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Наші сята              Ünnepeink

У реґіоналнум центрови Еґер у сюм роцї 
община Русинув у Мадярщинї зачала сяткованя 
свого Націоналного Cята из 
споминок за зачаток ослобо-
дителнуй войны 1702. рока, 
коли 22. мая у Береґсасї  Томаш 
Есе розгорнув свуй бойовый 
стяг на пуддержку Великого 
Князя.

Сято зачало ся Сятов Лі-
турґіёв, потримануй у Еґер-
ськуй Базіліцї на церькувно-
славянськум языкови, на котруй 
зучастнили ся члены русин-
ськуй сполности довєдна из 
депутатами, прибывшыма из 
ушыткых суґоль Мадярщины. 
Літурґію тримали сященикы    
о. Ласлов Трещула, парох Філ-
кегазы, о. Янош Мігаль Соноць-
кый, о. Дёрдь Орос-Товт из 
Абода и о. Михаил Тіводор сященик из Будапешта.  

Казаня из Євангелія тримав ґрекокатолицькый 
сященик о. Янош Мігаль Соноцькый, котрый 

повідав за пробаченя и любов до ворогув. Сякі 
якости роблять народ и церьков возвышеныма. 

Мукы, котрі перенюс наш народ 
пуд час тяжкых понижовань, 
пудняли на алтарь церьковли 
сятых.  Посланіє, котроє мы 
дустали од Господа, звучить так: 
памнятати и перебачити. 

По Сятуй Літурґії, по при-
частю ушыткі притомнї пере-
йшли у боковоє крыло Базілікы, 
де находить ся копія образа 
Маріяповчанськуй слызячуй 
Дївы Марії, котру изготовили 
пуд час ї „перестягованя” 1965. 
рока. Ушыткі притомнї, числом 
дас 400 особ, стали сперед іко-
нов Дївы Марії и молили ся, и 
співали на ї честь. Молитвы и 
піснопінія проходили пуд ру-
ководством Жолта Товтбедія.

Далші подїї праздника одбывали ся у авлї 
Середнюй Школы при Універзітетї Кароля Естер-
газїя. Гостюв привітствовали Віра Ґіріц, посланик 
Русинув у Парламентї Мадярщины, Віктор Кра-
маренко, предсїдатель Вседержавного Русинського 
Самосправованя. Также из бесїдов выступив віце-
мер Еґера Ботонд Ражі. Честованыма участниками 
сята были члены пудкарпатського дїточого ан-
самбла „Бабчина співаночка” пуд веденём Олґы 
Прокоп, солісткы Лілії Немеш и гармоніста Віталія 
Брецко из Чинадёва. Їх чудесна проґрама стала 
правдивов парадов нашого Націоналного Сята.

 Янош Мігаль Соноцькый 
 Товмачила:Ірина Скіба

Честованї Гостї!
Дуже єм рада, же 

мы вєдно одмічаєме 
с ву й  н а ц і о н а л н ы й 
праздник. Сята Літурґія 
одбыла ся у несповіди-
мо краснуй Еґерськуй 
Базіліцї, котра має бога-
ту історію из давнїма 
традіціями, а торжест-
вену часть мы трим-
леме у модернум комп-
лексї школы. Ищи 2000. 
рока мы рішыли про-

водити нашой сято у день зачатку націонално-
ослободителного  двиганя Великого князя Ференца 
Раковція ІІ. 22 мая, зато же ослободителна война 
зачала ся коло Береґсаса из пуднятя заставы Тома-
шом Есе 1703. рока у сей день при участвованю 
бывавучых там Русинув у великуй кулькости. У 
воєнськых успіхох князя Ференца Раковція ІІ. 
великоє значеня мали Русины-доброволцї, завто у 
одрядох служыли Русины-земледїлцї, судьбов кот-
рых стало, ги и самого Великого князя по пораженю 
- выгнаня, а того, ко обстав ся – притїсненя.

Віхоры історії укріпили увіреность Долинякув, 
Лемкув, Бойкув и Гуцулув у тому, же лем из за-
храненём языка, културы и віры годна буде 
розвивати ся їх култура и укріпленя націоналного 
ідентітета.

Русины заселили ся на теріторії Мадярщины у 
12 столїтю, а йсе значить, же наші народы жыють 
довєдна уже майже 1000 рокув. Русины, котрі усе 
занимали ся земледїлством, скотоводством, ниґда 
за ушыток совмістный жывот, совмістну історію, не 
предали мадярськый народ, и дїлили из ним общу 
судьбу и у добрі, и у смутнї часы. Дуже часто спо-
минаєме участвованя Русинув у ослободителнуй 
войнї пуд предводительством князя Ференца 
Раковція ІІ., айбо Русины провказали свою од-
даность и пуд час ослободителнуй войны 1848. 
рока.

Подля списованя народа 1910. рока, у Мадяр-
щинї прожывало дас 500 000 Русинув, то єсть коло 
пувміліона русинськых бывателюв было у Мадяр-
ськуй державі. И се сято доказує, же мы и доднесь 
жыєме, дякувучы націоналному усвідоменю, за-
храненю културных традіцій, силї нашуй ґреко-
католицькуй віры.

Активізацію нашуй сполности пудтверджує и 

вто, же на выборох до Парламента 2018. рока у 
націоналну русинську лішту зареґістровало ся 1006 
Русинув изберателюв. За данїма изберателнуй 
комісії 8. апріля 2018. рока, у ліштї заголошено и 
суть на нюй записаныма 975 горожан русинськуй 
націоналности. У ліштї Вседержавного Русин-
ського Самосправованя дїйныма признанї 539 
голосув. Сим Русины зайняли 5 місто по німецькуй, 
ромськуй, горватськуй и словацькуй сполности. 
Хочу вухосновати такый случай и подяковати 
ушыткым изберателям за оказаноє довіреня, котроє 
буду старати ся оправдовати своёв дїятельностёв. 
Доста высокоє число недїйных голосув, причину 
сёго теперь изглядувуть спеціалісты из рахунковуй 
комісії.

4. мая, у Великуй залї Парламента Мадярщины, 
депутаты и посланикы націоналных меншын у 
торжественуй обстановцї дустали мандаты, а 8. мая 
у Гобеленовуй залї посланикы склали клятву при 
притомности предсїдателя Парламента Мадяр-
щины Ласлова Кёвера.

За 7-ручный період уряд Мадярщины значно 
полїпшыв условія истнованя и дїятельства русин-
ськуй общины из помочов дополнителного фінасо-
ваня културных проґрам, котрі спомагавуть змуц-
неню русинського ідентітета. Се пудтвердждує сяка 
статістика, же державноє пудпорованя од 88 міліо-
нув форінтув вуросло до 212 міліонув форінтув у 
період од 2010 до 2017 рока, што значить 241% 
роста фінансованя.

На завершеня хочу привести слова державного 
секретаря Мікловша Шолтейса: „Окріпшый іденті-
тет Русинув за минулї 3 столїтя, їх богата култура и 
віра, самопожертвованя у ослободителных войнох 
мадярського народа голосить за вто, же Мадярщина 
може сперати ся на Русинув, ги на надїйну опору.”

Хочу подяковати єпископови Чобови Терняко-
ви, парохови Іштванови Чізмадіёви за предостав-
лену можность провести Сяту Літурґію на честь 
нашого сята у Еґерськуй Базіліцї, отцям Яношу 
Мігалю Соноцькому, Ласлову Трещулї, Михаилу 
Тіводору, Дёрдю Товт Оросови за їх службу, пред-
сїдателёви Русинського Націоналного Самосправо-
ваня Еґера Бейлови Тромбіташови за прекрасну 
орґанізацію сята, руководителёви фолклорного 
ансамбла „Бабчина співаночка“ Олзї Прокоп, со-
лістці Лілії Немеш и гармоникарёви Віталійови 
Брецко из Чинадёва на Пудкарпатю, ушыткым 
участникам нашого сята. 

Сяточна бесїда Віры Ґіріц, Сяточна бесїда Віры Ґіріц, 
націоналного посланика Русинув у Парламентї Мадярщины
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може сперати ся на Русинув, ги на надїйну опору.”

Хочу подяковати єпископови Чобови Терняко-
ви, парохови Іштванови Чізмадіёви за предостав-
лену можность провести Сяту Літурґію на честь 
нашого сята у Еґерськуй Базіліцї, отцям Яношу 
Мігалю Соноцькому, Ласлову Трещулї, Михаилу 
Тіводору, Дёрдю Товт Оросови за їх службу, пред-
сїдателёви Русинського Націоналного Самосправо-
ваня Еґера Бейлови Тромбіташови за прекрасну 
орґанізацію сята, руководителёви фолклорного 
ансамбла „Бабчина співаночка“ Олзї Прокоп, со-
лістці Лілії Немеш и гармоникарёви Віталійови 
Брецко из Чинадёва на Пудкарпатю, ушыткым 
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Сяточна бесїда Віры Ґіріц, Сяточна бесїда Віры Ґіріц, 
націоналного посланика Русинув у Парламентї Мадярщины
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Честованї панїї и 
панове!

Уже многі рокы мы 
ушыткі уєдно сяткуєме 
наші націоналнї празд-
никы, у тому числї и 
Націоналноє Сято Ру-
синув. И по сякому по-
воду обща молитва, 
стрічы и бесїды пуд час 
сята зъєдинявуть нас 
єден из другым. Ищи 
булше сплотившы ся, 
мы перебераєме довіріє 

єден ку другому у бесїдох, захраняєме честованя 
єден ку другому, стаєме булш терпеливішыма. Тре-
ба додати, же сёму спомогли и сполочнї навщив-
леня мадярського  Парламента, резіденції Все-
державного Русинського Самосправованя у Буда-
пештї, його інстітуцій. У сюм міроприятю зучаст-
нило ся дас вусямсто членув русинськуй общины из 
24 поселень, котрі стали гостями посланика Ру-
синув у Парламентї Мадярщины и Вседержавного 
Русинського Самосправованя. Из каждов ґрупов 
удало ми ся провести даскулько годин. Окрем сёго, 
на покликаня многых поселень, я навщивив ру-
синські общины и познакомив ся из приятныма 
людьми.

