-Ремети Перечинського 
р-ну (1881–1945)

29  –  50-річчя  від  дня  смерті Миколи Семеновича Антошина, 
вченого-мовознавця, доктора філологічних наук, професора. На-
родився в с. Острів (нині Смоленської обл. Російської Федерації) 
(1904–1965) 

30 – 135-річчя від дня народження Якова Голоти, педагога, учасника 
подій Карпатської України. Упродовж 1920–1922 рр. він працював 
директором Берегівської гімназії. З 1922 р. до 1938 р. Я. Голота 
займав посаду професора Мукачівської торговельної академії. На 
особисте запрошення А. Волошина він знову повернувся до Ужго-
рода,  де почав працювати професором учительської  семінарії. 
Народився в містечку Бранешти, що на Буковині (нині територія 
Румунії) (1880–1964)

30  –  95-річчя  від дня народження Василя Васильовича Павлюка, 
підполковника. Народився  в  смт Великий Бичків Рахівського 
р-ну (1920) 

у жовтні відзначається: 
95-річчя виходу щомісячного журналу ,,Русская молодежь”. Виходив 

у Пряшеві (Словаччина) (1920–1921)
70-річчя відкриття Виноградівської музичної школи (розташовува-

лась у будинку колишнього барона Перені) (1945) 
70-річчя заснування Закарпатського обласного драматичного те атру 

в м. Ужгороді (1945) 

Листопад 
1  –  85-річчя від дня народження Михайла Омеляновича Попови-

ча,  скульптора,  автора  численних монументальних  творів  та 
пам’ятних знаків, що прикрашають площі, будинки культури та 
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санаторії Закарпаття. Народився в с. Біленькому Великоолександ-
рівського р-ну Херсонської обл. (1930–2011)

1 – 85-річчя від дня народження Михайла Романа, педагога, літе-
ратурознавця. Народився в с. Кобильниці Бардіївського округу 
(Словаччина) (1930) 

1  –  70-річчя  від  дня  заснування  Закарпатського  народного  хору 
(1945)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2011 рік”

2  –  95-річчя  від  дня народження Михайла Шмайди,  письменни-
ка, фольклориста,  громадсько-культурного діяча. Народився  в 
с. Красний Брід нині Гуменного округу (Словаччина) (1920) 

3 – 95-річчя від дня народження Дмитра Онуфрійовича Вакарова, 
поета. Народився в с. Іза Хустського р-ну (1920–1945) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2000 рік”

4  –  85-річчя  від дня народження Михайла Мольнара,  літературо-
знавця. Народився в с. Велика Чингава (нині с. Боржавське) Ви-
ноградівського р-ну (1930–2006) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 та 
2010 роки”

6 – 110-річчя від дня народження Ервіна Лазара, педагога, словаць-
кого  історика  літератури. Народився  в м. Списька Нова Весь 
(Словаччина) (1905–1988) 

7 – 75-річчя від дня народження Людмили Михайлівни Устюгової, 
доктора філологічних наук. Народилася в с. Глибоке Чернівецької 
обл. (1940)

9  –  90-річчя  від  дня народження Сергія Олексійовича Міщенка, 
кандидата історичних наук, доцента кафедри історії СРСР УжНУ. 
В період  1965–1974  рр.  був  деканом  історичного факультету. 
Народився в с. Івангород (нині Бахмацького р-ну) Чернігівської 
обл. (1925–1981)

9 – 80-річчя від дня народження Павла Галайди, педагога, математика. 
Народився в с. Чертіжне Меджилабірського округу (Словаччина) 
(1935)

9 – 75-річчя від дня народження Павла Семеновича Чекрія, доктора 
хімічних наук, заслуженого нафтохіміка СРСР. Народився в с. Ях-
нівці Волочиського р-ну Хмельницької обл. (1940)
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13  – 155-річчя від дня народження Едмунда Пассута, художника. 
Народився в с. Збійне Меджилабірського округу  (Словаччина) 
(1860–1925)

13  –  145-річчя  від  дня  народження Станіслава Дністрянського , 
вченого-юриста, громадсько-політичного діяча і педагога . Ака-
деміка Всесвітньої академії наук. У вересні 1934 р. С. Дністрян-
ський поселився  в м. Ужгороді,  читав  лекції  для  українських 
правників міста. Похований на цвинтарі Кальварія. Народився в 
м. Тернополі (1870–1935) 

