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Уже другый раз зобрали ся представителї ру-к
синськуй сполности в імпозантнум Каштелю
„Штефанія , де у великуй залї Мигаля Естергазія”
было проведено міроприятя „Шедевры Русин-
ського Умілства“.

Ушыткых, читавым числом зобравшых ся дас
230 особ, привітствовав віце-держсекретарь
Рады Мініструв Др. Чаба Латорцаї. По тому
Завідувучый Выставочного Зала Русинськуй
Музейнуй Колекції имени Др. Атаназа Фединця
Золтан Кламар отворив выставку. На міроприятю
выступили Мужськый Хор Сятого Єфрема, Змі-
шаный Хор Белвароша, ученикы русинськых
клас Мучонськуй Ґрекокатолицькуй Школы име-

”ни С. Петра, ансамбл „Русиночкы , Квінтет
имени Антонія Годинкы.

На міроприятю споминали ґрекокатолицького
єпископа Александера Хіру и професора Алек-
сандера Фединця по случаю 120-лїтя зо дня ро-
женя, Др. Атаназа Фединця по случаю 5-лїтя зо
дня смерти, Мужськый Хор имени Сятого Ефре-
ма, котрому ся исповнило 15 рокув зо дня
основаня.

Вечур пройшов пуд патронатом міністера
Воєнськуй Міністерії Др. Іштвана Шімічкова и
посланика Русинув у Парламентї Мадярщины
Віры Ґіріц.

Шедевры Русинського Умілства аштелю „Штефаніяy K ”

Че стована панї
Посланик!
Честованї участ-
ник !ы
Панїї и панове!

Gens fidelissima
et corissima.

Мадярськ й иы
русинськ й народы ы
історично поязу-
вуть муцнї уз . Наы

зачатку столїтя Русин активно зучаст-XVIII. ы
нили ся у націонално-ослободителнуй борьбі
пуд веденём князя Ференца Раковція В ше-II. ыс
повідженї слова Великого князя характерізувуть
признаня геройськуй ролї Русинув у сюй борьбі.

Дуже дякуву вам за покликаня и довольте ми у
сесь день подїлити ся из вами своїма думками за
узника ҐУЛАҐа, пострадавшого за свою віру,
єпископа Александера Хіру, за професора, Др.
Александера Фединця, котрому исповнило ся
120 рокув од дня роженя, за його с на, Др.ы
Атаназа Фединця, дохтора-радіолоґа и маляря,
котр й умер сперед пятьма роками, славн хы ы
с нув русинського народа.ы

Также хочу од душі поздравити Мужськ йы

хор имени Сятого Єфрема из 15-лїтём од дня
заснованя и привітствовати його руководителя и
уш тк х членув ансамбла.ы ы

Честованї панове и панїї!
Довольте ми вухосновати таку можность и

напомнити, же 21. мая 2012. рока б ло принятойы
рішеня, же кажд й рук день 25. новембра будеы
дн м памняти політичн х мадярськ х узникув,ё ы ы
заслан х у табор ҐУЛАҐа.ы ы

Подля рішеня, бесїда иде за 800 т сяч обы ыва-
телюв ы ыМадярщин , котрі б ли засланї на муше-
нї робот у Совєтськ й Союз, и за воєнськ хы ы ы
узникув, засуджен х на 5-25 рокув и такжеы
заслан х у ҐУЛАҐ при участвованю мадярськогоы
офіційного уряда.

Честованї панове!
Од зачатку новембра 1944. рока з Пудкарпатя

вугнали 40.000 особ по тому, як Червена Армія
зайняла сю теріторію. Меже нїх быв ґрекокато-
лицькый єпископ Александер Хіра, котрый своёв
непоколибимостёв змуцнёвав віру тых, ко вєдно
из єпископом быв на мушеных роботох, помагав
пуддержовати малу надїю за можность пере-
жыти ушыткі мученя и вернути ся дому.

Послїднї 30 рокув Александер Хіра прож в уы
Караґандї у изгнаню. Його кредо б ло: „Госпо-ы

Привітствена бесїда віце-держсекретаря
Рады Мініструв Др. Чабы Латорцаї

Наші сята Ünnepeink
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ди, я иду за Тобов, де б Т не ишов“. Тотоы ы
выповіженя из Біблії сопроводило єпископа
уш ток його ж вот. Се давало му сил пуддер-ы ы ы
жовати дух в узникох табора, указовати правил-
н й путь и лїчити їх силов слова.ы

Честованї панове и панїї!
Днеська м спомнянеме за двох дохторув.ы

Хірурґа Александера Фединця и його с на Ата-ы
наза Фединця, котр й б в и дохтором и маля-ы ы
рём, так же через умілство лїчив людські душі.

Александер Фединец своїм талантом сотво-
Largo ma-рив школу и, як кажуть старі дохтор ,ы

num, то єсть „щедров руков“ вун щедро и мудро
передавав свої бесцїннї знатя и так учив своїх
ученикув, жеб и они передавали свої оп т иы ы
знатя послїдователюм. Його дїти и внук сталиы
дохторами.

Честован й уш тк ма дохтор Атаназ Феди-ы ы ы
нец владїв и велик м умілськ м талантом. Бу-ы ы
дуч меценатом, вун реґуларно в ставляв робо-ы ы
т малярюв Пудкарпатя, сїм кіпом помагавучы ы
їм переж ти тяжкі час . 2008. рока вун отворивы ы
перву Русинську Ґалерію у Мадярщинї, котру
розмістив у властнуй х жі.ы

Честованї панове и панїї!
У Констітуції Мадярщин сяк трактує сяы

вопрос націоналного усвідоменя, котр й осно-ы
ван й на ученю Сятого Іштвана за націонал-ы
ности: „Обіцяєме, же захраниме нашу потрепану
віками Отцюзнину у духовнуй єдности. Пудт-
верджуєме, же б вавучі из нами довєдна націо-ы
налности составлявуть вєдно из нами єдину
політичну и державообразувучу часть“.

Пуд час списованя об вательства 2011. рока,ы
подля данїх принадлежности горожан ку націо-
налн м менш нам, 3882 особ признали себеы ы ы
русинськуй націоналности. Сяк м кіпом за пос-ы
лїднї 10 рокув кулькость люди, котрі признавуть
себе Русинами вуросла на 87%.,

На активізацію політичнуй активности націо-
налнуй сполности вказує и вто, же пуд час в бо-ы
рув восен 2014. рока у изберателськ х ліштохы ы
б ло занесеной 3107 особ. Своїх кандідатувы
в двигнули 5 сполочн х орґанізацій, проголо-ы ы
совало 2297 изберателюв.

7Правительство М за ї їадярщины посл дн
рокув значно з ї уйл пшыло жывот русинськ
сполности і ґ . Се, ф нансованя културных про рам
п дтверджу тот факт к ро нау є же едь . ка, 2010
п дпорованя русинськ былоу уй сполности за-

575 419 фор 2017д лено 87 нтов, то ужеї . . і . рока
211 р нт в. ф нансованя. . і у Ги видиме, і810 400 фо
вуросло сюмна 241 процент. При дополни-

2017телно ф нансован составилой і я . рока
26 050 000 фор. . і у Днесь р ь а сполностьнт в. усинс к
Мадярщин лять ї їы представ сво културн и
духовнї Тото інчтарь уй дїдузни-богатства. к так

.н а муцно поязана з мадярськов і іёвы, котр стор
Тота дїдузнина нас и в тоткапчать з минулостёв
же час змуцнює наш в н .і капчаня д ешнї дни Тото
особо о , ко так важно своцїнн днесь ли указати є
є еня і ітет про то же идин и дент то бы достигнут и,
змуцнити Ц у і і йв ентралн й Европ нтелектуално и
духовно обновлен бы противостоятй я, же и
в н му давленю, сперавучи ся на історичо кашнё ну
минулость ю п магати о, на нашых геро в, с о наш му
єствованю ь у їв Карпатс к м басен .

Наші сята Ünnepeink
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У Каштелю тефанія одбыла ся выставка„ ”Ш
русинського умілства у керетох културного міро-
приятя „Шедевры Русинського Умілства“. Глав-
нов темов выставкы было русинськоє умілство –
ги уже неєден раз пересвідчовали ся звідаві
навщивителї – теперь орґанізаторы выставкы
поклали перед собов цїль указати, што значить
быти Русином.

Мож повісти, же тото ипен, што быти Мадя-
ром, Нїмц м, Словаком вадь Европейцём: наё
самый перед хосновати рудный язык, жыти своёв
културов, віров и быти прикапчаным ку р днуйо
земли. Из єдного бока, и выставка побудована на
основі поклика предкув. Из другого бока, из
робут маляря Атаназа Фединця, котрі знаходять
ся у Выставочнуй Залї Русинськуй Музейної
Колекції, стає ясным позераня художника на
пейзаж, синяву гур, разнокіпный за фарбами лїс,
маленькі села, храмы, гурські перелазы, сїно-
косы, базары, и майглавноє, на люди.

Ушыткі художникы, котрі валовшнї были
перенести свої сны, видїня, узятї из руднуй
природы, на полотно – Русины: Атаназ Фединец,
Иван Манайло, Андрій Манайло, Андрій Анто-
нієв, Серґій Біба, Александер Смоларь.

Друга часть выставкы складена из предметув
бытя – текстіла, шатя и макетув, котрі представ-
ленї суть у Колекції Выставочнуй Залы русин-
ськуй културы. У цїлови была складена богата
умілс ка репрезентативна выставка. На вукла-ь
деных у залї каштеля пано мы попробовали
повідати історію єдного народа: минулость и
днешнёсть. Минулость, котру мы познаєме, и
днешнёсть, у котруй жыєме. Цвітнї табло на-
курто освіщавуть історію Русинув, тїсно изъяза-
ну из історіёв Мадярщины, у меншуй мірі из дру-
гыма державами. И наконець, днешню сущность
народа, котрый бывать на теріторії, подїленуй
гатарами, його буднї.

Великый інтерес, проявленый ку нашуй
выставцї, свідчить за вто, же сяка інформація пре-
потребна, она помагать укріпляти ідентітет
народа.

Др. Золтан Кламар авідувучый, з
Выставочнуй Залы Русинськуй Музейнуй

Колекції имени Др. Атаназа Фединця

Товмачила: Ірина Скіба

Жебы спростити капчаня из сполностёв
сятых, церьков часто персоналізує и ініціує нео-
сязаємоє таинство. Она поміщать у сакралной
пространство будовлю, котру называєме храмом,
создає образы, котрі называєме іконами, и
честуєме їх, ибо они вказувуть на особу вадь
явленя.