Сёго рока Націоналноє Русинськоє Сято рішено 
было провести у вароші, богатум своёв історичнов 
минулостёв – у Еґері. Прожывавучі у Еґері члены 
русинськуй общины, ги и другых поселень, при-
знавуть себе наслїдниками куруцув великого 
Ференца Раковція ІІ.

Русины, котрі столїтями бывавуть довєдна из 
Мадярами, вубрали из нїма сполну судьбу, у днеш-
нїй час находять ся у періодї културного ренесанса 
у сферох материнського языка, културы. Вни при-
знанї суть у поверьх двасто державох світа, суть не-
поколебимыма сторонниками середнёевропськуй  
културнуй  думкы.

У фебруарі сёго рока у будовлї Ґрекокатолиць-
куй Духовнуй Академії в Нїредьгазї вєдно из ор-
ґанізаціёв „Харта ХХІ“ Вседержавноє Русинськоє 
Самосправованя провело совмістну конференцію, 
де были представленї лекції за історію и културу 
Русинув. 

По матеріалам конференції улїтї увидить світло 
світа окремый том, а уже днесь ушыткі желавучі 

годнї познакомити ся из матеріалами научнуй кон-
ференції у діґіталнуй формі.

Мы рахуєме дуже важным, жебы мадярська 
сполность познакомила ся из минулостёв и днеш-
ностёв народа, жыючого столїтями довєдна з нёв. 
Акцентуєме на тому, же ниґда наші два народы не 
были наладженї єден против другого, наопак, усе 
помагали собі у битцї за незалежность и вєдно 
будовали планы на будучность.

Як я уже неєден раз одмічав, мы дуже вдячнї 
мадярськуй державі за пудпорованя и старунок. 
Сяк наш музей, котрый носить имня Др. Атаназа 
Фединця, годен розшырити ся и появить ся мож-
ность вуставити оріґіналну дїдузнину академика 
Антонія Годинкы, котру нам любезно одступив 
унук академика Др. Ласлов Годинка. Роботы по 
реконструкції теперь суть у процесї, а дїдузнина у 
стадії обробленя. Бібліотецї Мадярськых Русинув 
имени Іштвана Удварія удало ся одкупити зберьку 
пріватнуй бібліотекы Андраша Ш. Бенедека. У сюм 
роцї заплановано подалшоє розшыреня бібліотеч-
ного фонда, и уже розробляє ся новый кіп абоне-
мента про читателюв.

Русинськый Научный Інстітут имени Антонія 
Годинкы вудав русинськый ортоґрафічный словарь, 
у діґіталнуй формі уже готовый мадярсько-русин-
ськый словарь. Знаву, же уже многі чекавуть выданя 
словаря у печатнуй формі. Айбо и вы знаєте, же 
русинськый літературный язык, котрый хоснуєме у 
Мадярщинї, є приправленый на основі трёх хосно-
ваных діалектув, позад сёго перед його состави-
телями стояла нелегка задача. Через куртый час 
буде выдана печатна форма словаря. 

Думаву, вы обратили свуй позур на позітивнї 
зміны у содержаню и форматї выданя нашуй со-

Честована панї на-
ціоналный посланик, 
честованый пан пред-
сїдатель, честованї 
притомнї!

2018 рук – се рук 
фамілії. Фамілія – се 
майважна составна клї-
точка сполности на 
землї, кровноє родство 
дає людям и опору, и 
ідентітет. Подля сёго 
слїдує принадлежность 
до націоналности, што 

значить єдиненя и місто у модернум світї. То што на 
фамілнум уровнї - захраненя родинных капчань, се 
значить захраненя языка, културы, традіцій, сок-
ташув на націоналнум уровнї. Зато велмы приятно 
видїти вас, чути бесїды на материнськум языкови, 
слухати народнї співанкы и прочуствовати, што про 
вас так важный родинный и націоналный ідентітет. 
Анї єдна націоналность не має преференцій перед 
другов, и се правда. У віхрох історії се провказали 

мадярськый и русинськый народы, тїснї капчаня 
котрых пуддержовали ся за многі столїтя и до 
нашых днюв. Мадярщина великый позур удїлять 
націоналным меншинам, застачує їх права, пуд-
порує їх фунґованя матеріално. Се пудтверджує ся и 
тым, же по выборох 2014. рока вас представлять у 
Парламентї Мадярщины ваш посланик. Про варош 
Еґер также дуже важнї бывавучі туй меншыны, мы 
гордиме ся тым, же годнї сьме плодотворно со-
трудити из нїма, у тум числї и из Русинами. 

А вто, же Русины вубрали наш варош про 
проведеня свого націоналного сята, се окрема 
радость. Вто, же на сято вы зобрали ся такым фай-
ным великым числом, свідчить, же вам суть важнї 
націоналнї сята, традіції, важный націоналный 
ідентітет. Чуйте ся у нас добрі, кедь вам туй добрі, 
кедь видїли сьте дашто інтересноє, повідайте 
ушыткым, кедь дашто недоброє, повічте лем менї. 

Най пуддержыть вас Бог, най Господь пуд-
держыть ушыток русинськый народ. Дуже дякуву 
за позур!

Товмачила: Ірина Скіба

Наші сята              Ünnepeink Наші сята              Ünnepeink

сполнуй інформаційнуй новинкы „Русинськый 
Світ“. Завершать ся будованя Русинськуй ґреко-
католицькуй хыжі у Дебреценї. Роботы проходять 
подля ґрафіка. Хыжа уже накрыта, проводять ся 
днукашнї роботы, будованя огороды и парковоч-
ного міста. Здача обєкта планує ся на осень сёго 
рока.

Не забываєме мы и за одпочинок нашых дї-
точок. Фінансованя русинськых таборув сёго рока 
збулшено на 30%, завто мы можеме додаточно 
орґанізовати дїточый табор у Маріяповчі.

Хоснувучы тот случай, же на нашум сятї при-
томнї многі містнї руководителї, предсїдателї, 
депутаты самосправовань из многых поселень 
Мадярщины, хочу ушыткым подяковати за тоту 
зучастненость и позур, з котрыма они помагавуть 
нам, пудпорувучы роботу нашых самосправовань 
на містох.

На днешнёй сято мы покликали участникув 
фолклорного ансамбла из Пудкарпатя (село Чина-
дёво) „Бабчина Співаночка" , котрі уже неєден раз 
радовали нас своїма талентливыма выступами. (Ру-
ководитель колектива – лавреат премії имени Анто-
нія Годинкы панї Олґа Прокоп.) А также исполни-

тельку русинськых народных співанок Лілію Не-
меш, (акомпаніатор на акордеонї Віталій Брецко).

На мнї, як предсїдателёви Вседержавного 
Русинського Самосправованя лежыть велика отвіт-
ственость за захраненя русинськуй културы, род-
ного языка, традіцій, нашуй віры. Завто так необ-
ходима ваша помуч. И я дуже радый, же такоє 
читавоє число люди приняло наше покликаня, и мы 
вєдно годнї  сятковати у сесь прекрасный день.

Най благословить нас Господь!

Привітствена бесїда 
 предсїдателя Вседержавного Русинського Самосправованя

Віктора Крамаренка

Привітствена бесїда 
предсїдателя Вседержавного Русинського Самосправованя 

Віктора Крамаренка

Привітствіє Ботонда Ражі, Привітствіє Ботонда Ражі, 
віце-мера Еґера 
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за позур!

Товмачила: Ірина Скіба
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 предсїдателя Вседержавного Русинського Самосправованя
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Русинськоє Націоналноє Самосправованя Еґе-
ра было орґанізовано 2006. рока числом 31 особа. 
Основателём быв Бейла Тромбіташ, родовод кот-
рого веде ся од 1620. рока и происходить из 
Пудкарпатя. Цїлёв заснованя самосправованя было 
зъєдиненя из русинськов общинов Мадярщины, 
глєданя контактув из містныма фаміліями русин-
ськых коренюв, сплоченя членув общины, захра-
неня културных традіцій.

Русинськуй общинї Еґера удало ся наладити 
файнї капчаня из варошом Мукачово, што на Пуд-
карпатю. У резултатї сёго быв пудписаный договор 
меже Еґером и Мукачовом, ги варошами-по-
братимами. Также были установленї капчаня из 

Севлюшом и пудписаный договор за сполупрацу. 
Наші контакты до днешнёго дня реґуларнї, мы 
участвуєме у културных міроприятёх, што прохо-
дять у нашых варошох-побратимох. Выходячи из 
фінансовых можностюв, мы оказуєме посилну 
помуч школї и захоронцї. Уже даскулько раз удало 
ся орґанізовати одпочинок русинськых и мадяр-
ськых школашув у Порослови. 

Резултатом совмістнуй плодотворнуй роботы 
стало установленя копії скулптуры „Дївка из дов-
жанков“ у долинї Сейп осонёк. Автор скулптуры 
лично прибыв на отвореня из Севлюша.

Єднов составлявучов дїятельства нашуй спол-
ности є змуцненя капчань из самосправованями, 
иншыма общинами у Мадярщинї, зучастненя у 
совмістных міроприятёх. Про нас была велика 
честь, што варош Еґер дав місто на проведеня На-
ціоналного Дня Русинув и на честь сёго одслуже-
нуй Сятуй Літурґії у Базіліцї. На днесь чиселность 
нашуй общины 34 особы, айбо надїєме ся, же у 
будучности нашой число ся звечшыть.