13 – 100-річчя від дня народження Марії Василівни Петрашко, ак-
торки, хореографа, лауреата І-го та ІІ-го Всесоюзного фестивалів 
самодіяльної художньої творчості, лауреата Всесоюзного огляду 
самодіяльної художньої творчості, почесного члена Товариства 
,,Просвіта”. Народилася в м. Літині на Вінниччині (1915) 

13  –  95-річчя  від дня народження Андрія Миколайовича Янечка, 
підполковника. Народився  в  с. Киблярах Ужгородського  р-ну 
(1920)

14  –  200-річчя  від  дня народження  Івана Дулішковича,  історика, 
публіциста,  громадського діяча. Народився в  с. Голятині Між-
гірського р-ну (1815–1883) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

14 – 105-річчя від дня народження Адальберта Адальбертовича Бо-
рецького, живописця, одного із зачинателів школи закарпатського 
живопису. Тривалий час жив в Ужгороді. Народився в с. Убля 
Снинського округу (Словаччина) (1910–1990) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

14  –  105-річчя  від  дня  народження Діонісія  Ройковича,  лікаря, 
громадсько-політичного діяча. Народився в с. Лютина Сабинів-
ського округу (Словаччина) (1910–1974)

14 – 70-річчя від дня народження Марії Василівни Поторій, доктора 
хімічних наук, професора кафедри неорганічної хімії УжНУ. На-
родилася в с. Макарьові Мукачівського р-ну (1945)

15 – 110-річчя від дня народження Олексія Молчанія, педагога, гро-
мадського діяча. Народився в с. Збудська Біла Меджилабірського 
округу (Словаччина) (1905–1984)

16 – 105-річчя від дня народження Ласло Шафарі, угорського поета. 
Народився в м. Мукачеві (1910–1943)
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17 – 90-річчя від дня народження Марії Русинко, виноградарки, Ге-
роя Соціалістичної Праці. Народилася в с. Лавки Мукачівського 
р-ну (1925) 

18 – 120-річчя від дня народження Андрія Дудаша, політичного діяча. 
Народився в с. Стара Галич Лученецького округу (Словаччина) 
(1895–1947)

18 – 95-річчя від дня народження Софії Георгіївни Русин-Гарагонич, 
педагога, поручика, політично-громадського діяча. Народилася в 
смт Чинадійові Мукачівського р-ну (1920)

18  – 50-річчя від дня народження Юрія Михайловича Бідзілі,  за-
відувача кафедри журналістики,  кандидата філологічних наук, 
професора УжНУ. Народився в с. Сасові Виноградівського р-ну 
(1965)

21  –  125-річчя  від  дня  народження Дюли Гевеші,  письменника, 
заступника  голови Академії  наук Угорщини,  лауреата  премії 
ім. Кошута, головного редактора газети ,,Magyarorszag”, голов-
ного  редактора  угорсько-російського  та  російсько-угорського 
технічного словника. Народився в м. Ужгороді (1890–1970) 

22 – 75-річчя від дня народження Надії Михайлівни Панчук, поетеси . 
Народилася в с. Горинці Кременецького р-ну на Тернопільщи-
ні (1940) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

23 – 95-річчя від дня народження Миколи Васильовича Гакавого, 
підполковника. Народився в с. Ужок Великоберезнянського р-ну 
(1920)

23 – 90-річчя від дня народження Івана Михайловича Мешка, доктора 
історичних наук,  професора,  вченого-економіста. Народився  в 
с. Лецовиця Мукачівського р-ну (1925)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік” 

23 – 85-річчя від дня народження Василя Івановича Лавера, педагога, 
доктора філологічних наук. Народився в с. Зняцьові Мукачівсько-
го р-ну (1930–1998)

24  –  70-річчя  від  дня  народження Михайла  Івановича  Гайсака, 
вченого-фізика. Він  опублікував понад  100 наукових праць,  є 
співавтором трьох навчальних посібників та чотирьох оглядових 
статей. Народився в с. Дунковиця Іршавського р-ну (1945) 

25  –  75-річчя  від  дня  народження Михайла  Івановича  Гурзана, 
вченого-хіміка, лауреата Державної премії України в галузі науки 
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і техніки. Він є автором понад 160 наукових публікацій, 9 вина-
ходів. Народився в с. Лісковець Міжгірського р-ну (1940) 

25 – 70-річчя від дня заснування Українського національного театру 
(УНТ), як першого в історії професійного національного театру 
русинів-українців Пряшівщини. Після перейменування УНТ в 
1991 р. на Театр ім. А. Духновича, театр перейшов з української 
літературної мови на діалект (Словаччина) (1945) 