Єпископ Сятый Миколай быв вызначным ся-
тым. Його имнём суть названї поселеня, храмы,
іконы, на котрых мы спознаєме небеснї черты
його твари. До його личности мож однести многі
явища, леґенды и чудеса. Сятого Миколая споз-
навуть у цїлум світї за його дїяня ищи за жывота
зато, што вун быв покровител м бідных.ё

Вун дїлив ся своїма богатствами. Богатствами
євангелія озад своюй бідности, вун дїлив ся. П
своїма зналостями, терпін м и своїм жывотнымё
приміром.

Цїнность його жывота неоспорима изза
постоянуй борьбы у інтересох истинної віры и
преданого служеня сятуй церьковли. Вун єсть
наша духовна дїдузнина и оріентір у жывоті. Ся-
тый Миколай молить ся вєдно из нами на сятых
Літургі х, де мы пудтверждаєме свою віру зу-,ё
частнює ся из нами у пудготовцї до Руздва
Христового и варує нас у церькувнум жывотї и у
бытю.

У вароші Мюра Ты быв правдивым пастырём,
зато, же исповнявучы євангелські завіты, душу
оддав за свуй народ и спас безвин ых од смерти,н
зато быв ославленый ги Слуга Божої Благодати.
(Кондак Сятого Миколая, 3. голос .)

Шедевры Русинського Умілства: выставка у Каштелю

Честованя ґрекокатолицьков церьковлёв
єпископа Сятого Миколая

Наші сята Ünnepeink
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И уже голосили за приближованя Руздва. Зазясь
йсе свідчить и множество яркых фарбистых деко-
рацій, сяточну суєту у предчуствії приближеня
праздника.

Послїдувучі недїлї дустали мена бронзовуй,
стрібернуй и золотуй.

Айбо Руздво, а у нёму Дїтя, родило ся у тихости.
Господь воплощав свої дїла у спокою и тихости. У
суровум краю, у Бетлегемі. Меже свого народа, по-
серед пустынї. Про приход свого Сына вун ту при-
правив місто. Из ангелськым служінём, небесным
Благословінём. Совмістнов молитвов и покор-
ностёв. Из пришедшыма мудрыма царями, котрі
принесли дарункы из сокровищ земных. Довкола

тишына и спокуй, лем худобу чути у хлїві. Про-
буджує ся великоє Таинство, жадає жыти, ищи мало
дрімле и заганять знак: чоловіче, пробудь ся, твуй
Бог уже ту.

Чоловік чудує ся сошедшому з небес, роство-
рять сердце и принимать Творця. У таинственуй ти-

yхости Господь обявлять ся нам у подобі, котр мы
любиме, славиме и обожествляєме.

Пудойди ближе ку вогнёви, у тихости, ку сятому
Господови, котрый розчинює ся у тобі. Єго сердце
бє ся у тобі, жебы сяк вернути ся у світ насущный.

Товмачила: Ірина СкібаЯ ,нош Мигаль Соноцкі

У будовлї ВРС на Дё мот 11. новембра с.улицї р
р. зобрали ся молодї новинарі и русинські
активісты з Польщі, Словакії и Мадярщины.

У керетох проекта Pro Rusyn Radio Programme,
реалізованого при пудпорованю Меженародного
Вышеградського Фонда, русинська молодеж зу-
частнила ся на будапештянськум дваднёвум семі-
нарі, де затворили ект, котр й цїлен й б в напро ы ы ы
здобыт зна я ы ы меншыно-я т и обміна оп том робот
во ыго новинарства и гляданя нов х можностюв у
сюй сфері. Переже одб ли ся подобнї семінар вы ы
юнію в полськ х Ґорлицёх и в авґустї с. р. в сло-ы

.вацькум Бардіёві Спеціфіков будапештянськуй
стрічі молодежі, на котруй выступив Др. Михаил
Капраль з лекціёв Русинськ„ ый літературный язык
у глядилї а“, б ла тема становленя ру-новинарств ы
синського літературного языка ипен на сторонох
русинськуй періодик . На конкретн х примірохы ы
лектор ілустровав розвуй літературного яз ка оды
церькувно-славянського карпаторусинського изво-
да до яз через великоруськ й літе-ычія, и дале пак ы

”ратурн й язык до яз ка новинк „Наука кунцяы ы ы
XIX. ‒ XXзачатку . столїтя, яз ка новинкы „Не-ы
д ля“ и выдань П дкарпатського Общества Наук‰ у
половк ХХ. столїтя онь до днешнїх новинок, деы
булше не тримлють дішкурк за „заклят й“ (ги гоы ы
називали в 30-тї рок минулого столїтя) яз ков йы ы ы
вопрос, айбо старавуть ся хосновати яз к максі-ы
мално наближен й до ж в х русинськ х діалек-ы ы ы ы
тув в державох, де б вавуть Русин днесь. Історіяы ы
русинського новинарства, подля професора Кап-
раля, годна б ти файнов ілустраціёв становленя якы
літературного русинського языка, так и горожан-
ськуй позіції русинськы ых новинарюв, котрі б ли
меже піонерами становленя нашуй націоналнуй

сполности. Послїдня теза б ла ілустрована ярков иы
плодовитов, айбо траґічнов судьбов послїднёго до-
совєтського русинського редактора Андрія Кутла-
на (за йсю поставу новинарявельочестованого
писала наша новинка у числї 124. за марець-апріль
с. р. ‒ Ред.). Лекція заверш ла ся актівн маы ы
дішкурками меже учен м и участниками семінара.ы
Гостї также здоровили Др. Михаила Капраля з
недавнїм його юбілеём, даровали му парадный ал-
бум икон Лемковины а участникы семінара з ма-
дярськуй стороны дустали памнятнї трічка з лоґо
Лем-ФМ. Русинська делеґація з сосїднїх краин
передала также в Научн й Русинськ й Інстітуты ы
имени Антонія Годинк и нашу бібліотеку послїд-ы
нї русинські научнї и популарнї в даня, котрі зы
вдячностёв приняв предсїдатель ВРС Віктор Кра-
маренко.

У проґрамі семінара было также пудведеня кун-
цёв х резултатув проекта, здїйстненого довєднаы
C „ “товаришын Руска Бурса в Ґорлиц хём ё (Поль-

Kултурно-Oсвітн Oбществоща) м їм м, Русиньскы
А Духновича в Пряшовілександера (Словакія) и
Вседержавны Русинс кы Самом ь м справованём в
Мадярщинї.

Друг й день семінара русинська молодеж зы
сосїднїх державох буде добрі и надовго памнятати
позад навщивленя будовлї Мадярського Парламен-
та, де вни б ли у статусї VIP-гостюв, котр й їм лю-ы ы
безно застачила посланик мадярськ х Русинув уы
Парламентї Віра Ґіріц. Также по такум міроприятю
зо свіж ма позітивн ма доимами прощали ся нашіы ы
гостї зо столицёв Мадярщины у сяточнуй и при-
поднятуй наладї.

iІрина Вор нка

Руздво 2017

Семінар молодых новинарюв Будапештїу

Наші сята Ünnepeink
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„Лїпше смерть вадь майвшелиякі мукы, ги пре-
” –дати єдину церьков Исуса Христа сїма словами

Блаженого єпископа Теодора Ромжы зачали ся по-
минаня на його честь позад 70-уй роковины зо дня
смерти, котрі одбыли ся у Нїредьгазї 28. октовбра с.
р. Міроприятя зачало ся сперед ґрекокатолицьков
церьковлёв Орокошфёлда коло памнятника єпис-
копови, минувшого рока установленому Русинами
и уже ставшому про русинську сполность Нїредь-
ґазы містом паломництва.

Сяту Літурґію на церькувно славянськум и ма--
дярськум языкох о служыли сященикы о. Ференцд
Сюч и о. Томаш Сабов, прибывші из Пудкарпатя.

У казаню о. Ференц Сюч характерізовав жывот
и роботу блаженого єпископа Теодора Ромжы сло-
вами апостола Павла за вто, што єпископ быв
духовным пастыр м про ушыткых ґрекокатоликув,ё
не позеравучы, котрої они націоналности: Русины,
Мадяры вадь инші. Мы являєме ся плодами його
труда, ушыткі сьме його дїти.

По Сятуй Літурґії у дворі церьковли перед іко-
нов Теодора Ромжы міроприятя продовжыло ся за-
паленём свічок и молитвами довйедна, пак у церь-
кувных містностёх одбыло ся агапе, продовжыли
ся общі бесїды.

Марта Варґа, предсїдатель
Нїредьгазс кого РНСь

Хор названый имн м Сятого Єфрема (306-373ё
р.р.), котрого уже сочасникы из честован м клика-ё
ли арфов Сятого Духа и одмічали, же його піснї и
гимны многых люди навернули на путь истинный.

Основнов и главнов цїл дїятельства мужсько-ёв
го хора Сятого Єфрема – изглядованя културнуй
дїдузнины вокалного христіанського умілства бі-
зантійського обряда и його популарізація. Из бізан-
тійськов музыков, ї красов и містері в, на самыйё
перед, хор познакомив слухателюв Мадярщины и
Европы. Окрем того, мужськый хор Сятого Єфрема
ставить и акцент на модерну европейську музыку,
исповненя новых творув, а также захранять тра-
діції мадярського мужського хорового співаня
(Ліст, Барток, Кодай, Ліґеті).

Мужськый хор Сятого Єфрема быв заснованый
2002. рока и за послїднїй час став єдным из майпо-
пуларных вокалных ансамблув Мадярщины. Його
орґанізатор и умілськый руководитель, лавреат пре-
мії Ференца Ліста, Томаш Бубнов, аслуженый мі-З У
лець Мадярщины. Ушыткі члены ансамбла суть
носителями вызначных голосовых можностюв и
музыкалным вошколован м. На їх первум СД,ё
котрый быв выданый ум роцї приу 2005-
фінансовум пудпорованю ВРС быв записаный,
твур Йоана Бокшая „Літурґія Йоана Златоуста .”

Меженародный успіх про хор зачав ся на Фесті-
валї православнуй духовнуй музыкы у варошы-
кови Гайновка (Польща) 2006. рока, де хор быв
удостоєный главнуй премії у катеґорії професіо-
налных колективув. Се стало ся первый раз у історії

фестівала, же перва премія была завойована не
славянськым колективом.