Бейла Тромбіташ
Предсїдатель Русинського Самосправованя Еґера
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Сёго рока, 10 мая, пуд час сяткованя Вознесенія 
Господа нашого на Небеса, много раз звучав сякый 
выраз-призыв у сяточно прикрашенум соборі, 
названум на честь єпископа С. Михаила, пуд час 
Сятуй Літурґії, на котруй быв посяченый у єпис-
копы Абел Сочка ЧСВВ. Дякувучы отцювському 
старункови Папы Франціска, ґрекокатолицька 
церьков Мадярщины, котра дустала ранґ митро-
полії, стала сякым кіпом цїлостнов.

На сюм праздникови зу-
частнили ся вецей ги 40 єпис-
копув, 180 посяченых сяще-
никув, діаконув, церькувных 
урядникув, великоє число 
вірникув.

На сяточнуй церемонії 
были притомнї: архієпископ 
Василь Ціріл, секретарь Вос-
точнуй Конґреґації, митро-
політ Фюлёп Кочіш, єпис-  
коп Мішколцськуй Єпархії       

Др. Атаназ Орос. По оглашеню документа за име-
нованя прийшов шор на высяченя, а по Сятуй Лі-
турґії и само именованя.

Посяченя отця Абела на єпископа – се велика 
радость про ушытку церьков. Отець Абел родив ся у 
Севлюші, на перейшовшум вшелиякі испыты и из 
честёв їх втримавшум Пудкарпатю, пак у Мадяр-
щинї дорус до настоятеля василіанув.  Славить ся 
своёв простотов и непосередностёв. У лицї отця 

Абела церьков дустала пре-
красного старшого пастыря. 
Своёв беззавітнов службов 
вун усилить віру своюй паст-
вы и укаже правдивый путь 
свому народови.

Боголюблячому нашому 
єпископови Абелу дай Боже 
здоровля, благословенія на 
Многая Лїта!

Янош Мігаль Соноцькый
 Товмачила:Ірина Скіба

Наш боголюблячый єпископ АбелНаш боголюблячый єпископ Абел

Ушыток свуй жывот 
професор Александер 
Фединец (13.06.1897.- 
06.04.1987.) вручив роз-
воёви хірурґії на Пуд-
карпатю и помочи бетеж-
ным. Познатый дохтор 
быв не лем чудесным хі-
рурґом, айбо и правдивым 
патріотом свого края: щи-
ро пережывав за свою зем-
лю и народ. Айбо май-
главной ‒ боёвав за жывот 
каждого паціента. За двад-
цять три рокы Александер 
Фединец руководив хі-
рурґічнов клініков област-
ного клінічного шпіталю в Ужгородї и много устиг 
учинити на полю розвоя медицины. На теріторії 
областного клінічного шпіталю имени Андрія Но-
вака установленый памнятник на честь познатого 

хірурґа. Ученикы и послї-
дователї знамого хірурґа 
повідавуть: жывот и та-
лант од Бога вун присятив 
лїченю люди.

Памнятник Александ-
рови Фединцёви изладив 
познатый пудкарпатськый 
ваятель Михайло Белень.  
Окрем того в музеёви іс-
торії шпіталю представ-
лена и документална екс-
позіція на честь дїятель-
ства познатого хірурґа.  
Навщивателї музея годнї 
увидїти унікалнї фото, пи-
сьма од паціентув а также 

личнї документы Александера Фединця.

 Ірина Скіба

Памняти професора Александера ФединцаПамняти професора Александера Фединца

Русинськоє Націоналноє Самосправованя ЕґераРусинськоє Націоналноє Самосправованя Еґера

Исполнившы спасителну земну услугу, наш 
Господь Исус Христос, вознес ся на небеса. Туда, 
водкы Вун одправив ся ку 
людюм, жебы даровати їм 
бессмертя. Навернутя ку От-
цёви на небеса – се сімбол 
бессмертя. Се можность при-
йти ку Нёму. Мы нездатнї йти 
по сюм путёви, полагавучы 
ся лем на властнї силы. Спа-
ситель наш своїм ученём, 
жызненым приміром изробив 
се возможным. Вун пре-
образовав нашу природу, 
преобразовав наші мыслї, 
дякувучы сятому Духови 
укріпив нашу волю, обы наші 
дїянія были му угоднї. Його 
чеканя, стати свідком його 
смерти и воскресіня. Найти 
своє місто и вызнаня у тум 
стредкови, де нас опредїлив 
жывот. По його волї рос-
познавати и хосновати мож-
ности при полученых об-
стоянёх, сполнявучы свуй 

довг. Од Нёго мы дустаєме опыт прожытого. Не у 
окремых, айбо пуд час неповторимых подїй 

навщивляє нас Сятый Дух. 
Каждый хрещеный чоловік є 
членом общины нашуй сятуй 
церьковли, у нюй каждый має 
своє завданя. Благословеня 
на йсе каждый дустає вєдно 
из хрестовов повнолїтностёв 
пуд час Первого причастя. 
Подля традіції, каждый хре-
щеный дустає можность нав-
щивленя його сятым Духом у 
перву Троицю. Се нам лич-
ный дар од Господа. Дар 
бесплатный, што значить бес-
цїнный. Злохоснованя сякым 
даром веде до нелюбови и 
непохопленя. Апостол Павел 
варує нас: Великый быв ваш 
выкуп, славте Бога нашого. 
Приймеме же из любовёв 
Сяту душу Господа, обіцяный 
и загнаный нам дар Исусом 
Христом.

Дар БожыйДар Божый
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Дар БожыйДар Божый



У Комловшцї 22-го мая на честь зачатку ос-
лободителнуй войны пуд веденём Ференца Ра-
ковція ІІ. были покладенї вінцї ку скулптурі 
Великого Князя. За його жизненый путь повідали 
у своїх бесїдох мер Комловшкы Ласлов Кетелеш и 
предсїдатель Русинського Націоналного Само-
справованя, член Общого Собура Вседержавного 
Русинського Самосправованя Ласлов Попович. У 
сятї зучастнили ся ученикы и учителї  Комлов-
шськуй Русинськуй Націоналнуй школы.

При орґанізації Русинського Націоналного 
Самосправованя Пейча 6-го юнія у Домі Ці-
вілных Обществ одбыв ся концерт пуд тітулом 
„Русинські Віртуозы“, котрый пройшов из ве-
ликым успіхом. Йожеф Чегілї, предсїдатель Пейч-
сьного РНС привітсвовав публіку, пак Анна Емілі 
Лебеда на фортепіано, Ференц Дёндёші на ґітарі и 
Доріна Югас на фортепіано своїм прекрасным ис-
повненём класичных музыкалных творув доимили 
многочислену публику.

Ґрекокатолицька парохія Сіксова 9-го юнія 
орґанізовала Націоналный Ґастрономічный 
Фестівал. У богату проґраму фестівала были 
включенї: конкурс на лїпшоє вино, осяченя вина, 
выставка шутеминюв, кулінарный и ґастро-
номічный квіз-конкурс. Цїлый день публику 
веселив кловн Пётём з інтерактивным шоу и 
друґыма інтересныма проґрамами. Закончив ся 
праздник  выступом ансамбла народного танця и 
балом.

У керетох Дня села 9-го юнія у Вамошуйфолу 
одбыв ся уже традиційный III. Фестівал Націо-
налных Хоровых колективув. Многочислену 
публику привітствовав Др. Ріхард Гёрчік, депутат 
Мадярського Парламента, предсїдатель Комісії з 
европськых дїл. Вун особо одзначив важность 
міроприятя из позора захраненя ідентітета и 
подяковав мерови Вамошуйфолу Лайошови Яд-
лоцкому и предсїдателёви Русинського Націо-
налного Самосправованя Вамошуйфолу Ґаборови 
Варґови за прекрасну орґанізацію фестівала.

На міроприятю были притомнї Віра Ґіріц, 
націоналный посланик Русинув у Парламентї 
Мадярщины, Віктор Крамаренко, предсїдатель, 
Олга Сілцер-Лікович, заміститель предсїдателя 

Вседержавного Русинського Самосправованя. 
Фестівал отворило выступленя містных школашув 
и дїточок из захоронкы. За нїма выступили фолк-
лорный ансамбл из Піліша, Русинськый ансамбл 
співанкы из Вамошуйфолу, народный танцёвалный 
ансамбл из Герцеґкута, танцёвалный ансамбл из 
Алдебрюла „Едл Блумен“, Націоналный Зъєдине-
ный хор из Герцеґкута „Фройндшафт“, жунськый 
хор из Гаромґуты, декламатор прозы Бернат Фулой-
тар из Доборускі, Ансамбл захраненя традіцій и 
народнуй співанкы из Раткы, молодежный ансамбл 
„Русиночкы“, Русинськый Націоналный хор народ-
нуй співанкы из Комловшкы. Концерт завершыло 
выступленя ансамбла народного танця из Бодроґа.

Віра Ґіріц, націоналный посланик  Русинув у 
Парламентї Мадярщины и Ґабріела Ґіріц, ве-
дуча Уряда Вседержавного Русинського Само-
справованя 26 –го юнія навщивили Центер На-
ціоналных Меншын у Пряшовськум Націонал-
нум Універзітетї. У керетох навщивы одбыла ся 

бесїда из діректором Центера и Інстітута Русин-
ського Языка и Културы, котрый є частёв сюй 
інстітуції, Др. Аннов Плїшковов и професором, 
завідувучым катедров Торонтського Універзітета 
Павлом Робертом Маґочійом. Также посланик 
Русинув и ведуча Уряда познакомили ся из пе-
даґоґами інстітуції и загатарныма преподавателя-
ми, были притомнї на дакулькох занятёх IX. Меже-
народнуй Лїтнюй Школы русинського языка и 
културы при Універзітетї, котрої орґанізатором є 
Центер. Пуд час навщивы посланика Русинув 
принимав проректор Пряшовського Універзітета 
професор Мілан Портік.