28 – 105-річчя від дня народження Семена Гривни, народного вчителя. 
Записував закарпатські пісні, балади, казки і прислів’я. Народився 
в с. Бехерів Бардіївського округу (Словаччина) (1910–1944) 

28  –  80-річчя  від  дня  народження  Рудольфа Смотера,  співака, 
культурно-освітнього діяча. Народився в м. Сабинів (Словаччи-
на) (1935)

30 – 115-річчя від дня народження Амброзія Михайловича Зеленя-
ка,  делегата Першого  з’їзду Народних комітетів  Закарпатської 
України. Народився  в  с. Великий Раковець  Іршавського  р-ну 
(1900–1985) 

30 – 85-річчя від дня народження Миколи Вікторовича Медвецького, 
живописця, заслуженого художника України. Народився в с. Ізки 
Міжгірського р-ну (1930–2007) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

30  –  60-річчя  від  дня  народження  Івана Миколайовича Сюська, 
педагога, науковця. В період 1992–2008 рр. працював старшим 
науковим працівником Ужгородського відділення Інституту світо-
вої економіки і міжнародних відносин НАН України. Народився 
в с. Ізки Міжгірського р-ну (1955–2008)

Грудень 
1  –  75-річчя  від  дня  народження Юрія Васильовича Козаченка, 

математика, лауреата Державної премії України в галузі науки 
і техніки. Працює професором кафедри математичного аналізу 
УжНУ. Вчений написав понад 200 наукових робіт в галузі теорії 
ймовірності і математичної статистики, серед них 2 монографії, 
одна з яких була перекладена англійською мовою і видана Амери-
канським математичним  товариством. Народився  в м. Києві 
(1940) 

л
и
с
т
о
п
а
д

г
р
у
д
е
н
ь



54

2 – 165-річчя від дня народження Віктора Дармаї (Вікманді Дьев-
зе), угорського поета, редактора. Народився в с. Ердарма (нині 
с. Сторожниця) Ужгородського р-ну (1850–1878)

2  – 115-річчя від дня народження Юрія Юрійовича Перевузника, 
міністра Карпатської України. Народився  в  смт Середньому 
Ужгородського р-ну (1900–1966)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік” 

5 – 115-річчя від дня народження Йосипа Павловича Бойчука, журна-
ліста, письменника, громадського діяча. Народився в смт Великий 
Бичків Рахівського р-ну (1900–?)

5 – 90-річчя від дня народження Омеляна Івановича Русина, кандида-
та економічних наук. Народився в с. Хмільник (нині Іршавського 
р-ну) (1925–2003)

5 – 85-річчя від дня народження Олени Іванівни Грицище, заслу-
женого працівника  культури України. Працювала  директором 
Будинку культури с. Голубине Свалявського р-ну, є організатором 
кількох колективів художньої самодіяльності, серед яких ,,Голу-
бинська борона”, якій присвоєно звання ,,Самодіяльна народна 
агіткультбригада”. Народилася  в  с.  Голубиному Свалявського 
р-ну (1930)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік”

5 – 75-річчя від дня народження Слави Петрівни Білак, кандидата 
геолого-мінералогічних наук, старшого наукового співробітника 
у науково-дослідному секторі УжНУ. Автор ряду наукових робіт 
та 10 раціоналізаторських пропозицій. Народилася в смт Королеві 
Виноградівського р-ну (1940) 

5 – 60-річчя від дня народження Євгена Кобаля, педагога, громадсько-
політичного  діяча. Народився  в  с.  Сільце  Іршавського  р-ну 
(1955)

6  –  260-річчя від дня народження Миколи Теодоровича,  відомого 
філософа,  просвітителя,  автора  першої  на  Закарпатті  руської 
,,Чи танки”. Народився  в  с.  Коритняни Ужгородського  р-ну 
(1755–1819) 

7 – 160-річчя від дня народження Шандора Магочі-Діц, ботаніка, мор-
фолога рослин, фізіолога, викладача, члена Академії Наук Угор-
щини. Народився в м. Унгвар (нині м. Ужгород) (1855–1945)
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7 – 70-річчя від дня заснування газети ,,Панорама”. Видання мало 
назву  ,,Прапор перемоги”. Після проголошення незалежності 
України часопис виходить під назвою ,,Панорама” (1945) 

8 – 80-річчя від дня народження Степана Михайловича Туряниці, 
кандидата  історичних наук, педагога вищої школи, дипломата. 
Народився в с. Кальнику Мукачівського р-ну (1935)