Не позеравуч на вто, же хор Сятого Єфремаы
сістематично выступать на фестівалох у позна-май

. Oтых містох Европы снова умілського дїятельства
– се высочайшого уровня концерты у Мадярщинї.
Уже ставші дуже популарныма серія концертув у
Базіліцї Сятого Іштвана, зучастненя у фестівалї
„Будапештська Ярь“ и другі выступленя на
музыкалных подїёх Мадярщины.

Из сво в рузнообразнов проґрамов хор частоё
выступать у варошох и селох державы. Колектив
вельо сотрудить из ґрекокатолицьков церьковлёв
Мадярщины, часто зучастнює ся у церькувных
міроприят х и концертох.ё

Мужськый хор Сятого Єфрема постояный участ-
ник русинськых націоналных праздникув, його
кличуть з выступл нём и другі меншыны, близкі куе
бізантійського крыла христіанськуй церьковли.
2012. рока колектив хора быв удостоєный премії
Pro cultura Minoritatum Hungaria за вклад у розвуй
русинськуй културы, а 2014. рока ‒ награды „Ма-

”дярська Дїдузнина , того же рока премії „Марка
Будапешта за вызначнї културнї досягненя. Успіх”
на фестівалї 2006. рока отворив путь хорови про
меженародной концертной дїятельство. За послїднї
рокы хор Сятого Єфрема выступив майже на ушыт-
кых значимых сценох світа.

Колектив выдав 10 СД-діскув, єден из котрых
„ 2010. рока быв удостоєнByzantine mosaics“ ый
премії у Луксембурзї.Supersonic

Поминална Літурґія на честь 70-лїтя зо дня смерти
Блаженого Єпископа Теодора Ромжы

Мужськый хор имени Сятого Єфрема

Юбілей Jubileum
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Вікторія Деак родила ся 7. септембра 1967.
рока в Ужгородї, де и закончила спершу началну
а пак 15 Середню Школу. 1990. рока дустала діп-
лому учителя нїмецького языка и літературы по
сконченю романо-ґерманського факултета Ужго-
родського Державного Універзітета. У днешнїй
час она преподає нїмецькый язык у центрі по-
вышеня кваліфікації у профілнуй ґімназії имени
Ференца Раковція . и у спеціалнуй середнюйII
школї.

Малёвати Вікторія Деак любила ищи од дї-
точых рокув. Первый уровень она перебировала
1977. рока, коли поступила в умілськый кружок
пуд веденём познатого пудкарпатського педаґоґа
Золтана Баконія. Вун дуже пудпорововав моло-
дых и талантливых ученикув, у тому числї и
Вікторію. Пуд його веденём она зачала изучати
умілство май глубоко и професіонално.

По церузї и пастелї зачала робити из акваре-
лов и олайом. Пудкарпатські коріфеї Бокшай,

Ерделій, Коцка, Манайло, Глюк и другі вплывали
на творчость Вікторії вєдно из европськов ака-
демічнов школов жывописа. Творчость про Вік-
торію значить безграничну слободу, особо у світї
природы.

Техник и фарбы ї творув усе опредїлявутьа
уровень доимув. Она любить формы и фауну ї
окружавучуй природы, рітм жывота и жывот,
созданый чоловіком.

Темы про свої творы она черять из каждоден-
ного жывота. Хоснована фарбова ґама идеално
пудходить про твореня натурмортув. Умілкыня
зучастнила ся у многых выставкох и пленерох у
Пудкарпатю, Канадї, Словакії, Мадярщинї, на
ярнїх выставкох 2016., 2017. рокув и на выставцї
„Русинська дуга“ у бібліотецї Кішварды, уміл-
ськых таборох Аяка и Анарча. Умілськоє кредо
Вікторії звучить так: чоловік од природы стре-
мить ся ку любови и прекрасно .му

Многая и Благая Лїт!

17. новембра с. р. я у ґрупі ученикув ґімназії
имени Антала Серба навщивив засїданя Евро-
парламента. 2016.‒2017 учебного рока отцюз-
нянї ґімназісты из інтензивным ученём історії,
зучастнили ся у конкурсї пуд еґідов Евросоюза.
Из множества школ сесь конкурс вуграла наша
ґімназія.

Конкурс проводили у многых державох ЕС и
ушыткі побідителї присутствовали у Европарла-
ментї.

У Страсбурґ мы ишли ги побідителї конкурса
Euroskola. У Парламентї мы провели цїлый день,
там сьме познакомили ся из роботов, котру там
проводять и прочуствовали, яка отвітственость,
лїгать на членув Европарламента. У первуй по-
ловцї дня мы роспозїровали будовлю, вуслухали
бесїду замістителя предсїдателя ЕП пана Рай-
нера Віланда и мали можность задати му
даскулько вопросув. Богужаль, моя очередь не
дуйшла... По обідї ушыткі зучастнили ся у засї-
даню секції, котру мож было вубрати на свою
дяку. Вубрана мнов секція занимала ся вопро-
сами будучности Европы. На зачаток требало
вубрати ведучого засїданя, а пак спікера. Я
балотовав ся на обадві довжности. Само собов,
же моя бесїда мала быти пропагандистськов, у
котруй я вухосновав свої знатя языкув и такый

арґумент, же єм предсїдатель Світового Форума
Русинськуй Молодежі Світового Конґреса Руси-
нув.

Дякувучы своюй бесїдї, у котруй споминав єм
и націоналный вопрос, я дустав вецей ги 50%
голосув и став спікером. За куртї 3‒4 минуты
прийшло ся ми изложыти своє виденя будуч-
ности Европы, повідати и за важность захраненя
націоналного ідентітета. Од 550 особ, котрі были
притомнї на засїданю, дустав єм многі вопросы,
на котрі постарав єм ся отвітити. Сяка подїя
вызвала у мнї много емоцій. Дому я ся вернув из
дуже цїнныма доимами.

Даніел Головацькый

Юбілей

Доимы од Европарламента

Юбілей Jubileum
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Новембер

11.: Русинськоє Націоналноє Самосправованя
Вамошуйфолу провело міроприятя пуд тітулом
„ ”Русинськый Націоналный Културный День .
Се проводило ся у керетох проголошеного 2016.
рока шора міроприять „Минулость и днешнёсть
русинського народа Карпатського басена –
майгероїчного народа Ференца Раковція II. –
захраненя културы и традіцій”, выставкы робут
дїточого конкурза мал . Проґрама зачала сяёваня
у ґрекокатолицькуй церьковли Сятов Літурґіёв,
пак у Домі Културы было представлено выступ-
леня ученикув Мучонськуй Ґрекокатолицькуй
Середнюй Школы Сятого Петра, русинського
ансамбла „Червена Ружа” из Мучоня, и ру-
синського ансамбла из Вамошуйфолу.

11.: Вечур памняти Василя Сочкы-Боржавина на
честь його 95 родного дня одбыв ся у Столичнум
РНС. Притомнї прослухали выступленя Тібора
Мікловша Поповича и Др. Яноша Сабова.

17.: Русинськоє Націоналноє Самосправованя
Пейча у керетох проґрамы Русинськый Чудо-„

”керт орґанізовало сяточноє одкрытя Сливового
керта. Ласлов Чегілї, предсїдатель Пейчського
РНС и Др. Петер Гопал, держсекретарь МЛР з
вопросув култур привітствовали читавоє чис-ы,
ло притомных. Міроприятя пудпоровали Йожеф
Ерб и Ласлов Боґнар, депутат оы вар шського са-
мосправованя и Л йош Чекме, владїтельПейча а
фірмы Чекме и„ Co.”

17.: Уже стало традіці в, што пуд час первогоё
тыждня Руздвяного поста Реґіоналноє РНС
Боршод-Абов-Земплинськуй области проводило
сполочноє слуханя и звіт за пророблену роботу за
рук. Сполочноє слуханя проводила Марія
Соноцкі, предсїдатель Самосправованя У.
міроприятю зучастнило ся 150 чоловік из Міш-
колца и околных поселень, депутаты МРНС и
РНС Боршод-Абов-Земплина. У засїданю зучас-
тнила ся Др. Ирен Лукач, ґенералн й діректоры
Уряда области Боршод-Абов-Земплин.

По проведеню сполочного слуханя прийшов
шор передруздвянуй сяточнуй проґрамы.
Прозвучали співанкы у исповненю ансамбла
„Цімборове” из Кішдёра пуд акомпаніамент
народных муз калных інструментув. Руздвянуы
бесїду тримав о. Янош Мігаль Соноцкі.
Александер Шік, учас ик літн го русинськоготн ё
табора продекламовав молитву „Віруву”. У
исповненю кантора Ласлова Бака прослухали и

вєдно из ним заспівали крачунські співанкы на
мадярськум и русинськум языкох.
Сурпрізом вечура стало вто, што пуд час томбо-
лы щастливцї вуграли руздвяный вінець, ікону и
2 листкы-покликаня на Русинськый бал, котрый
одбуде ся 26. януара 2018. рока. Шіковнї ґаздынї
порадовали притомных пустныма стравами,
ушыткі хвалили голубцї из тенґеричанов крупов,
котрых было приладжено 500 дарабув. Пак вечур
продовжыв ся приятнов дружеськов бесїдов. У
вшыткых была руздвяна сяточна налада.

Децембер

02.: На честь русинського писателя Ивана Пет-
ровція Столичноє Русинськоє Націоналноє Са-
мосправованя и Общество Русинськуй Інтеліґен-
ції имени Антонія Годинкы провело вечур
памняти. Гостюв привітсвовала предсїдатель
СРНС Др. Маріанна Лявинец, потому пак Йожеф
Балоґ познакомив притомных из жывотом и
дїятельством писателя. Вершы Ивана Петровція
прочитали Александра Тіводор и Др. Янош
Сабов. За познатого пудкарпатського русин-
ського дїятеля споминали Андрій Бровді, Тібор
Мікловш Попович и Др. Михаил Капраль, веду-
чый Русинського Научного Інстітута имени Ан-
тонія Годинкы. У тот самый день СРНС держало
и сполочнї слуханя.

06.: Пуд орґанізаціёв РНС Ваца одбыла ся
выставка умілськуй дїдузнины малярюв дінастії
Манайловых у контекстї світовуй Русинськуй
Културы. Из привітственов бесїдов выступила
діректор Вацовськуй бібліотекы имени Лайоша
Катоны Дёрдї Черкавська, пак мер Ваца Атіла
Фёрдёш высоко оцїнив вклад фамілії Манайло-
вых, повідав за історію Русинув. Посланик
Русинув у Парламентї Мадярщины Віра Ґіріц
похвалила дїятельство самосправованя Ваца пуд
предсїдательством Андреи Илько, творчость ї чо-
ловіка Андрія Манайла. Авторы выданя Андрій
Манайло и його сестра Вікторія Приходько-
Манайло презентовали новый албум. Вседер-
жавноє Русинськоє Самосправованя на міропри-
ятю представляли Віктор Крамаренко, предсї-

,датель ВРС и заміститель Олґа Сілцер-Ликович.