Выставочный Зал Русинськуй Музейнуй Ко-
лекції им. дохтора Атаназа Фединця 29-го юнія, з 
нагоды Ночи Музеюв, приняв інтересувучых ся 
русинськов історіёв, културов и народнима сох-
ташами гостюв.

Вістї               Hírek Вістї               Hírek
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Од 1. марца 2018. рока в 
Центері Языкув и Култур 
Націоналных Меншын 
Пряшовського Універзітета 
стали ся зміны: на основі 
конкурса ректор Пряшов-
ського універзітета проф. 
Петер Коня вуіменовав до 

функції нового діректора Центера доц. Анну 
Плїшкову, дотеперішнёго діректора Інстітута 
Русинського Языка и Културы, котра руководить 
сёв русинськов інстітуціёв рувно десять рокув, т. е. 
од 1. марца 2008. рока, од самого зачатку його 
фунґованя.

Честованї Читателї! 

Май повну інформацію за жывот Русинув Мадярщины годнї сьте дустати на нашуй 
інтернет сторонї: http://ruszin.com   

Ипен там у меню глядайте и електронну верзію нашуй новинкы!
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Ruszin Nemzeti Ünnep 
Egerben

Ruszin Nemzeti Ünnep 
Egerben

Heves megye székhelyén, Egerben gyűlt össze 
ebben az évben a hazai ruszin közösség megemlékezni 
az 1703. május 22-én Bereg-
szászban a Rákóczi szabadság-
harc mellett zászlót bontó Esze 
Tamásra és a Nagyságos Fejede-
lemre.

Ünneplésünk az egri bazili-
kában kezdődött, ahol egyházi-
szláv nyelvű Szent Liturgián vet-
tek részt az ország különböző 
részein élő ruszin közösségek és 
képviselőik. Az ünnepi Szent 
Liturgiát Főtisztelendő Terescsula 
László filkeházai parochus úr 
vezette, Orosz-Tóth György abodi 
és Tivadar Mihály atya budapesti 
lelkésszel. Szónoczki János Mi-
hály görögkatolikus pap, az evan-
gélium üzenetéhez kapcsolódva a 
megbocsátásról, a felebaráti és az ellenség szeretetéről 
tanított. Ez tette naggyá népünket, egyházunkat. A 
fájdalmak, a megaláztatások során elviselt szenvedé-
sek szenteket emeltek egyházunk oltáraira. Krisztustól 
kapott feladatunk: emlékezni és megbocsátani. A Szent 
Liturgián jelenlévők a szent áldozást követően a bazi-
lika mellékhajójában lévő kápolnához vonultak, ahol 
az 1696-os máriapócsi csodás könnyezés során, az 
„átutazásban” lévő ikonról készített másolat található. 
Mi, a jelenlévők 400 fős serege, megálltunk az Isten-
szülő képe előtt és imáinkkal, énekeinkkel köszön-
töttük Őt. A jeles ünnepen énekeinket, imáinkat 
Tóthbegyi Zsolt szolgálata segítette.                                                                              

Az ünnep további eseményéneknek az Eszterházy 

Károly Egyetem Gyakorló Általános Iskola aulája 
adott helyett. Elsőként Giricz Vera, a Magyarország 

Országgyűlésének ruszin nemze-
tiségi szószólója köszöntötte a 
jelenlévőket, majd Kramarenkó 
Viktor, az Országos Ruszin Ön-
kormányzat elnöke mondott be-
szédet.

Eger város köszöntőjét Rázsi 
Botond alpolgármester mondta el. 

Nemzeti Ünnepünk kiemelt 
vendégei a Kárpátaljáról érkező 
„Bábcsinya” népi együttes volt, 
Prokop Olga vezetésével, Nemes 
Lilija népdalénekes és Brecko Vi-
talij harmonika művész közre-
működésével. Az együttes szín-
vonalas műsorával tette hangula-
tossá és felejthetetlenné nemzeti 
ünnepünket. 

Szónoczky János Mihály

Tisztelt ünneplő kö-
zösség!

Örömömre szolgál, 
hogy hagyományunkhoz 
híven ismét együtt kö-
szönthetjük nemzeti ün-
nepünket. Szent Litur-
giánkat ma a páratlan 
szépségű, jelentős hagyo-
mányokkal és történe-
lemmel rendelkező Egri 
Bazilikában tartottuk és 
ebben a modern, minden 
igényt kielégítő teremben 

folytathatjuk ünnepségünket. 
Közösségünk 2000-ben döntött úgy, hogy nemzeti 

ünnepünket a Rákóczi szabadságharc kezdetének 
emlékére május 22-én tartja, hiszen a ruszinok által is 
lakott Beregszászon bontott zászlót 1703-ban ezen a 
napon Esze Tamás, és kezdetét vette a szabadságharc.

II. Rákóczi Ferenc hadi sikereiből kivették ré-
szüket a Kárpátok keleti karéján élő ruszinok is, akik 
között szép számmal harcoltak ruszin földművesek is. 
A túlélők közül sokak sorsa, a fejedelemhez hasonlóan, 
a bujdosás lett, a helyben maradóké pedig az elnyomás. 

A történelem viharai azonban csak megerősítették 
a hitét a Kárpátok lankáin élő síkföldi dolisnyákoknak, 
és a bérceken lakó lemkó, bojkó és hucul ruszinoknak 
abban, hogy nyelvük és vallásuk gyakorlásával 
kultúrájuk kivirágozhat, népük megerősödhet.

A XII. századtól települtek be ruszinok Magyar-
országra, az akkori állam határain belülre, és ez azt 
jelenti, hogy majdnem 1000 éves történelem köt minket 
össze. A ruszinok akkor és a későbbi évszázadokban is - 
alapvetően - földműveléssel és állattenyésztéssel fog-
lalkoztak, sosem hagyták cserben a magyar nemzetet, 
közös sorsot, közösséget vállaltak nemcsak a jó, hanem 
a rossz időben is. A ruszinokat általában II. Rákóczi 
Ferenc fejedelem és a Rákóczi szabadságharc kap-
csolatában szoktuk megemlíteni, de ugyanígy beszél-
hetünk az 1848-as szabadságharcról is, amikor is a 
ruszin közösség ismét tanújelét adta annak, hogy a 
magyar nemzet rá mindig és mindenkoron számíthat. 

Közösségünket jól jellemzi az is, hogy száz évvel 
ezelőtt, 1910-ben, az akkori népszámlálás szerint közel 
500 000, tehát közel félmillió ruszin lakosa volt a 
Magyar Államnak. Az ilyen ünnepek jelzik, hogy 
közösségünk továbbra is él, megmaradt az élni akarása 
és a nemzeti tudata, ragaszkodása az egyházhoz, a 
vallás erejéhez. 

Közösségünk aktivitását jelzi az a tény, hogy a 

2018. évi országgyűlési választásokra kiterjesztett 
nemzetiségi névjegyzék adatai szerint 1006 fő ruszin 
nemzetiségi választópolgár regisztrált. A Nemzeti 
Választási Iroda adatai szerint 2018. április 8-án a 
ruszin nemzetiségi névjegyzéki nyilvántartásban 875 
ruszin nemzetiségi választópolgár szerepelt. Az 
Országos Ruszin Önkormányzat listájára leadott 
érvényes szavazatok száma 539, ezzel a német, roma, 
horvát, szlovák nemzetiségek után az 5. helyre 
kerültünk. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy 
megköszönjem a bizalmat, amelyet igyekszem tevé-
kenységemmel meghálálni. A szokatlanul magas 
érvénytelen szavazatok okait jelenleg is vizsgálják a 
szakértők. Május 4-én az Országház Kupolatermében a 
párt- és nemzetiségi listákról mandátumot szerzett 
képviselők és szószólók átvették megbízólevelüket, 
május 8-án az Országház Gobelin termében pedig a 
nemzetiségi szószólók Kövér László, az Országgyűlés 
elnöke előtt ünnepélyes keretek között tették le 
esküjüket.

Magyarország Kormánya az elmúlt hét eszten-
dőben jelentősen növelte a hazai ruszin közösség életét, 
kultúráját, identitását erősítő programok megvalósítá-
sára fordítható támogatások összegét. Jól példázza ezt 
az a tény is, hogy míg 2010-ben 88 millió forint, addig 
2017-ben már 212 millió forint jutott a ruszin nemze-
tiség támogatására, ami 241%-os támogatásnövekedést 
jelent. 

Végezetül szeretném idézni Soltész Miklós állam-
titkár úr szavait: „A ruszinoknak az elmúlt három év-
században megerősödő öntudata, gazdag kulturális és 
vallási hagyományai, a magyar önrendelkezés számára 
sorsdöntő szabadságharcokban tanúsított bátorsága 
bizonyította, hogy a mindenkori Magyarország számít-
hat rájuk, nemzetünk fontos és hűséges alapkövei.”