9  –  85-річчя  від  дня народження Миколи  Івановича Бідзілі,  пре-
зидента товариства ,,Закарпатці в Києві”. Народився в с. Сасові 
Виноградівського р-ну (1930)

9  –  70-річчя  від  дня народження Василя Степановича Олашина, 
скульптора. Народився в с. Горінчові Хустського р-ну (1945) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

10 – 85-річчя від дня народження Миколи Барновського, художника. 
Народився в с. Орябина Старолюбовнянського округу (Словач-
чина) (1930)

10 – 70-річчя від дня народження Василя Михайловича Гангура, гра-
фіка. Народився в с. Копашнові Хустського р-ну (1945–2005) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

11 – 130-річчя від дня народження Антоніна Гартла, філолога, чесь-
кого  дослідника  історії  літератури  та  культури  закарпатських 
українців. Народився в с. Кунковиці Клатовиського округу (Чехія) 
(1885–1944)

11 – 95-річчя від дня народження Василя Васильовича Гомонная, 
вченого,  заслуженого  вчителя України,  одного  із  зачинателів 
новітньої педагогічної думки Закарпаття. Народився в с. Барбові 
Мукачівського р-ну (1920–2004) 

12 – 125-річчя від дня народження Андрія Федорківа, педагога, куль-
турного діяча. Працюючи на Закарпатті двадцять років, він усі 
свої сили і знання, педагогічний хист і серце патріота віддав освіті 
та вихованню підростаючого покоління. Народився в с. Ожидові 
Львівської обл. (1890–1953) 

12 – 115-річчя від дня народження Василя Івановича Фущича, гро-
мадського діяча краю, депутата чехословацького парламенту, де-
легата Першого з’їзду народних комітетів Закарпатської України. 
Народився в м. Іршаві (1900–1970)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік” 

г
р
у
д
е
н
ь



56

12  –  90-річчя  від  дня народження Андрія Михайловича Шекети, 
делегата Першого  з’їзду Народних  комітетів  Закарпатської 
України ,  громадсько-політичного діяча. Народився  в  с. Сойми 
Міжгірського р-ну (1925–2011)

12 – 85-річчя від дня народження Галини Адамівни Данч, організа-
тора бібліотечної справи на Берегівщині, заслуженого працівника 
культури України. Народилася в м. Харкові (1930–1990)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік” 

12 – 70-річчя від дня народження Ольги Балли  (дів. прізв. Попо-
вич), культурно-освітнього працівника. Народилася в с. Сечівці 
Требішівського округу (Словаччина) (1945)

12 – 55-річчя від дня народження Тетяни Юріївни Попик, кандидата 
фізико-математичних наук. Попик Т. Ю. – автор понад 40 наукових 
публікацій в галузі фізики поверхні твердих тіл, фізики напівпро-
відників та фізики електронних зіткнень (1960)

14 – 80-річчя від дня народження Галини Андріївни Ушенко, заслу-
женої артистки України. Народилася в м. Ворошиловграді (нині 
м. Луганськ) (1935)

16 – 105-річчя від дня народження Калмана Шютева, угорського по-
ета. Народився і жив в с. Деренковець (нині с. Шом) Берегівського 
р-ну (1910–1997) 

17 – 125-річчя від дня народження Андраша Голаса, кандидата тех-
нічних наук, лауреата премії ім. Кошута. Народився в м. Мукачеві 
(1890–1975) 

18 – 75-річчя від дня народження Валентини Петрівни Казанкевич, 
кандидата  біологічних наук,  старшого наукового  співробітни-
ка. Вона є автором 136 публікацій, в тому числі є співавтором 
1 монографії, 10 методично-інформаційних видань, 58 раціона-
лізаторських пропозицій. Народилася в м. Кам’янці Черкаської 
обл. (1940) 

18  –  25  років  тому  рішенням  четвертої  сесії  двадцять  першого 
скликання Закарпатської обласної ради народних депутатів було 
затверджено герб Закарпатської області (1990) 

19 – 155-річчя від дня народження Шандора Сурмаї, генерала піхоти, 
міністра оборони Угорщини (1917–1918), автора творів з історії 
оборони. Почесний  громадянин м. Унгвар  (нині м. Ужгород). 
Народився в м. Бокшанбаня (Румунія) (1860–1945) 
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19 –  135-річчя  від  дня  народження  Іштвана Дьєрфі,  угорського 
ботаніка. На протязі  багатьох років  вивчав флору Закарпаття. 
Народився в м. Гідашнеметі (Угорщина) (1880–1959)