07.: У Шаторолйоуйгелї одбыла ся уже траді-
ційна XXIII. Інтеретнічна стріча націоналных
меншыновых самосправовань. Єдным из высту-
павучых быв Др. Чаба Латорцаї, віце- держсекре-
тарь Рады Мініструв, пуд патронатом котрого
проходила стріча. Гостюв привітствовав Пейтер

KrónikaКроника



9Русинськый Світ Ruszin Világ�

KrónikaКроника

Самошвёлді, мер Шаторолйоуйгеля. ВРС
представляв предсїдатель Віктор Крамаренко.

07.: РНС Мучоня у будовлї Дома културы и
бібліотекы тримало міроприятя сяткованя Руздва и
вєдно из ним сполочнї слуханя. По привітствію
предсїдателя самосправованя Яношне Філкогазі,
ученикы Ґрекокатолицькуї Середнюй Школы
имени Сятого Петра, котрі учать русинськый язык,
и участникы русинського ансамбла „Червена
Ружа” порадовали слухателюв, зобравшых ся чи-
тавым числом, богатов проґрамов на русинськум
языкови.

09.: Р С Еґера тримало традіційный РусинськыйH
вечур, котрый гостї все принимавуть из великым
інтересом. Великый успіх у сяточнуй проґрамі
мала ґрупа дїточок „Котіца” захоронкы Ференца
Нея, котрых пудготовили воспитателькы Діана
Бойкан и Оршоля Фабіан, соліст Баторка Доні.
Тріо Кедик из Пудкарпатя представило русинську
културну и духовну проґраму. У сятови зучастнили
ся посланик Русинув у Парламентї Мадярщины
Віра Ґіріц и Віктор Крамаренко, предсїдатель ВРС.

09.: iУже восьмый раз тримало у Маріяпоч сято
Руздва и сполочнї слуханя містноє РНС. Пред-
сїдатель самосправованя Яношни Русинко при-
вітствовала гостюв, пак выступила Каміла Сабов,
учениця двоязычнуй школы Сятого Миколая,
котра декламовала вершы. Доростлї порадовали
ушыткых Бетлегемом. Сято почестовав своёв
притомностёв о. Іштван Орос, діректор па-
ломницького центера Маріяповчы.

10.: РНС Нїредьгазы у Хыжі Націоналностюв
провело сято на честь Сятого Миколая. По при-
вітственум слові предсїдателя самосправованя
Марты Варґа, гостюм была представлена дїточа
концертна проґрама, котра была прийнята из
великым успіхом. Юнї исповнителї дуже чекали
дарункув, исповнявучы співанкы, декламувучы
вершы, бавлячы на піано, гуслёх. Сято пройшло у
спокуйнуй, сяточнуй наладї.

16.: РНС Кішварды тримало сято Руздва Христова.
Маріанна Петранич, предсїдателька самоспра-

,вованя повіла привітственоє слово. По тому проз-
вучали Руздвянї співанкы, колядкы подля
руздвяных традіцій. Пак одбыли ся сполочнї
слуханя.

16.: РНС Пейча и общество „Тондо” орґанізовали
сяточну проґраму „Адвент и Руздво 2017”.

16.: РНС Шарошпотока и училище умілства, при
совмістнуй орґанізації и пудпорованю Союза Ру-
синув/Рутенув Мадярщины и ф дації „За Руси-ун
нув” провели традіційный адвент-вечур „Небо
породило з млю...”. Отворив міроприятя мере
Шарошпотока Янош Арош.

18.: Міністер Міністерії Людськых Ресурсув Зол-
тан Балоґ и Мікловш Шолтейс, держсекретарь з
церькувных, націоналных и цівілных капчань у,
торжественуй обстановцї у залї Віґадо у Будапештї
передали Націоналну Премію 2017 рока..

1 .8 : Вседержавноє Русинськоє Самосправованя
держало очередноє за шором засїданя. Депутаты
прийняли зміны у буджетї 2017. рока, план роботы
и проект буджета ВРС на 2018 рук.

Мучонські кресты
Русинські кресты, розміщенї на улицёх
Мучоня, а ипен по улицї Кошута 17., Кошута
58., Ференца Деака 7. мали важну ролю
памнятн міст про містных Русинув и уых
жывотї люди, котрі б ли на сих улиц х. Неыва ё
лем проходячі туй люде оддавуть им поклон,
айбо уже є и сокташ у Великодню Пятницю
перед крестами проводити общ й молебен.ы
Появила ся можность одреставровати кресты
за гроші, вугранї у ґрантї. Сесї роботы были
проведенї містным бізнісменом Роландом
Урбанск м на два етапы. До Великодн їы ё
Пятницї было изроблено укріпленя конст-
рукції, пак ремонтно-реставраторські и
побілочно-фарблянї роботы. Окрем того, вун
узяв ся обновити крест, котрый находить ся на
телекови його отця Андраша Урбанського в
Мучонї на улицї Пала Кініжі 11., котрый
колись містив ся на старому цвынтарі. Так же
у Великодню Пятницю молебен быв
проведеный уже перед обновленыма
крестами. Ся робота была признана важнов
цїлов сполност и, на кельо познаєме,ёв
подобна ініціатива буде пудпорована и у
другых реґіонох.

Яношне Філкегазі
предсїдатель РНСМучонського

Товмачила: Ірина Скіба
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Laudációk
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Фоторeпоpтaж Fotó összeállítás

Шедевры Русинського Умілства аштелю Штефаніяy K „ “

Dr. Latorcai Csaba a Miniszterelnökség társadalmi,
örökségvédelmi és kiemelt kulturális beruházásokért felelős

helyettes államtitkár köszöntője

Привітствена бесїда віце-держсекретаря
aДр. Чабы Латорц ї

Мужськый Хор Сятого Єфрема
Szent Efrém Férfikar

Змішаный Хор Белвароша
Belvárosi Vegyes Kar

Ансамбл Русиночкы„ ”
Ruszinokcski Együttes

Солїст: Дёрдь Матїй, Ансамбл Русиночкы„ ”
Szólista: Matyi György, Ruszinocski Együttes
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ФоторeпоpтaжFotó összeállítás

Квінтет имени Антонія Годинкы
Hodinka Antal vonósötös

Публика у Каштелю Штефанія„ ”
Stefánia Palota közönsége

Сято Миколая у Нїредьгазї
Mikulás ünnepe Nyíregyházán

Одкрытя Чудо керта у Пейчі„ ”
Ruszin Csodakert avatása, Pécs

Мучонська Ґрекокатолицька Школа имени Сятого Петра
Múcsonyi Szent Péter Görögkatolikus Általános Iskola

Солїсты: Балаж Шпірко, Ганна Кейноші
Szólisták: Spirkó Balázs és Kénosi Hanna

A Ruszin Művészet Remekei kulturális est a Stefánia Palotában



12 Русинськый Світ Ruszin Világ�

Наші сятаÜnnepeink

Már második alkalommal gyülekeztek nemzetiségünk
tagjai a Stefánia Palota patinás épületében, ahol a Gróf
Eszterházy Mihály teremben került megrendezésre a Ruszin
Művészet Remekei címet viselő kulturális est. A megjelent,
mintegy 230 fős közönséget Dr. Latorcai Csaba, a
Miniszterelnökség társadalmi, örökségvédelmi és kiemelt
kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkára kö-
szöntötte, majd a FedineczAtanáz Magyarországi Ruszinok
Közérdekű Muzeális Gyűjteménye és Kiállítóhelye és a
Magyarországi Ruszinok Könyvtára kiállítását Dr. Klamár
Zoltán, az MRKMGYK vezetője nyitotta meg. Ezt
követően felléptek a Szent Efrém Férfikar, a Belvárosi

Vegyes Kar, a Múcsonyi Szent Péter Görögkatolikus
Általános Iskola tanulói, a Ruszinocski Együttes, a Hodinka
Vonósötös.

A nagysikerű eseménnyel Chira Sándor görögkatolikus
mártír püspök és dr. Fedinecz Sándor sebészprofesszor
születésének 120. évfordulójára, dr. Fedinecz Atanáz
radiológus főorvos, festőművész halálának 5. évforduló-
jára, a Szent Efrém Férfikar fennállásának 15. évfordulójára
emlékeztünk. A rendezvény fővédnökei: Dr. Simicskó István
honvédelmi miniszter, Giricz Vera, az Országgyűlés ruszin
nemzetiségi szószólója voltak.

A Ruszin Művészet Remekei kulturális est a Stefánia Palotában

Tisztelt Szószóló Asszony! Tisztelt Emlékezők!
Hölgyeim és Uraim!

„Gens fidelissima et carissima”

A magyar és a ruszin népet történelmileg szoros
kapcsolat fűzi össze. A XVIII. század elején a ruszinok
nagy számban csatlakoztak a II. Rákóczi Ferenc vezette
szabadságharchoz. Hősies helytállásukért a nagyságos
fejedelem a hozzá hű ruszinokat illette az idézett
szavakkal.

Köszönöm szíves meghívásukat, kérem, engedjék
meg, hogy megosszam Önökkel gondolataimat ezen a
napon, amikor a százhúsz esztendeje született és a Gulag
lágereibe száműzött, ruszin származású a hitéért
vértanúságot is vállalni kész püspökre, Chira Sándorra,
az ugyancsak százhúsz évvel ezelőtt született, ruszin
származású Fedinecz Sándor orvosra és az öt évvel
ezelőtt elhunyt orvos-festőművész fiára, Atanázra
emlékezünk. Egyszersmind ünnepeljük és köszöntjük a
tizenöt éves fennállását ünneplő Szent Efrém Férfikart.
Ez utóbbi jubileum alkalmából, szívből gratulálok az
együttes tagjainak.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Engedjék meg, hogy megragadjam az alkalmat és a

mai napon ráirányítsam arra is figyelmünket, hogy az
Országgyűlés 2012. május 21-én határozatot hozott arról,
miszerint minden év november 25-e a Szovjetunióba
hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások
emléknapja legyen.