Szeretném megköszönni Ternyák Csaba egri érsek 
úrnak és Csizmadia István plébános úrnak a lehetősé-
get, hogy nemzeti ünnepünk Szent Liturgiájára a 
Bazilikában kerülhetett sor, Szónoczky János Mihály, 
Trescsula László,Tivadar Mihály és Orosz Tóth 
György atyáknak a szolgálatot, Trombitás Bélának, az 
Egri RNÖ elnökének kiváló szervezői munkáját, a 
Kárpátaljáról érkezett „Bábcsiná szpivánocská” 
(„Nagymama énekei”) folklór gyermek együttesnek és 
vezetőjének, Prokop Olgának, valamint Nemes Lilija 
népdalénekesnek és Brecko Vitálij harmonika mű-
vésznek műsorukat, továbbá az ünnep lebonyolítá-
sában résztvevők közreműködését. 

Fordította: Szűcs-Vorinka Irén 

Giricz Vera, Giricz Vera, 
az Országgyűlés ruszin nemzetiségi szószólója ünnepi beszéde



Ünnepeink             Наші сята Ünnepeink             Наші сятаÜnnepeink               Наші сята Ünnepeink               Наші сята

Русинськый Світ • Ruszin Világ12 Русинськый Світ • Ruszin Világ 13

Ruszin Nemzeti Ünnep 
Egerben

Ruszin Nemzeti Ünnep 
Egerben

Heves megye székhelyén, Egerben gyűlt össze 
ebben az évben a hazai ruszin közösség megemlékezni 
az 1703. május 22-én Bereg-
szászban a Rákóczi szabadság-
harc mellett zászlót bontó Esze 
Tamásra és a Nagyságos Fejede-
lemre.

Ünneplésünk az egri bazili-
kában kezdődött, ahol egyházi-
szláv nyelvű Szent Liturgián vet-
tek részt az ország különböző 
részein élő ruszin közösségek és 
képviselőik. Az ünnepi Szent 
Liturgiát Főtisztelendő Terescsula 
László filkeházai parochus úr 
vezette, Orosz-Tóth György abodi 
és Tivadar Mihály atya budapesti 
lelkésszel. Szónoczki János Mi-
hály görögkatolikus pap, az evan-
gélium üzenetéhez kapcsolódva a 
megbocsátásról, a felebaráti és az ellenség szeretetéről 
tanított. Ez tette naggyá népünket, egyházunkat. A 
fájdalmak, a megaláztatások során elviselt szenvedé-
sek szenteket emeltek egyházunk oltáraira. Krisztustól 
kapott feladatunk: emlékezni és megbocsátani. A Szent 
Liturgián jelenlévők a szent áldozást követően a bazi-
lika mellékhajójában lévő kápolnához vonultak, ahol 
az 1696-os máriapócsi csodás könnyezés során, az 
„átutazásban” lévő ikonról készített másolat található. 
Mi, a jelenlévők 400 fős serege, megálltunk az Isten-
szülő képe előtt és imáinkkal, énekeinkkel köszön-
töttük Őt. A jeles ünnepen énekeinket, imáinkat 
Tóthbegyi Zsolt szolgálata segítette.                                                                              

Az ünnep további eseményéneknek az Eszterházy 

Károly Egyetem Gyakorló Általános Iskola aulája 
adott helyett. Elsőként Giricz Vera, a Magyarország 

Országgyűlésének ruszin nemze-
tiségi szószólója köszöntötte a 
jelenlévőket, majd Kramarenkó 
Viktor, az Országos Ruszin Ön-
kormányzat elnöke mondott be-
szédet.

Eger város köszöntőjét Rázsi 
Botond alpolgármester mondta el. 

Nemzeti Ünnepünk kiemelt 
vendégei a Kárpátaljáról érkező 
„Bábcsinya” népi együttes volt, 
Prokop Olga vezetésével, Nemes 
Lilija népdalénekes és Brecko Vi-
talij harmonika művész közre-
működésével. Az együttes szín-
vonalas műsorával tette hangula-
tossá és felejthetetlenné nemzeti 
ünnepünket. 

Szónoczky János Mihály

Tisztelt ünneplő kö-
zösség!

Örömömre szolgál, 
hogy hagyományunkhoz 
híven ismét együtt kö-
szönthetjük nemzeti ün-
nepünket. Szent Litur-
giánkat ma a páratlan 
szépségű, jelentős hagyo-
mányokkal és történe-
lemmel rendelkező Egri 
Bazilikában tartottuk és 
ebben a modern, minden 
igényt kielégítő teremben 

folytathatjuk ünnepségünket. 
Közösségünk 2000-ben döntött úgy, hogy nemzeti 

ünnepünket a Rákóczi szabadságharc kezdetének 
emlékére május 22-én tartja, hiszen a ruszinok által is 
lakott Beregszászon bontott zászlót 1703-ban ezen a 
napon Esze Tamás, és kezdetét vette a szabadságharc.

II. Rákóczi Ferenc hadi sikereiből kivették ré-
szüket a Kárpátok keleti karéján élő ruszinok is, akik 
között szép számmal harcoltak ruszin földművesek is. 
A túlélők közül sokak sorsa, a fejedelemhez hasonlóan, 
a bujdosás lett, a helyben maradóké pedig az elnyomás. 

A történelem viharai azonban csak megerősítették 
a hitét a Kárpátok lankáin élő síkföldi dolisnyákoknak, 
és a bérceken lakó lemkó, bojkó és hucul ruszinoknak 
abban, hogy nyelvük és vallásuk gyakorlásával 
kultúrájuk kivirágozhat, népük megerősödhet.

A XII. századtól települtek be ruszinok Magyar-
országra, az akkori állam határain belülre, és ez azt 
jelenti, hogy majdnem 1000 éves történelem köt minket 
össze. A ruszinok akkor és a későbbi évszázadokban is - 
alapvetően - földműveléssel és állattenyésztéssel fog-
lalkoztak, sosem hagyták cserben a magyar nemzetet, 
közös sorsot, közösséget vállaltak nemcsak a jó, hanem 
a rossz időben is. A ruszinokat általában II. Rákóczi 
Ferenc fejedelem és a Rákóczi szabadságharc kap-
csolatában szoktuk megemlíteni, de ugyanígy beszél-
hetünk az 1848-as szabadságharcról is, amikor is a 
ruszin közösség ismét tanújelét adta annak, hogy a 
magyar nemzet rá mindig és mindenkoron számíthat. 

Közösségünket jól jellemzi az is, hogy száz évvel 
ezelőtt, 1910-ben, az akkori népszámlálás szerint közel 
500 000, tehát közel félmillió ruszin lakosa volt a 
Magyar Államnak. Az ilyen ünnepek jelzik, hogy 
közösségünk továbbra is él, megmaradt az élni akarása 
és a nemzeti tudata, ragaszkodása az egyházhoz, a 
vallás erejéhez. 

Közösségünk aktivitását jelzi az a tény, hogy a 

2018. évi országgyűlési választásokra kiterjesztett 
nemzetiségi névjegyzék adatai szerint 1006 fő ruszin 
nemzetiségi választópolgár regisztrált. A Nemzeti 
Választási Iroda adatai szerint 2018. április 8-án a 
ruszin nemzetiségi névjegyzéki nyilvántartásban 875 
ruszin nemzetiségi választópolgár szerepelt. Az 
Országos Ruszin Önkormányzat listájára leadott 
érvényes szavazatok száma 539, ezzel a német, roma, 
horvát, szlovák nemzetiségek után az 5. helyre 
kerültünk. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy 
megköszönjem a bizalmat, amelyet igyekszem tevé-
kenységemmel meghálálni. A szokatlanul magas 
érvénytelen szavazatok okait jelenleg is vizsgálják a 
szakértők. Május 4-én az Országház Kupolatermében a 
párt- és nemzetiségi listákról mandátumot szerzett 
képviselők és szószólók átvették megbízólevelüket, 
május 8-án az Országház Gobelin termében pedig a 
nemzetiségi szószólók Kövér László, az Országgyűlés 
elnöke előtt ünnepélyes keretek között tették le 
esküjüket.

Magyarország Kormánya az elmúlt hét eszten-
dőben jelentősen növelte a hazai ruszin közösség életét, 
kultúráját, identitását erősítő programok megvalósítá-
sára fordítható támogatások összegét. Jól példázza ezt 
az a tény is, hogy míg 2010-ben 88 millió forint, addig 
2017-ben már 212 millió forint jutott a ruszin nemze-
tiség támogatására, ami 241%-os támogatásnövekedést 
jelent. 

Végezetül szeretném idézni Soltész Miklós állam-
titkár úr szavait: „A ruszinoknak az elmúlt három év-
században megerősödő öntudata, gazdag kulturális és 
vallási hagyományai, a magyar önrendelkezés számára 
sorsdöntő szabadságharcokban tanúsított bátorsága 
bizonyította, hogy a mindenkori Magyarország számít-
hat rájuk, nemzetünk fontos és hűséges alapkövei.”

Szeretném megköszönni Ternyák Csaba egri érsek 
úrnak és Csizmadia István plébános úrnak a lehetősé-
get, hogy nemzeti ünnepünk Szent Liturgiájára a 
Bazilikában kerülhetett sor, Szónoczky János Mihály, 
Trescsula László,Tivadar Mihály és Orosz Tóth 
György atyáknak a szolgálatot, Trombitás Bélának, az 
Egri RNÖ elnökének kiváló szervezői munkáját, a 
Kárpátaljáról érkezett „Bábcsiná szpivánocská” 
(„Nagymama énekei”) folklór gyermek együttesnek és 
vezetőjének, Prokop Olgának, valamint Nemes Lilija 
népdalénekesnek és Brecko Vitálij harmonika mű-
vésznek műsorukat, továbbá az ünnep lebonyolítá-
sában résztvevők közreműködését. 

Fordította: Szűcs-Vorinka Irén 

Giricz Vera, Giricz Vera, 
az Országgyűlés ruszin nemzetiségi szószólója ünnepi beszéde
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Tisztelt Hölgyeim és 
Uraim!