19 – 115-річчя від дня народження Миколи Григоровича Яська, упо-
рядника збірників фольклорних творів Закарпаття. Брав активну 
участь  у  становленні Ужгородського  університету,  цікавився 
культурою краю, намагався вписати її в загальноукраїнський кон-
текст. Зробив посильний щодо себе і часу внесок у краєзнавство. 
Народився в с. Корніївка на Полтавщині (1900–1960) 

20  –  160-річчя  від  дня  народження Антонія  Бескида,  адвоката, 
громадсько-політичного діяча. Народився в с. Ганігівці Сабинів-
ського округу (Словаччина) (1855–1933)

20 – 60-річчя від дня народження Тетяни Василівни Туренко, біб-
ліографа наукової  бібліотеки УжНУ. Народилася  в м. Луцьку 
(1955) 

21 – 85-річчя від дня народження Івана Байцура, історика, педагога, 
громадського  діяча. Народився  в  с. Суків Меджилабірського 
округу (1930–1986) 

21 – 70-річчя від дня заснування газети ,,Вісті Свалявщини”. Вона 
була заснована під назвою ,,Ленінський шлях”. З 1990 р. – має 
нову назву ,,Вісті Свалявщини”. Часопис друкується українською 
мовою (1945) 

23 – 90-річчя від дня народження Василя Калинича, господарника, 
громадсько-політичного діяча. Народився в с. Хмільник Іршав-
ського р-ну (1925)

23  –  25-річчя  відродження  Закарпатського  крайового  культурно-
освітнього товариства ,,Просвіта” (1990)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік” 

24 – 85-річчя від дня народження Василя Дмитровича Бердара, живо-
писця. Народився в с. Довгому Іршавського р-ну (1930–2001) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

25 – 95-річчя від дня народження Миколи Васильовича Арсентьєва, 
доктора історичних наук, професора. Народився в м. Вязьма (нині 
Смоленської обл.) (Росія) (1920–2001)

27 – 90-річчя від дня народження Василя Івановича Трухлого, відомо-
го лікаря, громадського діяча. Народився в м. Мукачеві (1925)
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28 – 130-річчя від дня народження Миколи Келлія  (єпископ Кли-
ментій), церковного та культурно-освітнього діяча, перекладача. 
Народився в с. Корункова Стропківського округу (Словаччина) 
(1885–1961)

29 – 85-річчя від дня народження Костянтина Антоновича Бібікова, 
перекладача. Народився в м. Перечині (1930–1989) 

29 – 25-річчя від дня заснування Літературного музею ім. Шандора 
Петефі у приміщенні школи мистецтв в м. Ужгороді (1990) 

31 – 95-річчя від дня народження Чоби Шкултеті, видатного еконо-
міста, юриста, політолога, голови Угорського католицького руху 
Pax Romana, публіциста. Народився в м. Нодькопош (Капушани, 
Словаччина) (1920)

31 – 85-річчя від дня заснування Українського педагогічного товари-
ства (УПдТ) у Празі. Товариство співпрацювало з педагогічними 
та  культурно-освітніми  організаціями  Закарпаття,  Галичини, 
Буковини, Чехії, Словаччини (1930–1939)

у грудні відзначається: 
205-річчя від дня народження Кароя Лайоша Карловскі, лікаря. Ви-

вчав і описував лікувальні властивості солотвинських мінераль-
них вод. Народився в м. Ніредьгаза (Угорщина) (1810–1875)

155-річчя від дня народження Мора Карваля, угорського художника. 
Народився в м. Унгвар (нині м. Ужгород) (1860–1899) 
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795-річчя від першої письмової згадки про с. Дравці Ужгородського 
р-ну (1220)

785-річчя від першої письмової згадки про с. Вовчанське (Фаркашо-
во) Виноградівського р-ну (1230)

765-річчя  від першої  письмової  згадки про Новий Ужгород  (Ун-
гуйвал), відбудований у районі Горян після татаро-монгольської 
навали (1250)

725-річчя від першої письмової згадки про с. Сасово Виноградів-
ського р-ну (1290)

635-річчя  від першої письмової  згадки про  с. Довге  Іршавського 
р-ну (1380)

600-річчя від першої письмової згадки про смт Міжгір’я (до 1953 р. 
Волове) (1415)

585-річчя від першої письмової згадки про с. Кольчино Мукачівського 
р-ну (1430)