A határozat alapján arról a mintegy 800 ezer magyar-
ról van szó, akiket 1944 őszétől hadifogolyként, vagy in-
ternáltként a Szovjetunióba hurcoltak több éves kény-
szermunkára, illetve akiket a II. világháborút követően 5-
25 évre száműztek a Gulag rabtelepeire a magyar ható-
ságok hathatós közreműködésével, koholt vádak alapján".

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kárpátaljáról mintegy 40.000 embert hurcoltak el

1944 novemberétől kezdve, miután a szovjet, illetve az
ukrán haderők elfoglalták a területet.

Chira Sándor kárpátaljai görög katolikus püspök is

közöttük volt, aki rendíthetetlen hite példájával erősítette
azokat, akik a szovjet kényszermunkatáborok
kegyetlenségeit vele együtt szenvedték és a legkisebb
remény is erőt adott számukra ahhoz, hogy a túlélésben és
a hazatérés reményében hinni soha meg ne szűnjenek.

Chira Sándor püspök úr életének utolsó harminc
esztendejét Karagandában töltötte, száműzetésben. A
hivatása jelmondatául választott „Uram, követlek,
bárhova is mész” bibliai mondat, végig kísérte egész
életét. Ez adott számára erőt ahhoz, hogy a lágerek
foglyaiban tartsa a lelket, egyengesse útjukat, gyógyítsa
őket a lélek erejével.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ma két orvos emlékét is megidézzük. Fedinecz

Sándor sebész professzorét és fiáét, Atanázét, aki az
orvosi hivatás mellett, festőművészként is szólt az emberi
lélekhez és gyógyított képei által is.

Fedinecz Sándor professzor iskolateremtő munkás-
sága a régi orvosok kifejezésével a „largo manum” elvén,
vagyis „széles kézzel”, azaz bőkezűen és ügyesen átadott
tudáson alapult, amellyel tanítványait is arra inspirálta,
hogy maguk is adják tovább a megszerzett és fejlesztett
tudást. Gyermekei és unokái is orvosok lettek, ígyAtanáz
fia is, aki öt esztendővel ezelőtt hunyt el.

A megbecsült radiológus orvosként praktizáló Fe-
dinecz Atanáz kitűnt festőművészi tehetségével is.
Mecénásként pedig gyűjtötte és kiállította kárpátaljai
művésztársai alkotásait, ezzel is támogatva őket
mindennapi helytállásukban szülőföldjükön. Aszódon
pedig 2008-ban létrehozta az első magyarországi ruszin
képtárat, melyet lakásukban rendezett be.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Magyarország Alaptörvénye a nemzeti hitvallásban

így fogalmazza meg a Szent István-i intelemre alapozva a
nemzetiségekre vonatkozó alapvetést: „Ígérjük, hogy
megőrizzük az elmúlt évszázad viharaiban részekre
szakadt nemzetünk szellemi és lelki egységét.
Kinyilvánítjuk, hogy a velünk élő nemzetiségek a magyar
politikai közösség részei és államalkotó tényezők”.

A 2011. évi népszámlálás alapján a nemzetiséghez
tartozás összes mért tényezőjét figyelembe véve 3882 fő
vallotta magát ruszin nemzetiségűnek, akik jellemzően

Dr. Latorcai Csaba a Miniszterelnökség társadalmi, örökségvédelmi
és kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkár köszöntője
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szórványban élnek. A ruszin nemzetiséghez tartozók
száma 10 év alatt 87%-kal nőtt.

A közösség politikai aktivitását mutatja, hogy a 2014
őszi önkormányzati választásokon 3107 ruszin nemze-
tiségi választópolgár iratkozott fel a választói névjegy-
zékre. Az 5 nemzetiségi jelölőszervezet által indított
jelöltekre összesen 2297 szavazópolgár adta le a szava-
zatát.

Magyarország Kormánya az elmúlt hét esztendőben
jelentősen növelte a hazai ruszin közösség életét,
kultúráját, identitását erősítő programok megvalósítására
fordítható támogatások összegét. Jól példázza ezt az a
tény is, hogy míg 2010-ben 87 575 419 forint, addig
2017-ben már 211 810 400 forint jutott a ruszin nemze-
tiség támogatására, amely 241%-os támogatásnöve-
kedést jelent. A ruszin közösség által kapott 2017. évi

egyedi támogatások összege pedig 26 050 000 forintot
tett ki.

A mai alkalom lehetőséget teremt arra, hogy a hazai
ruszin közösség bemutassa gazdag kulturális és szakrális
kincseit. Egy olyan páratlan örökség kincsestára válik
láthatóvá, amely szorosan összekapcsolódik a magyar
történelemmel, összeköt minket a múlttal és erősít
bennünket. Különösen fontos ezt hangsúlyozni most,
amikor olyan nagy szükség van az összekapaszkodásra,
identitásunk vállalására és megőrzésére ahhoz, hogy
Európa közepén a szellemi, lelki megújulás sürgető
történelmi pillanatában, legyen erőnk a külső nyomással
szemben, történelmi hőseink kitartásával, közösen
küzdeni megmaradásunkért itt a Kárpát-medencében.

Köszönöm szíves figyelmüket!

Наші сятаÜnnepeink

Stefánia Palota 2017.11. 25. – 25.11.2017.Каштель „Штефанія“

Ünnepi műsor – Сяточна проґрама

Hodinka vonósötös, vezető: Boniszlávszky Attila
Verhovina, szvitku ti nás!
„Ruszinocski” Együttes
Tecse vodá, kálámutna
Oj Maricsko csicsiri!
Já Ruszinocská!
Szoló: Mátyij György; Kísér: Demjén Gergely
Felkészítő: Szilcer-Likovics Olga
Hodinka vonósötös
Márton István: Kuruc tánc; Altató dal
Múcsonyi Szent Péter Görögkatolikus Általános Iskola
Kárpáti, Kárpáti
Oj Máriko, bilábilá (Spirkó Balázs, Kénosi Hanna)
Zsovtyije , zsovtyije uzse lisztyá
Cservená ruzsá Spirkó Balázs, Szilvási Szabolcs( )
Rusz Podkárpátszká, szátá!
Oj háju, muj háju (Palkó Dominik, Herczeg Flórián)
Juhásze, juhásze (Szilvási Szabolcs)
Felkészítő tanárok: Borbélyné Béres Enikő, Jónás Sándor
Hodinka vonósötös
Erkel Ferenc: Csárdás
Belvárosi Vegyes Kar, vezetője Szabó Zoltán
Horváth Ágoston Ruszin imádság:
Bortniansky Dmitrij: Tebe poem...
Rachmanyinov Szergej: Bogorogyice Gyivo (Ave Maria)
Hájduk Miháil: A Golgotavirág... Romzsa Tódor mártír-
püspök emlékére, szóló: Groszmann Éva, szoprán
Rimszkij-Korszákov Nyikoláj: Szjatüj Bozse, Miatyánk
szóló: Komka Béla - tenor
Priigyitye poklonyimszja - ima
Belvárosi Vegyes Kar és Szent Efrém Férfikar

Rjabcsenko Szergej: Tyilo Krisztovo ..
Szent Efrém Férfikar, alapítója és művészeti vezetője
Dr. Bubnó Tamás, Magyarország Érdemes Művésze,
Hodinka Antal, Liszt-díjas karnagy
Hvalite imnja Hoszpodnyoje-dícsérő zsoltár a Sajópálfalai
Irmologionból
Bortnyánszkij Dmitrij: Szlává vo vinyih Bohu
Liszt Ferenc: Szlavimo szlávno szláveni
Boksay János: Szvjatij Bozse, Tebe pojem, Viruju
Szemenov Álexander: Nebo u Zemlja

Квінтет имени Антонія Годинкы ведучый Атіла,
Боніславськый
Верховино, світку ты наш!
Ансамбл Русиночкы„ ”
Тече вода каламутна

i !Ой Марічко, чич рі
Я Русиночка!
Соло Дёрдь Матїй Веде Ґерґель Демйен: ; :
Учитель Олґа Сілцер-Ликович:
Квінтет имени Антонія Годинкы
Іштван Мартон: ;Куруцькый танець Спляча співанка
Мучонська Ґрекокатолицька Школа имени Сятого Петра
Карпаты, Карпаты
Ой, Маріко, біла, біл Балаж Шпірко Ганна Кейноші)a ( ,
Жовтїє, жовтїє уже листя
Червен ружа (Балаж Шпірко Саболч Сілваші)a ,
Русь Пудкарпатська сята, !
Ой, гаю, муй гаю Доминик Палко Флоріан Герцеґ( , )
Югасе, югасе Саболч Сілваші( )
Учителї Еніко Борбельни Бейреш Александер Йовнаш: ,
К інтетв Антонія Годинкы
Ференц Еркел Чардаш:
Змішаный Хор Белвароша, ведучый Золтан Сабов

:Авґустин Горват Русинська молитва
: ebe poem...Димитрій Бортнянськый Тобі

: (Ave Maria)Серґей Рахманінов Богородицё Дїво
: ...Михаил Гайдук Квітя Ґолґофы єПамняти пископа

Теодора Ромжы соло Єва Ґросман сопрано, : ,
:Николай Римськый-Корсаков Сятый Боже

: -соло Бейла Комка тенор
-Прийдїте, поклонїм ся молитва

Змішаный Хор Белвароша и Мужськый хор Сятого
Єфрема; Серґей Рябченко: .Тїло Христово..
Мужськ основатель иый Хор имени Сятого Єфрема,
умілськый ведучый Др. Томаш Бубнов, Заслуженый
артіст Мадярщины, лауреат премій Антонія Годинкы
и Ф. Лїста.
Хвалїте имня Господнёє хвалебный з– псалом и
Шайовпалфалуського Ірмолоґіона
Димитрій Бортнянськый ічн Богу: Слава во в ых
Ференц Ліст Славіме славно славены:
Йоан Бокшай Сятый Боже об: , T ,і співаєме Віруву
Александер Семенов Небо и Земля:
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Kamarakiállítás nyílt a Stefánia palotában A ru-
szin művészet remekei című kulturális rendezvény
keretén belül.Akiállítás összefoglaló témája a ruszi-
nok művészete: mint már azt annyiszor megtapasz-
talhatták az érdeklődők a rendezők szándéka most is
az volt, hogy megmutassák, szerintük mit jelent ru-
szinnak lenni.