Már több éve ün-
nepeljük Önökkel közö-
sen Nemzeti Ünnepünket 
és az év folyamán hagyo-
mányos ünnepeinket. 
Minden ilyen alkalom a 
rendezvények előtti közös 
imával kezdődik, majd az 
ezt követő ünneplés, a ta-
lálkozás és a beszélgetés 
egyre közelebb hoz min-
ket egymáshoz. Az évek 

során közösségünk összekovácsolódott, tagjaink 
bátrabban kérdeznek egymástól, feloldódnak, beszél-
getnek és ezáltal sokkal barátságosabb, tisztelet-
teljesebb kapcsolat alakul ki közöttünk. Ehhez nagyban 
hozzájárult az, hogy ez év március-áprilisában a 
magyarországi ruszin közösség 24 településéről közel 
nyolcszázan az Országos Ruszin Önkormányzat és a 
Szószóló Asszony vendégeként meglátogathatták az 
Országházat, többen közülük az Önkormányzat 
székházát, intézményeit is, és alkalmam adódott 
minden csoporttal eltölteni néhány órát. Ezen kívül 
több helyi önkormányzat meghívásának eleget téve 
ellátogattam több településre, ahol sok barátságos, 
kedves honfitársammal ismerkedhettem meg. Az idei 
nemzeti ünnepünket ide, Egerbe, a gazdag történelmi 
múlttal büszkélkedő városba szerveztük. Meg kell 
jegyeznem, hogy az itt élő ruszinok sorsközösséget 
vállalnak a helyi települések közösségeivel, akik 
Rákóczi kurucait vallják őseiknek. Évszázadok óta a 
magyarsággal együtt élő, a közös sorsot felvállaló 
ruszinok a ma újraéledő nyelvükkel és kultúrájukkal a 
közel 220 világállam által elismert és támogatott 
közép-európai gondolat elkötelezett hívei. Ez év 
februárjában a Nyíregyházi Görögkatolikus Főiskolán 
a Charta 21 egyesülettel együtt az Országos Ruszin 
Önkormányzat közös konferenciát szervezett, ahol a 
ruszinok történetével foglalkozó kutatók tartottak 
előadást. A konferenciáról a „Magyarok és ruszinok 
közös úton” című kiadvány is készült, amelynek a 
digitális változata már elérhető, a nyár folyamán pedig 
a nyomdai változata is kiadásra kerül. Fontosnak 
tartjuk, hogy a magyar emberek is megismerjék annak a 
ruszin közösségnek a múltját és jelenét, amely 
évszázadok óta országuk területén él. Hangsúlyozzuk, 
hogy a magyarok és ruszinok soha nem voltak ellen-
séges viszonyban, mindig egymás szabadságküzdelme 
mellé álltak és közös jövőről gondolkodtak. Ahogy már 
több alkalommal említettem, mi hálával tartozunk a 

magyar államnak az irántunk való törődésért, így tudja 
például a Fedinecz Atanáz nevét viselő múzeumunk 
bővíteni befogadóképességét, ahová el tudjuk helyezni 
a Hodinka Antal akadémikus unokája által felajánlott 
eredeti hagyatékokat. Munkáink folyamatban vannak 
úgy az átalakítási, mint az átvett dokumentáció leltárba 
vétele terén is. Az Udvari István könyvtárának sikerült 
S. Benedek András magánkönyvtárát megvásárolni. 
Idén is tervezi a könyvtár az állomány gyarapítását, és 
kidolgozott egy tartós kölcsönzési tervet a Budapesttől 
távolabb eső könyvtárak számára is. A Hodinka Antal 
Tudományos Intézet kiadta a ruszin helyesírási szótárt. 
Digitális formában elkészült a magyar-ruszin szótár, 
melynek a nyomtatott változatát tudom, hogy mind-
nyájan nagyon várjuk, de ahogyan Önök is tudják, a 
Magyarországon használt ruszin nyelv három nyelv-
járásból tevődik össze, így nincs egyszerű dolga a 
szótáron dolgozóknak, ám ennek ellenére idén a 
nyomtatott változat is megjelenik. A Ruszin Világ című 
tájékoztató magazinunk, gondolom Önök is észre-
vették, formailag és tartalmilag nagyot változott - 
pozitív irányban. Az épülő Ruszin Görögkatolikus 
Közösségi Ház munkálatai az ütemezés szerint halad-
nak. Tető alatt van a ház, a kerítés, a parkoló, már csak a 
belső utómunkák vannak hátra, őszre tervezzük a deb-
receni átadást. A gyerekek nyári táborozására fordítan-
dó összeg 30%-kal nőtt, így nyáron Máriapócson is 
lehet gyerektábort szervezni. Kihasználva az alkalmat, 
mivel több helyi polgármester és képviselő is jelen van, 
rendezvényünkön köszönetet szeretnék mondani 
nekik, mert figyelemmel kísérik, és nemcsak anyagilag 
támogatják, hanem többféle módon segítik is a 
településeken működő önkormányzataink munkáját. A 
mai ünnepségünkre fellépőként meghívtuk a Bábcsina 
Szpivánocská gyerekegyüttest Kárpátaljáról - nagyon 
tehetséges, szeretetre méltó gyerekek, igazi hagyo-
mányőrzők, és már többször jártak nálunk, felkészítő 
tanáruk a Hodinka Díjas Prokop Olga művésznő. 

Tisztelt Nemzetiségi 
Szószóló Asszony! Tisz-
telt Elnök Úr! Tisztelt 
Jelenlévők!

2018. a családok éve. 
A család a legfontosabb 
kötelék a világon, a vér-
ségi kapcsolatok alap-
vető identitást és támaszt 
adnak az embernek. Ez-
után következik, ehhez 
hasonlítható egy nemzet-
hez, nemzetiséghez való 
tartozás, amely tulaj-

donképpen a családok kiterjedését jelenti. Nyelvi, 
kulturális szinttel erősíti meg összetartozásunkat, és 
jelöli ki helyünket a világban. Ami a családok szintjén a 
kapcsolatok ápolása, a nemzeti, nemzetiségi szinten az 
anyanyelvhez és a kulturális értékekhez, hagyomá-
nyokhoz való ragaszkodás. Ezért jó most itt végignézni 
Önökön, hallani Önöket anyanyelvükön beszélni, 
népdalaikat hallani, és látni, hogy fontos Önöknek a 
családi és nemzetiségi identitásuk.

Egyik nemzet vagy nemzetiség sem előrébb való a 

másiknál, de nem is szorítható háttérbe. A magyarok és 
a ruszinok a történelem viharaiban ezt mindig kézzel-
foghatóan megtapasztalták, és ezért mindig is össze-
tartottak, segítették és segítik most is egymást. Magyar-
ország odafigyel nemzetiségeire, biztosítja jogaikat, 
segíti, támogatja fennmaradásukat. Ezt bizonyítja az is, 
hogy 2014 óta, így az idei országgyűlési választások 
következményeként is, nemzetiségi szószóló kép-
viselheti Önöket a Parlamentben. Eger városának 
hasonlóképpen fontosak az itt élő nemzetiségek, 
büszkék vagyunk arra, hogy számos nemzetiséggel, 
köztük a ruszinokkal tudunk békésen, együttműködően 
élni.

Ez utóbbi kijelentésemet igazolja, és külön öröm és 
megtiszteltetés számomra, hogy nemzeti ünnepüket 
városunkban tartják meg. Az, hogy ilyen szép számban 
vannak jelen, azt jelzi, hogy fontos Önök számára a 
ruszin nemzetiséghez tartozás, fontosak ünnepeik, 
fontosak hagyományaik megélése. Érezzék magukat 
jól nálunk, és ha tetszik mindaz, amit itt tapasztalnak, 
mondják el mindenkinek, de ha van valami, ami nem, 
azt mondják el nekem.

Isten éltesse, Isten tartsa meg Önöket és a ruszin 
nemzetet! Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

                 

Rázsi Botond, Rázsi Botond, 
Eger város alpolgármesterének köszöntője

Kramarenko Viktor, 
az Országos Ruszin Önkormányzat elnökének köszöntő beszéde

Kramarenko Viktor, 
az Országos Ruszin Önkormányzat elnökének köszöntő beszéde

Köszöntjük továbbá Nemes Lilija előadót és Brecko 
Vitalij harmonika művészt. 

Elnökként nagy felelősséggel tartozom a Magyar-
országon élő közösségünk kultúrájának, nyelvének, 
hagyományainak, hitéletének megőrzéséért, amihez az 
Önök segítségére is szükségem van. Örülök, hogy ilyen 
sokan elfogadták meghívásunkat, és közösen ünnepel-
hetünk ezen a szép napon és helyen.

Isten áldja meg Önöket!  

Fordította: Szűcs-Vorinka Irén

Tisztelt Olvasók!

Bővebb információt a magyarországi ruszinok életéről WEB oldalunkon találhatnak: 

http://ruszin.com

Ugyanitt található meg lapunk elektronikus verziója!
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Tisztelt Hölgyeim és 
Uraim!