570 років тому м. Мукачево одержало право на самоуправління та 
формальну незалежність від феодалів (1445)

565-річчя від згадки про перше поселення в селищі Ільниця Іршав-
ського р-ну (1450)

560-річчя  від  дня  заснування  с. Нижнє Селище Хустського  р-ну 
(1455)

550-річчя від першої письмової згадки про с. Сусково Свалявського 
р-ну (1465)

510-річчя від першої письмової згадки про смт Ясіня Рахівського 
р-ну (1505)
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475 років тому м. Ужгород було зайнято австрійськими військами 
(1540)

440-річчя від перших відомостей про наявність у місті православної 
общини (1575)

420  років  від  дня  включення Закарпаття до  складу Трансільванії 
(1595)

415-річчя від першої письмової згадки про с. Пацканьово Ужгород-
ського р-ну (1600)

375-річчя відкриття Ужгородської гімназії (переведена з Гуменного 
Іоаном Другетом) (1640)

375 років тому граф Іван Другет почав будувати на Замковій горі 
теперішній  кафедральний  собор  (тоді  колегіальну  єзуїтську 
церкву) (1640)

345-річчя від дня народження Івана Олексійовича Зейкана, культурно-
освітнього діяча Закарпаття кінця XVII – поч. XVIII ст. Народився 
в с. Карачфолво Угочанського комітату (нині Виноградівського 
р-ну), але сім’я Зейканів походить з Іршавщини (1670–1739)

330 років тому м. Ужгород знаходився під контролем австрійського 
гарнізону (1685–1689)

315-річчя від дня народження Олекси Довбуша, національного героя 
України, ватажка опришків. Народився в с. Печеніжин Коломий-
ського повіту (нині Івано-Франківська обл.) (1700–1745)

305-річчя від дня смерті Михайла Андрелли, письменника, активно-
го захисника православ’я на Закарпатті. Народився в передмісті 
Мукачева – Росвигові,  і тому його ще називали Росвигівським 
(1637–1710)

265 років тому німецькі колоністи заснували с. Павшино Мукачів-
ського р-ну (1750)

260-річчя заснування колоністами з Верхньої Австрії с. Німецька 
Мокра на Тячівщині (1755)

240-річчя  від  першої  письмової  згадки  про  с. Дротинці  (колись 
с. Сірма) Виноградівського р-ну (1775)

240  років  тому Марія-Терезія  передала Мукачівській  греко-като-
лицькій єпархії Ужгородську єзуїтську церкву (1775)

235  років  тому перенесено резиденцію  єпископа Бачинського до 
м. Ужгорода  і перевезено єпископську бібліотеку (9 тис. книг) 
(1780)
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220 років тому була збудована дерев’яна двозрубна тридільна церква 
в с. Колочава-Горб на Міжгірщині, яка належить до найдавніших 
архітектурних досягнень Закарпаття. Згідно з написом на одвірку, 
церкву збудував майстер Ференц Текка (1795)

200-річчя від дня народження Лароша Вагнера, флориста. Він зібрав 
понад 40 тис. гербарних листків, переважно флори Марамороської 
улоговини. Зібрані ним рослини зберігаються в багатьох значних 
гербаріях Європи. Є вони в Будапешті, Санкт-Петербурзі, а також 
частково в Ужгородському державному університеті та у фондах 
Закарпатського краєзнавчого музею. Народився в с. Богдан Ра-
хівського р-ну (1815–1888)

185-річчя від дня народження Олександра Гомілкова, письменника, 
урядовця  скарбової  дирекції,  автора  оповідання  “Покорение 
Ужгорода” (1830–1892)

185-річчя від дня народження Франца Йосифа І, імператора Австрії 
і  короля Угорщини  (1848 р.),  з  династії Габсбургів. У 1867 р. 
перетворив  австрійську  імперію у  двоєдину Австро-Угорську 
монархію.  З  його  іменем  пов’язане  придушення  революції 
1848–1849 рр., а для Закарпаття – ліквідація руських шкіл та за-
міна кирилиці латиницею (1830–1916)

175-річчя від дня народження Віктора Федоровича Кимака, одного 
із зачинателів професійної журналістики на Закарпатті, педагога 
та історика (1840–1900)

170-річчя від дня виходу повісті “Лаборець” відомого словацького 
письменника Богуна Носака-Незабудова (1845)

170 років тому самоврядність Ужгорода визнано Угорською коро-
лівською намісницькою радою (1845)