Mondhatnák, hogy valószínűleg azt, amit ma-
gyarnak, németnek, szlováknak vagy európainak
lenni: elsősorban nyelvben élni, kultúrához, vallás-
hoz, tájhoz kötődni. Voltaképpen a kiállítás is e hívó-
szavak köré épült fel. Egyfelől a Fedinecz Atanáz
Magyarországi Ruszinok Közérdekű Muzeális
Gyűjteménye és Kiállítóhelye gazdag képzőművé-
szeti gyűjteményéből válogatva felvillantotta a
festői látásmódot: a tájat, a kéklő hegyeket, a sok-
színű erdőket, az apró falvakat, a fatemplomokat, a
hágók útjait, a lekaszált szénát és a piacot, az ott lévő
embereket. Akik vászonra álmodták, festették, azok
a festők a tájból vétettek, mindannyian ruszinok:
Fedinecz Atanáz, Biba Szergij, Antonijev Andrij,

Manajló Iván, ManajlóAndrás, Szmolár Sándor.
A kiállítás másik egysége az egykori mindenna-

pok tárgyaiból állt össze: főként textíliák, viseletda-
rabok – makettek, mára egy múzeumi gyűjtemény
darabjai. Egy hajdan volt gazdag díszítőművészetet
reprezentáló összeállítás.

Mindezt azok a panók foglalták keretbe térben és
időben, melyeken megkíséreltük elmondani egy nép
történetét: múltját és jelenét. A múltat, melyet isme-
rünk, a jelent amelyben élünk. A színes táblák rövi-
den-tömören villantják fel a ruszinság történetének
századait a történelmi Magyarország keretei között,
majd az utódállamokban. Végül napjaink valóságá-
ból a ruszin szállásterület országhatárok által szab-
dalt mindennapjait is a látogató elé tárják.

Az érdeklődők sokasága mutatja, hogy a közre-
adott információk fontosak, identitást erősítőek.

Dr. Klamár Zoltán
Fedinecz Atanáz

Magyarországi Ruszinok Közérdekű Muzeális
Gyűjteménye és Kiállítóhelye vezetője

Sokszor adjuk anyaszentegyházunk szentjeinek
neveit gyermekeinknek – így kerülünk egy közös-
ségbe velük, máskor pedig tárgyakhoz kötjük a meg-
foghatatlan titkot.

Szakrális lesz egy épület, melyet templomnak ne-
vezünk, egy fatáblára festett kép, melyet vallásunk-
ban ikonnak hívunk. Szeretjük, tiszteljük őket. A
szentek életéhez, nevéhez események, cselekmé-
nyek társulnak. Egyházunk egyik kiemelkedő szent-
je Szent Miklós püspök. Elneveztek róla települést,
templomot, ikont, melyen megjelenítik arcának
mennyei vonásait. De sok esemény, történet, legen-
da és csoda is kapcsolódik személyéhez. Szent Mik-
lóst gyakorolt erényei tették tiszteltté és emlékeze-
tessé még életében, mert a szegények oltalmazója
volt ő. Kincseit osztotta. Szegénységéből fakadóan
csak pár darab fényes pénzre futotta, ezért evangé-
liumi kincsekkel szolgált: mindenekelőtt életének
példájával és kitartó türelemből fakadó tanítással, a

segítő szeretet gyakorlásával, a bűnösök jó útra té-
rítésével, a jók megtartásával. Életének elévülhe-
tetlen értéke, hogy az igaz hit védelmében hűségesen
szolgálta az anyaszentegyházat. Szellemi örökség-
ként emlékezünk meg róla nemcsak a liturgikus elő-
írások által jelzett csütörtöki napon, hanem decem-
ber 6-án, nevének ünnepén is. Velünk imádkozik
minden Szent Liturgiában, amikor az apostoli hit-
vallásban megvalljuk hitünket, melynek megfogal-
mazásában az ő lelkülete és kézjegye is jelen van,
ahogy most is, karácsonyi előkészületünkben és az
általa oltalmazott anyaszentegyházunk életében és
mindennapjainkban is.

Műra városában; Szent Miklós atya, igazi főpász-
tor voltál, / mert Krisztus evangéliumát betöltvén, /
lelkedet adtad a te népedért és megmentetted az
ártatlanokat a haláltól. / Azért föl is magasztaltattál,
/ mint az isteni malasztnak hathatós kiszolgálója. /
Szent Miklós kontákja, 3. hang/

A Ruszin Művészet Remekei: egy kamara kiállítás tárgyi valósága

Szent Miklós püspök tisztelete a görögkatolikus egyházban

Наші сятаÜnnepeink
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Idén ismét hangos híradással jelentik be a kará-
csonyt. Sok fényes és színes dekorációval hirdetik az
ünnep közeledését. Az érkező vasárnapokat is
bronz-ezüst-arany színekkel-nevekkel jelzik.

Ezekkel ellentétben a karácsony, s benne a Gyer-
mek, csendben született.Az Isten az Ő dolgait csend-
ben valósította meg. Kietlen vidéken, Betlehemben.
Népe körében, pusztai, sivár környezetben. Isten
Egyszülött Fia érkezésének itt készített helyet. Pász-
tornép fogadta be, angyali lelkülettel. Angyali szol-
gálattal, égi dicsérettel! Közös imával, hódolattal.
Érkező bölcsekkel-királyokkal, a föld kincseiből
ajándékokat adókkal. Csend a vidéken, a nyöszörgő

állatok istállójában. A Titok ébredez, élni akar, al-
szik, szunnyad még egy kicsit és jelt ad: ember, éb-
redj te is, Istened van már itt.Az Érkezőn, a Titkon az
ember ámul, a szív tárul, a kőszív lágyul, s befogadja
a Teremtőt. A titokzatos csendben Isten lép elénk,
felvéve, magára öltve a testet, melyet szerethetsz,
ölelhetsz, áldhatsz és Istenként, Istenedként imád-
hatsz. Lépj közelebb a hajlékhoz, a Csendhez, a
Szenthez, az Úrhoz, ki osztja magát benned. Szíve
dobog szívedben, hogy általad elérkezzen, benned a
világhoz ismét megérkezzen.

Szónoczky János Mihály

Idén november 11-én az Országos Ruszin Önkor-
mányzat székházában találkoztak Lengyelország,
Szlovákia és Magyarország fiatal újságírói és ruszin
aktivistái.

A Pro Rusyn Radio Programme projekt keretében a
Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával a ruszin
fiatalok kétnapos szemináriumon vehettek részt Buda-
pesten, melyel befejeződött a kisebbségi újságírással
kapcsolatos tudás megszerzésére, a tapasztalatcserére,
valamint új lehetőségek keresésére irányuló konfe-
renciák sorozata ebben a szférában. Ezelőtt hasonló
találkozókat rendeztek idén júniusban a lengyelországi
Gorlicában, augusztusban pedig a szlovákiai Bártfán.
Afiatalok budapesti találkozójának sajátossága volt dr.
Káprály Mihály előadása „ A ruszin irodalmi nyelv az
újságírás tükrében” címmel, amelynek témája a ruszin
irodalmi nyelv kialakulása volt a sajtóban. Az előadó
konkrét példákkal ábrázolta az irodalmi nyelv fejlő-
dését egyrészt a kárpátruszin egyházi-szláv eredettől a
jázicsijáig; másrészt a XIX. század végi – XX. század
eleji „Náuká” folyóirat és a XX. század közepén
megjelent „Negyilyá” újság nagyorosz irodalmi
nyelvéig; harmadrészt a Kárpátaljai Tudományos
Társaság kiadványainak nyelvezetétől napjaink folyó-
iratainak nyelvezetéig, amelyekben már nem folytat-
nak vitákat az „átkozott” időszak (így nevezték a múlt
század 30-as éveit) nyelvi kérdéséről, viszont igyekez-
nek olyan nyelvet használni, amely maximálisan köze-
lít az élő ruszin nyelvjárásokhoz azokban az orszá-
gokban, ahol napjainkban is élnek ruszinok. A ruszin
újságírás történelme Káprály Mihály professzor sze-
rint meggyőző illusztrációja a ruszin irodalmi nyelv
létrejöttének és a ruszin újságírók társadalmi szerep-

vállalásának is, akik úttörők voltak nemzeti közössé-
günk megalakulásában. Az utóbbi állítás igaz Kutlán
András, a szovjet rezsim előtti korszak utolsó ruszin
szerkesztő kimagasló, termékeny tevékenységére és
tragikus sorsára is (a nagy tiszteletnek örvendő újság-
íróról szóló cikk lapunk idei március-áprilisi számában
jelent meg – a szerk.). Az előadás a résztvevők és az
előadó közti aktív beszélgetéssel zárult.Avendégek fel-
köszöntötték Káprály Mihályt jubileuma alkalmából
és egy Lemkó ikonokat tartalmazó albummal ajándé-
kozták meg. A konferencia magyar résztvevői egy-egy
Lem-FM. logóval ellátott pólót kaptak ajándékba. A
szomszédos országokból érkezett ruszin delegáció
átadta a Hodinka Antal Ruszin Tudományos Intézet és
a könyvtárunk számára az utóbbi időben megjelent
ruszin tudományos és ismeretterjesztő kiadványokat,
melyeket Kramarenko Viktor, az Országos Ruszin
Önkormányzat elnöke köszönettel vett át.

A szeminárium programjában szerepelt azon
projekt végső eredményeinek elemzése, melyet együtt
végzett el a gorlicai „Ruszka Bursza” Egyesület, az
eperjesi Alekszander Duchnovics Ruszin Kulturális és
Felvilágosító Egyesület és a magyarországi Országos
Ruszin Önkormányzat.

A találkozó második napjára a szomszédos orszá-
gok ruszin fiataljai sokáig fognak jó szívvel emlékezni,
hiszen Giricz Vera, az Országgyűlés ruszin nemzetisé-
gi szószólója meghívására, VIP vendégként látogatást
tehettek az Országházba. Ezek után számos pozitív
élménnyel gazdagodva, emelkedett hangulatban
búcsúztak el vendégeink Magyarország fővárosától.

Vorinka Irén
Fordította: Janger Bt.

Karácsony 2017

Fiatal ruszin újságírók találkozója Budapesten

Наші сятаÜnnepeink
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2017. október 28-án a Nyíregyházi Ruszin Nemze-
tiségi Önkormányzat megemlékezést tartott Boldog
Romzsa Tódor vértanú-püspök halálának 70. évfordu-
lójáról. „Inkább a halál és mindenfajta kínja, mint a
Krisztus igazi, szent egyházának az elárulása!” – Bol-
dog Romzsa Tódor püspök ezen szavaival kezdődött a
megemlékezés az örökösföldi görögkatolikus temp-
lom előtt. A ruszinok által tavaly felállított emlékmű
mára a nyíregyházi ruszinok zarándokhelye lett. A
Szent Liturgiát egyházi-szláv és magyar nyelven vé-
gezték a Kárpátaljáról érkező Szűcs Ferenc és Szabó
Tamás atyák.