Már több éve ün-
nepeljük Önökkel közö-
sen Nemzeti Ünnepünket 
és az év folyamán hagyo-
mányos ünnepeinket. 
Minden ilyen alkalom a 
rendezvények előtti közös 
imával kezdődik, majd az 
ezt követő ünneplés, a ta-
lálkozás és a beszélgetés 
egyre közelebb hoz min-
ket egymáshoz. Az évek 

során közösségünk összekovácsolódott, tagjaink 
bátrabban kérdeznek egymástól, feloldódnak, beszél-
getnek és ezáltal sokkal barátságosabb, tisztelet-
teljesebb kapcsolat alakul ki közöttünk. Ehhez nagyban 
hozzájárult az, hogy ez év március-áprilisában a 
magyarországi ruszin közösség 24 településéről közel 
nyolcszázan az Országos Ruszin Önkormányzat és a 
Szószóló Asszony vendégeként meglátogathatták az 
Országházat, többen közülük az Önkormányzat 
székházát, intézményeit is, és alkalmam adódott 
minden csoporttal eltölteni néhány órát. Ezen kívül 
több helyi önkormányzat meghívásának eleget téve 
ellátogattam több településre, ahol sok barátságos, 
kedves honfitársammal ismerkedhettem meg. Az idei 
nemzeti ünnepünket ide, Egerbe, a gazdag történelmi 
múlttal büszkélkedő városba szerveztük. Meg kell 
jegyeznem, hogy az itt élő ruszinok sorsközösséget 
vállalnak a helyi települések közösségeivel, akik 
Rákóczi kurucait vallják őseiknek. Évszázadok óta a 
magyarsággal együtt élő, a közös sorsot felvállaló 
ruszinok a ma újraéledő nyelvükkel és kultúrájukkal a 
közel 220 világállam által elismert és támogatott 
közép-európai gondolat elkötelezett hívei. Ez év 
februárjában a Nyíregyházi Görögkatolikus Főiskolán 
a Charta 21 egyesülettel együtt az Országos Ruszin 
Önkormányzat közös konferenciát szervezett, ahol a 
ruszinok történetével foglalkozó kutatók tartottak 
előadást. A konferenciáról a „Magyarok és ruszinok 
közös úton” című kiadvány is készült, amelynek a 
digitális változata már elérhető, a nyár folyamán pedig 
a nyomdai változata is kiadásra kerül. Fontosnak 
tartjuk, hogy a magyar emberek is megismerjék annak a 
ruszin közösségnek a múltját és jelenét, amely 
évszázadok óta országuk területén él. Hangsúlyozzuk, 
hogy a magyarok és ruszinok soha nem voltak ellen-
séges viszonyban, mindig egymás szabadságküzdelme 
mellé álltak és közös jövőről gondolkodtak. Ahogy már 
több alkalommal említettem, mi hálával tartozunk a 

magyar államnak az irántunk való törődésért, így tudja 
például a Fedinecz Atanáz nevét viselő múzeumunk 
bővíteni befogadóképességét, ahová el tudjuk helyezni 
a Hodinka Antal akadémikus unokája által felajánlott 
eredeti hagyatékokat. Munkáink folyamatban vannak 
úgy az átalakítási, mint az átvett dokumentáció leltárba 
vétele terén is. Az Udvari István könyvtárának sikerült 
S. Benedek András magánkönyvtárát megvásárolni. 
Idén is tervezi a könyvtár az állomány gyarapítását, és 
kidolgozott egy tartós kölcsönzési tervet a Budapesttől 
távolabb eső könyvtárak számára is. A Hodinka Antal 
Tudományos Intézet kiadta a ruszin helyesírási szótárt. 
Digitális formában elkészült a magyar-ruszin szótár, 
melynek a nyomtatott változatát tudom, hogy mind-
nyájan nagyon várjuk, de ahogyan Önök is tudják, a 
Magyarországon használt ruszin nyelv három nyelv-
járásból tevődik össze, így nincs egyszerű dolga a 
szótáron dolgozóknak, ám ennek ellenére idén a 
nyomtatott változat is megjelenik. A Ruszin Világ című 
tájékoztató magazinunk, gondolom Önök is észre-
vették, formailag és tartalmilag nagyot változott - 
pozitív irányban. Az épülő Ruszin Görögkatolikus 
Közösségi Ház munkálatai az ütemezés szerint halad-
nak. Tető alatt van a ház, a kerítés, a parkoló, már csak a 
belső utómunkák vannak hátra, őszre tervezzük a deb-
receni átadást. A gyerekek nyári táborozására fordítan-
dó összeg 30%-kal nőtt, így nyáron Máriapócson is 
lehet gyerektábort szervezni. Kihasználva az alkalmat, 
mivel több helyi polgármester és képviselő is jelen van, 
rendezvényünkön köszönetet szeretnék mondani 
nekik, mert figyelemmel kísérik, és nemcsak anyagilag 
támogatják, hanem többféle módon segítik is a 
településeken működő önkormányzataink munkáját. A 
mai ünnepségünkre fellépőként meghívtuk a Bábcsina 
Szpivánocská gyerekegyüttest Kárpátaljáról - nagyon 
tehetséges, szeretetre méltó gyerekek, igazi hagyo-
mányőrzők, és már többször jártak nálunk, felkészítő 
tanáruk a Hodinka Díjas Prokop Olga művésznő. 

Tisztelt Nemzetiségi 
Szószóló Asszony! Tisz-
telt Elnök Úr! Tisztelt 
Jelenlévők!

2018. a családok éve. 
A család a legfontosabb 
kötelék a világon, a vér-
ségi kapcsolatok alap-
vető identitást és támaszt 
adnak az embernek. Ez-
után következik, ehhez 
hasonlítható egy nemzet-
hez, nemzetiséghez való 
tartozás, amely tulaj-

donképpen a családok kiterjedését jelenti. Nyelvi, 
kulturális szinttel erősíti meg összetartozásunkat, és 
jelöli ki helyünket a világban. Ami a családok szintjén a 
kapcsolatok ápolása, a nemzeti, nemzetiségi szinten az 
anyanyelvhez és a kulturális értékekhez, hagyomá-
nyokhoz való ragaszkodás. Ezért jó most itt végignézni 
Önökön, hallani Önöket anyanyelvükön beszélni, 
népdalaikat hallani, és látni, hogy fontos Önöknek a 
családi és nemzetiségi identitásuk.

Egyik nemzet vagy nemzetiség sem előrébb való a 

másiknál, de nem is szorítható háttérbe. A magyarok és 
a ruszinok a történelem viharaiban ezt mindig kézzel-
foghatóan megtapasztalták, és ezért mindig is össze-
tartottak, segítették és segítik most is egymást. Magyar-
ország odafigyel nemzetiségeire, biztosítja jogaikat, 
segíti, támogatja fennmaradásukat. Ezt bizonyítja az is, 
hogy 2014 óta, így az idei országgyűlési választások 
következményeként is, nemzetiségi szószóló kép-
viselheti Önöket a Parlamentben. Eger városának 
hasonlóképpen fontosak az itt élő nemzetiségek, 
büszkék vagyunk arra, hogy számos nemzetiséggel, 
köztük a ruszinokkal tudunk békésen, együttműködően 
élni.

Ez utóbbi kijelentésemet igazolja, és külön öröm és 
megtiszteltetés számomra, hogy nemzeti ünnepüket 
városunkban tartják meg. Az, hogy ilyen szép számban 
vannak jelen, azt jelzi, hogy fontos Önök számára a 
ruszin nemzetiséghez tartozás, fontosak ünnepeik, 
fontosak hagyományaik megélése. Érezzék magukat 
jól nálunk, és ha tetszik mindaz, amit itt tapasztalnak, 
mondják el mindenkinek, de ha van valami, ami nem, 
azt mondják el nekem.

Isten éltesse, Isten tartsa meg Önöket és a ruszin 
nemzetet! Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

                 

Rázsi Botond, Rázsi Botond, 
Eger város alpolgármesterének köszöntője

Kramarenko Viktor, 
az Országos Ruszin Önkormányzat elnökének köszöntő beszéde

Kramarenko Viktor, 
az Országos Ruszin Önkormányzat elnökének köszöntő beszéde

Köszöntjük továbbá Nemes Lilija előadót és Brecko 
Vitalij harmonika művészt. 

Elnökként nagy felelősséggel tartozom a Magyar-
országon élő közösségünk kultúrájának, nyelvének, 
hagyományainak, hitéletének megőrzéséért, amihez az 
Önök segítségére is szükségem van. Örülök, hogy ilyen 
sokan elfogadták meghívásunkat, és közösen ünnepel-
hetünk ezen a szép napon és helyen.

Isten áldja meg Önöket!  

Fordította: Szűcs-Vorinka Irén

Tisztelt Olvasók!

Bővebb információt a magyarországi ruszinok életéről WEB oldalunkon találhatnak: 

http://ruszin.com

Ugyanitt található meg lapunk elektronikus verziója!
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Az egri ruszin közösség 2006-ban alakult meg 31 
fővel. Alapítója Trombitás Béla, akinek a kárpátaljai 
ruszin származása 1620-ig vezethető vissza.

Az alakulás célja az volt, hogy csatlakozzunk a 
magyarországi ruszin közösséghez, felkutassuk és 
összefogjuk a környéken élő hasonló származású 
családokat, felfrissítsük kulturális hagyományainkat.

Sikerült szoros kapcsolatot kialakítanunk Munkács 
városával, aminek eredményeképpen testvérvárosi 
szerződés született Eger városával.

Rendszeres és kölcsönös látogatásaink eredmé-
nyeként együttműködési szerződés született Eger és 
Nagyszőlős városok között. Kapcsolattartásunk jelen-

leg is folyamatos, rendszeresen részt veszünk egymás 
kulturális rendezvényein. Lehetőségünkhöz mérten 
adományokkal segítetjük az ottani magyar iskolákat, 
óvodákat.

Több esetben sikerült megszerveznünk kárpátaljai 
ruszin és magyar közösségekhez tartozó diákok nya-
raltatását Poroszlón.

Munkánk és a jó kapcsolat eredményeképpen a 
Nagyszőlős központjában lévő Korsós lány szökőkút 
másolatát a szobrászművész adományképpen felépítet-
te Eger Szépasszonyvölgyben is, és személyesen is 
részt vett a felavatásán.