165 років тому на залізоварному заводі у с. Тур’ї-Ремети Ужанського 
комітату відлито пам’ятник саксонському королю, який встанов-
лено в м. Кріванон (1850)

150 років тому було закладено першу вугільну шахту в с. Ільниця 
Іршавського р-ну (1865)

145 років тому в м. Ужгороді збудовано першу міську громадську 
лікарню (1870)

140-річчя від дня народження Юлія Фельдеші, видавця, політичного 
діяча русинофільської орієнтації (1875–1947)

140 років тому Еде Сібером були проведені археологічні розкопки 
поблизу с. Соломоново (Ужгородський р-н). Він виявив поховання 



62

2
0
1
5

р
і
к

кінця Х–поч. ХІ ст., упорядкував колекцію. Її інвентаризацію про-
вів колишній учень, а потім викладач (з 1903 р.) гімназії Тиводар 
Гулович (1875)

140 років тому Михайло Драгоманов побував на Закарпатті (1875)
135-річчя від дня виходу журналу “Листокъ” (1880)
135-річчя від дня народження Сантала Маргіттої (Гербера), флориста. 

Він зібрав близько 30 тис. гербарних листків, які мають велику 
наукову цінність. Перші його описи флори басейну р. Латориці 
“Данные к флоре комитата Берег” вийшли друком у 1911 р. У 1923 
р. у збірнику гімназії “Квартальник” він наводить повідомлення 
про флору деяких регіонів області “Взносы к флоре Подкарпатской 
Руси”. Народився в с. Паланок на Мукачівщині (1880–1939)

130-річчя від дня народження Віри Карлівни Ромішовської, скри-
пальки, співачки, педагога. у 1924 р. приїхала до Ужгорода, де 
працювала до кінця життя. Протягом 1929–1945 рр. В. Ромішов-
ська – директор та педагог міської музичної школи, а з 1946 р. 
продовжує викладацьку діяльність як заступник директора ново-
створеного Ужгородського музичного училища (1885–1949)

125-річчя від дня видання Євгенієм Савовичем книги “Руська чи-
танка” (1890)

110-річчя  від  дня народження Остапа Федоровича Хімія,  викла-
дача  вищої математики на фізико-математичному,  хімічному  і 
загально-технічному факультетах УжДУ, доцента. Народився в 
с. Копчів Бережанського повіту на Тернопільщині (1905–1987)

110 років тому було введено кадастрове земельне впорядкування на 
Закарпатті (1905)

105-річчя від дня народження  Івана  Івановича Щура, дубриниць-
кого коломийкаря, вчителя за фахом. Народився на Міжгірщині 
(1910–1997)

105-річчя  від дня народження Антона Степановича  Іванчо,  деле-
гата Першого з’їзду Народних комітетів Закарпатської України, 
висококваліфікованого юриста. Народився  в  с. Чорний Потік 
Іршавського р-ну (1910–?)

100-річчя  від  дня народження Федора  Івановича Тегзи,  делегата 
Першого з’їзду Народних комітетів Закарпатської України. На-
родився в с. Березово Хустського р-ну (1915–?)

100  років тому відкрито торгову академію  (школу) в м. Мукачеві 
(1915)
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95-річчя від дня відкриття Ізянського (чоловічого, православного) 
монастиря на Хустщині (1920)

95 років тому на Закарпатті було 60 газет: 22 угорськомовні, 10 росій-
ських,  9  русинських,  5  єврейських,  4  чеські,  4  українські  та 
6 змішаних (1920)

95 років тому Ужгород став центром Підкарпатської Русі, у ньому 
було 1274 будинки, 20601 мешканець (1920)

95 років тому відкритий історико-археологічний музей ім. Т. Легоць-
кого в м. Мукачеві (1920)

85-річчя відкриття Хустського (чоловічого, православного) монас-
тиря (1930)

85-річчя від дня відкриття Покровської церкви. Це зменшена копія 
Коломенської  церкви Вознесіння, що  знаходиться  в Москві. 
Побудована  за  проектом  російського  священика,  архітектора 
В. Коломацького (1930)

80-річчя від дня зведення моста, який з’єднав урядовий район на Ма-
лому Галагові із житловим кварталом “Светомоч”, котрий виник 
на місці колишньої Торгової площі (нині пл. Б. Хмельницького) 
на лівому березі Ужа (1935–1936)

80 років тому Крайовий хор підкарпатських учителів реорганізований 
у Хор учителів Ужгородського округу. Керівником колективу став 
П. Милославський (1935)

80 років тому в Мукачеві відбувся з’їзд угорських хорових колективів, 
у якому взяло участь близько 700 співаків (1935)