Prédikációjában Szűcs Ferenc atya János Pál pápa
szavait idézve utalt a püspök életére és munkásságára:
„Boldog Romzsa Tódor itt, a Kárpát-medencében volt
minden görögkatolikusnak a pásztora, legyenek akár
magyarok, ruszinok vagy más nemzetiségűek. Mind az
ő munkájának gyümölcsei, az ő gyermekei vagyunk.”

ASzent Liturgia után a templom udvarán lévő Rom-
zsa Tódor ikonja előtt gyertyagyújtással és imádsággal
folytatódott a megemlékezés, majd a templomi hittan-
teremben agapéval, beszélgetéssel folytatódott az este.

Varga Márta, a Nyíregyházi RNÖ elnöke
Fordította: Janger Bt.

Az együttes névadójáról, a Szír Szent Efrémről
(306-373) – akit már a kortársai is a „Szentlélek hár-
fája” megtisztelő címmel illettek – feljegyezték, hogy
énekei, himnuszai sok embert vezettek vissza az „igaz
útra”. A Szent Efrém Férfikar fő célja a bizánci rítusú
keresztény világ vokális örökségének kutatása, bemu-
tatása és népszerűsítése, a bizánci zene szépségének és
misztériumának megismertetése, elsősorban a magyar
közönséggel. Ugyancsak nagy hangsúlyt helyez az
európai kortárs zene új műveinek megszólaltatására,
ahogyan a magyar férfikari hagyomány (Liszt, Bartók,
Kodály, Ligeti) ápolására is.

A Szent Efrém Férfikar 2002-ben alakult meg és az
utóbbi években Magyarország egyik legnépszerűbb vo-
kális együttesévé vált. Alapítója és művészeti vezetője
a Liszt-díjas Bubnó Tamás, Magyarország Érdemes
Művésze, a Hodinka-díj tulajdonosa. Az együttes tag-
jai kivételes hangi adottságokkal és zenei képzett-
séggel rendelkező énekesek. Az első CD megjelenését
2005-ben, amely Boksay János művét, az Aranyszájú
Szent János Liturgiát tartalmazza, az Országos Ruszin
Kisebbségi Önkormányzat támogatta.

A férfikar nemzetközi karrierje 2006-ban kezdő-
dött, mégpedig átütő sikerrel: a Hajnówka Nemzetközi
Ortodox Egyházzenei Fesztiválon a hivatásos kamara-
kórus kategóriában megnyerték az első díjat. Először
fordult elő a lengyelországi rangos fesztivál 25 éves tör-
ténetében, hogy nem szláv kórus vitte el az első díjat.

Bár a Szent Efrém Férfikar rendszeresen fellép
Európa legfontosabb zenei központjaiban és fesztivál-
jain is, tevékenységének alapját mégis a magas szín-
vonalú és rendkívül népszerű magyarországi koncert-
jei jelentik: 2011 óta rendezője az Orientale Lumen –
Kelet világossága hangversenysorozatnak a budapesti
Szent István Bazilikában, rendszeres fellépője a Buda-
pesti Tavaszi Fesztiválnak és más rangos rendezvé-

nyeknek.
Változatos művészeti programjával gyakran mutat-

kozik be Magyarország városaiban és falvaiban. A kó-
rus a Magyar Görögkatolikus Egyházzal szoros kap-
csolatot ápol, rendszeresen közreműködik istentiszte-
letein, egyházzenei hangversenyein. Ugyancsak állan-
dó fellépője a magyarországi ruszin nemzetiség ünne-
peinek, de más, a bizánci kereszténységhez kötődő
nemzetiségek is gyakran kérik fel fellépésre őket.Afér-
fikórus 2012-ben Pro Cultura Minoritatum Hungariae-
díjat kapott a ruszin nemzetiségi kultúra ápolásáért,
majd 2014-ben a Magyar Örökség díjat vehette át.
Ugyanebben az évben Budapest Főváros Közgyűlése
kimagasló kulturális és művészi tevékenységéért Bu-
dapest Márka díjat adományozott a Szent Efrém Férfi-
karnak.

A 2006-os lengyelországi fesztiválgyőzelem utat
nyitott a nemzetközi koncertéletben való hangsúlyos
megjelenéshez is. Az elmúlt években a Szent Efrém
Férfikar a világ számos országában koncertezett.

Az együttesnek tíz CD-je jelent meg, amelyek kö-
zül a Byzantine mosaics c. albumot 2010-ben Super-
sonic-díjjal jutalmazták Luxembourgban.

Megemlékezés Boldog Romzsa Tódor
halálának 70. évfordulójára

Szent Efrém Férfikar

Jubileum Юбілей



17Русинськый Світ Ruszin Világ�

Deák Viktória 1967. szeptember 07-én született Ung-
váron, Kárpátalján. Általános és középiskolai tanulmá-
nyait Ungváron, a 15. számú iskolában végezte. 1990-
ben az Ungvári Nemzeti Egyetem román-germán filoló-
gia szakán diplomázott. Jelenleg a Kisvárdai Szakkép-
zési Centrum II. Rákóczi Ferenc Szakgimnázium és
Szakközépiskola német nyelvtanára.

Arajzolást, a festést gyermekkora óta szerette.Az első
jelentős sikereket 1977-ben érte el, amikor elkezdte láto-
gatni a képzőművészeti szakkört, amelyet a neves kárpát-
aljai festőművész, Bakonyi Zoltán vezetett, aki felkarolta
és támogatta az ifjú tehetséget. Viktória az ő szakmai irá-
nyításának köszönhetően mélyedt el a festészet szakmai
fogásaiban. A ceruza- és pasztellrajzok után érdeklődése
az akvarell és az olajfestés technikája felé fordult.

Akárpátaljai nagy mesterek Boksay, Erdélyi, Koczka,
Manajló, Glück és sokan mások éppen úgy hatnak rá,
mint a nyugat-európai akadémikus stílusú festészet szel-
lemisége.

Viktóriának az alkotás a végtelen feloldódást jelenti,
amit a természet világában talál meg. Képei technikáját,
színvilágát mindig is az élmény határozza meg. Szereti
környezete alakzatainak, élőlényeinek, fényeinek ritmu-
sát, az ember alkotta világot, az élet lüktetését. Témáit ál-
talában a mindennapok világából meríti. Színpalettájá-
nak végtelen skálája tájképeiben és csendéleteiben is jól
érvényesül. Mindig az adott téma határozza meg képei
hangulatát, színvilágát és a választott technikát.

Számos képzőművészeti kiállításon, alkotótáborban
vett részt Kárpátalján, Kanadában, Szlovákiában (Király-
helmec) és Magyarországon, Kisvárdán (Tavaszi Tárlat-
2016. és 2017. évben), „Ruszin Szivárvány” c. kiállítás
(Kisvárdai Varday István Városi Könyvtár, Ajak és
Anarcs-alkotótábor).

Viktória művészeti hitvallása: „Az ember termé-
szeténél fogva a szépre, a szeretetre vágyik!”

Éljen soká, sok boldog éven át!

Fordította: Janger Bt.

Jubileum

2017. november 17-én a Szerb Antal Gimnázium di-
ákcsoportja tagjaként részt vettem az EU Parlamenti ülé-
sein.A2016/17. tanévben gimnáziumunknak egy, a törté-
nelmet emelt szinten tanuló csoportja részt vett az EU ál-
tal meghirdetett versenyben. Számos magyarországi is-
kola és gimnázium közül mi szereztük meg a győzelmet.

Averseny több EU-s országban zajlott, így az EU Par-
lamentben a diákok több országot képviseltek.

Az Euroscola verseny keretein belül, uniós támoga-
tással, kijutottunk Strassburgba, az Európai Parlamentbe.
A parlamentben egy egész napunk volt arra, hogy megis-
merjük a különböző szekciók és az EU Parlament munká-
ját, és átérezzük az ott folyó munka felelősségét.Anap el-
ső felében megismerkedhettünk a Parlamenttel, meghall-
gattuk Rainer Wieland alelnök beszédét, majd kérdéseket
tehettünk fel neki. Sajnálatos módon én nem kerültem sor-
ra. Ebéd után mindenki az előre kiválasztott szekciók ülé-

sén vett részt.Az én szekcióm Európa jövőjével foglalko-
zott. Először meg kellett választani egy üléslevezetőt,
majd egy szóvivőt, aki beszél a nagy tárgyalóteremben.
Jelentkeztem mindkét posztra. Természetesen propagan-
dabeszédet kellett tartani, amiben felhasználtam nyelvtu-
dásomat és azt, hogy a Ruszin Világkongresszus Ifjúsági
Fórumának elnöke vagyok.Abeszédemmel és a nemzeti-
ségi tematikával a szavazatok több mint 50%-át megkap-
tam, így én lettem a szóvivő. Egy 3-4 perces beszédet kel-
lett tartanom Európa jövőjéről, a nemzeti identitás meg-
őrzésének fontosságáról. Felszólalásom után kérdéseket
kaptam a bent ülő 550 embertől, amikre válaszolnom kel-
lett. Ez az esemény nagyon nagy élmény volt számomra,
értékes tapasztalatokkal gazdagodva tértem haza.

Holovatskyy Dániel
Fordította: Janger Bt.

Élmények az Európai Parlamentből

Jubileum Юбілей
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November

11.: A Vámosújfalui Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
megtartotta a Ruszin Nemzetiségi Kulturális Nap elneve-
zésű rendezvényét. Az eseményhez kapcsolódóan került
sor a 2016. évben meghirdetett” A Kárpát-medencei ru-
szinok múltja és jelene – II. Rákóczi Ferenc leghűsége-
sebb népének kultúrája és hagyományainak ápolása” cím-
mel kiírt gyermekrajz-pályázat alkotásaiból készült kiál-
lítás megnyitójára. A rendezvény Szent Liturgiával kez-
dődött a görögkatolikus templomban, majd a Faluházban
a kulturális program keretében a múcsonyi Szent Péter
Görögkatolikus Általános Iskola műsora, a Cservena
Rúzsa Múcsonyi Ruszin dalkör és a Vámosújfalui Ruszin
Dalkör előadását nézhette meg a népes vendégsereg.

11.: A Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
Szocska-Borzsavin Vaszilij híres ruszin irodalmár szüle-
tésének 95 éves évfordulója alkalmából emlékestet tar-
tott. Az érdeklődők meghallgatták Popovics Tibor Mik-
lós és Dr. Szabó János előadásait.

