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Йосип Борто: Працівники культури краю виконують
почесну місію – формують культурне та духовне
громадянське суспільство

Нині, 8 листопада, у атріумі будівлі облради відбулися святкові заходи з
нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва.
В урочистій обстановці керівники будинків культури краю, музеїв, шкіл мистецтв, бібліотекарі,
письменники, композитори, музикознавці, аматори народного мистецтва та інші причетні до свята
тепло вітали один одного та жваво спілкувалися.
Привітати іменинників завітали голова облдержадміністрації Ігор Бондаренко та його заступник
Ольга Травіна, перший заступник голови облради Йосип Борто, депутат облради Ірина Мацепура,
представники профспілкових організацій та ін.
Перші керівники області виголосили вітальні промови.
Йосип Борто від імені голови облради Михайла Рівіса, усього депутатського корпусу та від себе
особисто привітав працівників культури із їх професійним святом. «Обласна рада високо цінує та
підтримує працівників культури, які самовіддано працюють, а у результаті досягають високих
успіхів у збереженні та збагаченні духовної і культурної спадщини нашого краю, де здавна мирно,
дружньо і в злагоді проживають представники багатьох національностей. Вам випала почесна місія –
формувати в області культурне та духовне громадянське суспільство. Для виконанні цієї складної,
відповідальної і водночас почесної місії, бажаю вам мирного неба, міцного здоров’я, творчих
успіхів, благополуччя, невичерпної енергії та наснаги. Нехай ваші творчі задуми й проекти успішно
реалізуються. Здійснення вам всіх найзаповітніших мрій», - наголосив Йосип Йосипович та
нагородив кращих працівників культури відзнаками обласної ради.
Так, за вагомий внесок у розвиток культури і мистецтва краю, сумлінну працю, високий
професіоналізм і з нагоди Всеукарїнського дня працівників культури та майстрів народного
мистецтва Почесною грамотою обласної ради нагороджено Густі Василя Петровича - заступника
голови Закарпатської організації Національної спілки письменників України, заслуженого
працівника культури України. Грамотою облради вшановано: Брай Володимира Васильовича директора будинку культури села Біловарці Тячівського району, Дорош Ганну Юріївну ‒директора
Мукачівської центральної районної бібліотечної системи, Іванчо Ірину Іванівну - завідувачку клубу
села Загаття Іршавського району, Новікову Ольгу Юріівну - музикознавця, члена Національної
спілки композиторів України, Уліганець Любов Михайлівну - директора комунального закладу
«Воловецька дитяча школа мистецтв Воловецької районної ради». Подяку оголошено Толвай Ользі
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Олександрівні – директору будинку культури с.Сторожниця Ужгородського району, голові Творчої
спілки «Закарапатський обласний осередок Національної хореографічної спілки України».
Завершилося свято чудовими концертом, який підготували музиканти духового оркестру
Ужгородського музичного коледжу ім. Д.Задора (керівник Ференц Томич), Академічного камерного
хору «Кантус» (керівник Еміл Сокач) та вихованці Мукачівської хорової школи хлопчиків та юнаків
(керівник Володимир Волонтир).
Виконавчий апарат облради
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