70-річчя від дня заснування Хустської музичної школи (1945)
70-річчя відкриття обласного книжково-журнального видавництва, 

яке  в  1964 р.  одержало  статус республіканського  видавництва 
“Карпати” (1945)

65-річчя від дня заснування Хустського лісотехнікуму (1950)
65 років тому на лініях Закарпаття діяло майже 50 автобусів (1950)
65 років тому на солеруднику Солотвина почався регулярний видо-

буток солі (1950)
60 років тому Ужгород відвідав після 75 років розлуки виходець із  

Закарпаття,  художник-академік  І.  Грабар,  він подарував місту 
26 своїх картин (1955)

50  років  тому  збудовано  об’єднану  прикордонну  станцію  на 
радянсько-чехословацькому кордоні (1965)
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45 років тому з нагоди 25-річчя Перемоги над фашизмом у Другій 
світовій війні за проектом архітектора В. Сікорського на найвищій 
частині Пагорба Слави зведено сімнадцятиметровий обеліск з на-
писами: “1941–1945”, “Вічна слава героям, що загинули в боях за 
свободу і незалежність нашої великої Батьківщини” (1970)

40  років  тому стала до ладу Ясінянська фабрика штучного хутра 
(1975)

35 років тому здано новий 5-поверховий корпус УжНУ (1980)
30-річчя від дня створення хати-музею “Лемківська садиба” в с. За-

річово Перечинського р-ну (1985)
25-річчя  від дня  заснування Премії TOLL.  Заснували цю премію 

редактори літературного журналу “Hatodik Síp” (1990)
25-річчя відродження Закарпатського обласного товариства німців 

“Відродження”, яке плідно працювало у краї в 20–30-х рр. ХХ ст. 
(1990)

25-річчя  створення  товариства  словаків  Закарпатті  ім. Л. Штура. 
Створено спочатку як районне, у 1992 р. стало обласним. Працює 
товариство на базі центру словацької культури в с. Сторожниці 
Ужгородського р-ну (1990)

25 років тому в Ужгороді було проведено міжнародну дитячу олім-
піаду (1990)

25  років  тому встановлено пам’ятник Ш. Петефі  (автор Ф. Бені) 
(1990)

20-річяя  заснування  Закарпатського  обласного  товариства  циган 
“Амаро Дром” (1995)

20-річчя заснування молодіжного товариства циган “Амаро Дром-
Терненгера” (1995)

20-річчя  створення  Товариства  польської  культури  Закарпаття 
(1995)

20-річчя відкриття пам’ятника “Скорботна мати” воїнам-закарпатцям, 
що загинули в Афганістані (Ужгород) (1995)

15 років тому Ужгородський університет отримав статус національ-
ного (2000)

15 років тому відкрито Генеральне консульство Словаччини (2000)
15-річчя створення Регіональної організації Конгресу азербайджан-

ців України (2000)
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СІЧЕНЬ: 6

ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ ЧЕРЕПАНЯ
 50-річчя від дня народження художника (1965–1996)
У пам’яті друзів та колег Володимир Черепаня назавжди зали-

шиться молодим і талановитим, адже художнику судилося прожити 
зовсім мало – лише 31 рік. 

6 січня 1965 р., на самий Святий вечір, у сім’ї Павла та Ольги 
Черепань з Мукачева народилась друга дитина – син Володимир. 
Кмітливий й дотепний хлопчина весь час щось майстрував. У родині 
і не здогадувались, що з спокійного й розсудливого хлопця виросте 
професій ний художник, адже про художні здібності сина ніхто й 
гадки не мав. Як пригадує старша сестра Надія, всі шкільні завдання 
з малювання виконувала для брата саме вона. А він за цей час міг 
змайструвати своїми руками, до прикладу, птахівню чи табурет. 

Цікаво, що дідусь Юрко по маминій лінії  був  ковалем. Усі 
жили на одній вулиці, тож діти Черепань постійно забігали до бабки 
з дідиком. Володя спостерігав, як працює дідусь. Ковані ворота, 
фігурна фурнітура – світ речей, який постійно оточував хлопця у 
дитинстві. 

У Мукачеві пішов до школи з російською мовою навчання. При 
цьому діти у родині говорили двома мовами: з мамою – угорською, 
а з батьком – українською. Такий дивний, на перший погляд, вибір 
сестра художника пояснює ,,географічною” близькістю до їхнього 
будинку та престижем, що мала у ті часи школа. 


