Ungaria a inaugurat Casa Maghiară în regiunea Transcarpatia, investind în construcții circa 250 mii de eur
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În regiunea Transcarpatia a fost inaugurată Casa Maghiară, a cărei valoare este de 70 de
milioane de forinți (circa 250 mii euro), transmite BucPress, preluat de Romanian Global News.

La ceremonii au participat conducerea Societății Culturii maghiarilor din Transcarpatia (KMKS)
și oficialități din Ungaria. Duminică în satul Velyka Dobron, raionul Ujgorod,care este cel mai
mare sat cu populație de etnie maghiară, din cei 5800 de locuitori – 95 la sută sunt unguri. a
fost inaugurată în mod festiv Casa maghiară, potrivit corespondentului BucPress în
Transcarpatia, Elvira Chilaru.

Sediul a fost construit în decursul unui an de zile cu sprijinul guvernului maghiar. Acesta din
urmă a investit peste de 70 de milioane de forinți la construcția clădirii.

La inaugurarea Casei maghiare a fost prezent Plenipotențiarul ministrului Ungariei, Istvan
Grèjha, Consulul general al Ungariei la Ujgorod, Jozsef Buhaylo, președintele KMKS,
Deputatul Poporului din Ucraina, Vasyl Brenzovych Laszlo, rectorul Institutului Maghiar din
Transcarpatia «Ferenc Rakoczy al II-lea», Ildyka Oros și alții. În alocuțiunile lor ei au subliniat
că această instituție va asigura păstrarea tradițiilor maghiare, în același timp va fi Casa
creației ungurilor transcarpatieni.

După cum s-a dovedit, construcția centrului maghaiar încă nu e finalizată, în curând aici va fi
deschis și un muzeu etnografic.

Primarul satului, Ivan Popko a spus, că Velyka Dobron în e un sat care se dezvoltă în ritmuri
alerte. Datorită guvernului maghiar au fost modernizate grădiniță și școală maghiară, s-a
construit Liceul Reformat. Localnicii au demonstrat întregii regiuni că localitățile rurale se pot
dezvolta atât în sectorul agricol, economie, cât și cum se pot recondiționa drumurile
eficient fără mari cheltuieli, dar cu participarea întregului sat. Sărbătoarea s-a încheiat cu un
amplu program cultural.
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