17.: A BAZ Megyei Területi Ruszin Nemzetiségű Ön-
kormányzat Képviselőtestülete már hagyományt terem-
tett abból, hogy a görögkatolikus egyházi évhez igazítva
munkatervét a karácsonyt előkészítő bűnbánati időszak
első hetében tartja meg az évi beszámolóját, a közmeg-
hallgatást. Erre a jelentős eseményre a Megyeháza Dísz-
termében került sor. A közmeghallgatást a BAZ Megyei
Területi Ruszin Nemzetiségű Önkormányzat elnöke, Szó-
noczki Mária tartotta a jelenlévő képviselők jelenlétében.
Miskolcról és a környező településekről 150 fő tisztelte
meg a rendezvényt. A közmeghallgatáson jelen volt Dr.
Lukács Irén, a BAZ Megyei Kormányhivatal főigaz-
gatója.
A beszámolót követően a karácsonyt előkészítő ünnepi
program következett. Elsőként a kisgyőri Tarsoly együt-
tes előadásában karácsonyi énekeket hallgathattunk, me-
lyeket népi hangszereken kísértek.Akarácsonyi elmélke-
dést Szónoczky János Mihály tisztelendő úrtól hallgat-
hattuk.Anyári táborban résztvevő gyermekek Sík Sándor
Hiszek című versét adták elő. Bak László kántor úrral ré-
gi ruszin és magyar énekeket elevenítettünk fel. Bán Má-
ria és Bán Anna ruszin nyelven előadott karácsonyi éne-
kekkel gazdagította a rendezvény színvonalát.Az est meg-
lepetése az volt, hogy a tombolán kihúzott számok nyer-
tesei egy adventi koszorút, egy karácsonyi ikont és egy
két személyre szóló báli belépőt kaptak a 2. Ruszin Bálra,
amely 2018. január 26-án lesz.Aruszin gasztronómia böj-
ti specialitását, az ügyes asszonykezek által készített,
kukoricadarával töltött 500 db káposztát mindenki di-
csérte. Az est további része baráti beszélgetéssel, oldott
hangulatban, már karácsonyi jókedvvel folytatódott.

17.: A Pécsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat szerve-
zésében a Ruszin Csodakert program keretében került sor
a „Szilvás” növénytermesztési emlékkert ünnepi átadásá-
ra. Csehily József, a Pécsi NRÖ elnöke üdvözölte a népes
érdeklődő közönséget, majd Dr. Hoppál Péter, az EMMI
kulturális államtitkára mondott köszöntő beszédet. A
rendezvényt Erb József és Bognár László önkormányzati
képviselők, valamint Csekme Lajos, a Csekme és Társa
Kft. tulajdonosa támogatta.

December

02.: A Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat és a
Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi Egyesület
szervezésében irodalmi emlékestet rendeztek Petróci
Iván ruszin író, költő és műfordító emlékére.Amegjelen-
teket Dr. Ljavinecz Marianna, az FRNÖ elnöke köszön-
tötte, majd Balogh József ismertette az író életét és mun-
kásságát.Aköltő verseiből TivadarAlexandra és Dr. Sza-
bó János olvasott fel. Az ismert kárpátaljai ruszin élhar-
cosról megemlékezett Bródy András, Popovics Tibor
Miklós és Dr. Káprály Mihály, a Hodinka Antal Ruszin
Kutatóintézet vezetője. Ezen a napon a FRNÖ megtar-
totta a közmeghallgatást is.

06.: A Váci Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat szerve-
zésében megrendezték a Manajló festődinasztia tárlatát
és a Manajló festőfamília helye és szerepe az egyetemes
ruszin kultúrában tanulmány bemutatóját. A vendégeket
Cserkavszky Györgyi, a Váci Katona Lajos Városi
Könyvtár igazgatója köszöntötte, majd FördösAttila pol-
gármester a Manajló család érdemeiről és a ruszinság
történelméről szólt. Giricz Vera, a ruszinok parlamenti
szószólója a Váci Városi Ruszin Nemzetiségi Önkor-
mányzat munkáját, Ilko Andrea és férje, Manajló András
tevékenységét méltatta. A kiállításon a tanulmány szer-
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zője, ManajlóAndrás és nővére, Prihogyko-Manajló Vik-
tória művészettörténész bemutatta a festményeket és az
albumot. Az Országos Ruszin Önkormányzatot a rendez-
vényen Kramarenko Viktor, az ORÖ elnöke és Szilcer-
Likovics Olga, az ORÖ elnökhelyettese képviselte.

07.: Sátoraljaújhelyen megtartották a már hagyományos
Nemzetiségi Önkormányzatok XXIII. Interetnikus Talál-
kozóját.Arendezvény fővédnöke és egyik előadója dr. La-
torcai Csaba, a Miniszterelnökség társadalmi és örökség-
védelmi ügyekért, kiemelt kulturális beruházásokért fele-
lős helyettes államtitkára volt. A vendégeket Szamos-
völgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere köszöntötte.
Az Országos Ruszin Önkormányzatot a találkozón Kra-
marenko Viktor elnök képviselte.

07.: A Múcsonyi Ruszin Nemzetiség Önkormányzat a
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár helyiségében
megtartotta a karácsonyi ráhangolódás ünnepét és a köz-
meghallgatást. Felkóházi János elnöki köszöntője után a
Szent Péter Görögkatolikus Általános Iskola ruszin nyel-
vet tanuló diákjai és a Cservena Ruzsa Ruszin Énekkar
ruszin nyelvű műsorral kedveskedett a népes hallgató-
ságnak.Az ünnep ruszin ételek kóstolójával folytatódott.

09.:Az Egri Ruszin Önkormányzat nagy érdeklődés mel-
lett megtartotta a hagyományos Ruszin Est rendezvényét.
Az ünnepi műsorban nagy sikert aratott a Ney Ferenc
Óvoda Katica csoportjának műsora, betanító óvónők
Bajkán Diana és Fábián Orsolya, Dani Bátorka szólista és
a ruszin kulturális és vallási értékeket bemutató Kedik
trió Kárpátaljáról. Várhegyi Gábor ismert énekes saját da-
laival szórakoztatta a közönséget, Papp Dávid énekes mu-
latós dalokkal gondoskodott a jó hangulatról. Az ünnep-
ségen részt vett Giricz Vera, az Országgyűlés ruszin nem-
zetiségi szószólója és Kramarenko Viktor, az Országos
Ruszin Önkormányzat elnöke.

09.: A Máriapócsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
nyolcadik alkalommal tartotta meg a Hagyományőrző Ru-
szin Karácsonyt és közmeghallgatását. Ruszinkó János-
né, a Máriapócsi RNÖ elnökének köszöntője után Szabó
Kamilla, a Szent Miklósról elnevezett két tannyelvű isko-
la tanulója verssel, a felnőttek Betlehemes játékkal ked-
veskedtek a nagyszámú közönségnek. Az ünnepséget
megtisztelte jelenlétével Orosz István atya, a Máriapócsi
Kegyhely igazgatója.

10.: ANyíregyházi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat a
Nyíregyházi Nemzetiségek Házában megünnepelte a
Csodatévő Szent Miklóst ünnepét. Varga Márta, a Nyír-
egyházi RNÖ elnökének üdvözlő szavai után a nagysi-
kerű gyermekműsor következett. A fellépők énekszóval,
versekkel, zongora- és hegedűjátékkal várták a nagy
Ajándékozót, aki az ajándékokon kívül egy kedves törté-
netet is elmesélt. Az ünnep békés, meghitt hangulatban
zajlott.

16.: A Kisvárda Város Ruszin Nemzetiségi Önkormány-
zata szervezésében sor került a Ruszin Karácsonyi Ün-

nepségre. Deák Viktória, a Kisvárda Város RNÖ elnöké-
nek köszöntője után elhangzottak a görögkatolikus
karácsonyi énekek, felelevenedtek az adventi hagyomá-
nyok.Arendezvényt közmeghallgatás zárta.

16.: A Pécsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat és a
Tondó Egyesület Advent és Karácsony 2017 ünnepi
műsoros rendezvényt tartott a Pécs-Patacs Kultúrházban.

16.:ASárospataki Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat és
a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében,
a Magyarországi Ruszinok/Rutének Országos Szövetsé-
ge, a Ruszinokért Alapítvány támogatásával megrendez-
te a „Ég szülte földet…” című hagyományos adventi es-
tet. A rendezvényt Aros János, Sárospatak Város polgár-
mestere nyitotta meg.

18.: Balog Zoltán, az EMMI minisztere és Soltész Mik-
lós, az EMMI Egyházi, Nemzetiségi és Civil Kapcsola-
tokért Felelős államtitkára a Pesti Vigadóban ünnepélyes
keretek között átadták a 2017. évi Nemzetiségi Díjat.

18.: Megtartotta soron következő rendes ülését az Orszá-
gos Ruszin Önkormányzat Közgyűlése. A képviselők el-
fogadták az ORÖ és Intézményeinek 2017. évi költségve-
tésének módosítását, az ORÖ 2018. évi Munkatervét, az
ORÖ 2018. évi költségvetési előirányzatot.

A Múcsony nagyközség területén álló, Kossuth u.
117., Kossuth u. 58. és Deák F.u. 7. sz. alatt található
út menti keresztek a helyi ruszin közösség emlék-
helyeiként fontos szerepet töltenek be az itt lakók
életében. Nemcsak az előttük elhaladók tisztelete
övezi őket, hanem az a különleges szokás is, hogy
nagypénteken e keresztek előtt közösen imád-
koznak.
A 2016. évben az EMMI pályázati támogatásából
nyílt lehetőségünk az időjárás által megviselt
keresztek felújítására, amelyet egy helyi vállalkozó,
Urbánszki Roland végzett el. Nagypéntekre,
határidőre elkészült a keresztek szerkezeti megújí-
tása, vakolása, javítása és festése. Urbánszki Roland
felújította az édesapja, UrbánszkiAndrás telkén álló,
Múcsony, Kinizsi Pál út 11. alatt, az egykori
Ótemetőben található keresztet is.
Így a nagypénteki imát már a megújított keresztek
előtt mondtuk el. A felújítás elnyerte a község lakó-
inak a tetszését, sőt tudomásunk van róla, hogy
máshol is követték a múcsonyiak által mutatott jó
példát.

Filkóházi Jánosné
elnök, Múcsonyi RNÖ

Múcsony község
út menti keresztjeinek felújítása
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