Hazai tevékenységünk során hangsúlyt fektetünk a 
társszervezetekkel történő jó kapcsolat kialakítására, 
részt veszünk egymás hagyományőrző rendezvényein.

Megtiszteltetés volt számunkra, hogy 2018-ban itt, 
Egerben került megrendezésre a Ruszin Nemzeti Ün-
nep, melynek során az Egri Főszékesegyházban 
istentiszteleten vehettünk részt.

Tagságunk jelenleg 34 fő, de reményeink szerint ez 
rövidesen új tagokkal bővül.

Trombitás Béla, elnök
Egri Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

Ez év május 10-én, Urunk mennybe emel-
kedésének ünnepén sokszor hangzott el ez a kijelentés, 
felszólítás a Nyíregyházi Egyházmegye Szent Miklós 
püspökről elnevezett, ünnepi díszbe öltözött székes-
egyházában, Szocska Ábel bazilita szerzetespap püs-
pökké szentelésének ünnepi Szent Liturgiája során. 
Ferenc pápa atyai figyelmességének köszönhetően a 
metropóliai rangra emelt Ma-
gyarországi Görögkatolikus 
Egyház most ért el a teljes-
ségre. Ezen az ünnepen több 
mint 40 püspök és 180 föl-
szentelt pap, számos szerze-
tes, diakónus, egyházi szol-
gálattevő és hívő vett részt. 
Az ünnepi szertartást jelen-
létével megtisztelte Cyril Va-
szily érsek, a Keleti Kongre-
gáció titkára, Kocsis Fülöp 
érsek és Dr. Orosz Atanáz, a 

Miskolci Egyházmegye püspöke, mint társszentelő. A 
kinevezési dokumentum bemutatása után került sor a 
szentelésre, majd a Szent Liturgiát követően a be-
iktatásra. Az egyetemes egyház öröme is Ábel atya 
püspökké szentelése, aki a hitvallásában megpóbált, és 
a próbát hősiesen kiálló Kárpátalja, azon belül 
Nagyszőlős szülötte, a baziliták tartományfőnöke, aki 

egyszerűségéről, közvetlen-
ségéről is ismert. Ábel atya 
személyében igazi főpásztort 
kapott az anyaszentegyház. 
Főpásztori szolgálatával erő-
sítse és vezesse népét az üd-
vösségre, megtartva bennün-
ket az igaz hitben!

Istenszerető Ábel püspö-
künknek adj Urunk egészsé-
get, békességet és áldást 
számos boldog éven át!

 Szónoczky János Mihály
                                                                   

Istenszerető Ábel püspökünkről...Istenszerető Ábel püspökünkről...

Fedinecz Sándor professzor 
(1897.06.13.-1987.04.06.) egész 
életét a kárpátaljai sebészet fejlő-
désének, valamint a betegek meg-
segítésének szentelte.

A neves orvos nemcsak kiváló 
sebész volt, hanem igazi hazafi - 
őszintén küzdött szülőföldjéért és 
népéért. De a legfontosabb az volt, 
hogy harcolt minden betege életé-
ért. 23 éven keresztül Fedinecz 
Sándor professzor az Ungvári Me-
gyei Kórház Egyetemi Sebészeti 
Klinikáját vezette, ahol munkás-
ságával jelentősen hozzájárult az 
orvostudomány fejlődéséhez. A   
Dr. Novák András nevét viselő 
megyei kórház területén emlék-
szobrot állítottak a híres sebész 

tiszteletére. Tanítványai és követői 
az ismert sebészről azt nyilatkoz-
ták, hogy életét és tehetségét, 
amellyel Isten megáldotta, ő az 
emberek kezelésének szentelte.

Fedinecz Sándor emlékszobrát 
Beleny Mihajlo, ismert kárpátaljai 
szobrász készítette. A híres sebész 
munkásságát és életét bemutató 
kiállítás pedig a kórház orvostörté-
neti múzeumában tekinthető meg, 
ahol egyedülálló fényképeket, a 
betegektől érkezett leveleket, vala-
mint Fedinecz Sándor professzor 
személyes iratait állították ki. 

Fordította: 
Szűcs-Vorinka Irén

Fedinecz Sándor professzor emlékéreFedinecz Sándor professzor emlékére

Az üdvözítő gondviselést, mint földi szolgálatát 
elvégezve, Urunk, Jézus Krisztus fölemelkedett a 
mennybe. Oda, ahonnan elindult hozzánk, halandó 
emberekhez, hogy az embernek halhatatlanságot 
ajándékozzon. Visszatérése 
a mennybe, az Atyához, jele 
a halhatatlanságnak. Hozzá 
érkezésünknek lehetősége. 
Mi alkalmatlanok vagyunk 
önmagunk erejéből ezen az 
úton járni. Üdvözítőnk ta-
nításával, életének példájá-
val tette ezt lehetővé. A mi 
emberi természetünket is 
átalakította, gondolatunkat 
formálta, az akaratunkat a 
kiáradó Szent Lelke által 
erősítette, hogy tetteinket 
szándékával egyezővé te-
gye. A jézusi elvárás: tanú-
ságot tenni életéről, haláláról és feltámadásáról. 
Megtalálni helyünket és küldetésünket abban a kör-
nyezetben, ahová a Gondviselés helyezett. Kegyelme 
által felismerni és megélni a hivatásunkat, gyakorolni 
kötelességeinket. Ennek megtapasztalásához, 
megéléséhez kapunk segítséget. Kegyelméből nem 

egyszer, megismételhetetlenül, alkalmi eseményként 
árad ki a Szent Lélek, hanem minden év pünkösdi 
idejében segít minket. Mert minden megkeresztelt 
ember az Anyaszentegyház tagja. Benne minden 

embernek van feladata. Az 
ehhez szükséges kegyelmet 
a bérmálás szentségében 
kapja meg a hívő, eljutva a 
„krisztusi nagykorúságra”. 
Egyházunk hagyománya 
szerint minden egyes meg-
keresztelt és bérmált része-
sül az első alkalommal ki-
áradó pünkösdi lélek ke-
gyelmében. Ez az Úrtól ka-
pott személyes ajándékunk. 
Ajándék, tehát ingyenes, 
vagyis megfizethetetlen! 
Az ajándékkal való vissza-
élés szeretetlenségre, fi-

gyelmetlenségre utal! Szent Pál apostol figyelmeztet 
bennünket, hogy „nagy volt a ti váltságdíjatok, di-
csőítsétek meg tehát az Istent tagjaitokban/testetek-
ben”. Fogadjuk szeretettel Isten Szent Lelkét, Jézus 
Krisztus megígért és elküldött ajándékát! 

Az isteni ajándékAz isteni ajándék Bemutatkozik 
az Egri Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
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családokat, felfrissítsük kulturális hagyományainkat.
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nyeként együttműködési szerződés született Eger és 
Nagyszőlős városok között. Kapcsolattartásunk jelen-

leg is folyamatos, rendszeresen részt veszünk egymás 
kulturális rendezvényein. Lehetőségünkhöz mérten 
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Trombitás Béla, elnök
Egri Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

Ez év május 10-én, Urunk mennybe emel-
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egyszerűségéről, közvetlen-
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Istenszerető Ábel püspö-
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Istenszerető Ábel püspökünkről...Istenszerető Ábel püspökünkről...
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orvostudomány fejlődéséhez. A   
Dr. Novák András nevét viselő 
megyei kórház területén emlék-
szobrot állítottak a híres sebész 
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ahol egyedülálló fényképeket, a 
betegektől érkezett leveleket, vala-
mint Fedinecz Sándor professzor 
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Fordította: 
Szűcs-Vorinka Irén

Fedinecz Sándor professzor emlékéreFedinecz Sándor professzor emlékére
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Május 22-én Komlóskán, a Rákóczi szabad-
ságharc zászlóbontásának tiszteletére koszorúzást 
tartottak a Rákóczi szobornál. A nagyságos feje-
delem életútjáról megemlékezett Köteles László, 
Komlóska polgármestere és Popovics László, a Kom-
lóskai Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, az 
ORÖ Közgyűlésének tagja. Az ünnepségen részt vettek 
a Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Iskola tanulói és 
tanáraik. 

A pécsi Civil Közösségek Házában június 6-án 
került sor a Pécsi Ruszin Nemzetiségi Önkor-
mányzat szervezésében a Ruszin Virtuózok nagy-
sikerű koncertjére. A rendezvényt Csehily József, a 
Pécsi RNÖ elnöke megnyitóját követően Lebeda Emili 
Anna zongorán, Gyöngyösi Ferenc gitáron és Juhász 
Dorina zongorán klasszikus zeneműveket adott elő, 
mellyel elkápráztatták a nagyszámú közönséget.

A Szikszói Görögkatolikus Parókia szerve-
zésében június 9-én Nemzetiségi Gasztrofesztivált 
tartottak. A gazdag programban borverseny, bor-
szentelés, sütemény kiállítás, gasztro-kvíz és kulináris 
fejtörő, Pötöm bohóc világkörüli utazása, interaktív 
show és lufihajtogatás szerepelt. A népes közönséget 
vonzó egész napos rendezvényt néptáncbemutató és 
táncház zárta.

Vámosújfalun a Falunap keretein belül június 
9-én megtartották a hagyományos III. Nemzetiségi 
Dalkör Találkozót. A nagyszámú közönséget           
Dr. Hörcsik Richárd, az Országgyűlés képviselője, az 
Európai ügyek bizottságának elnöke köszöntötte, 
kiemelve a rendezvény fontosságát az önazonosság 
megőrzésében és megköszönte Vámosújfalu polgár-
mesterének Jadlóczki Lajosnak és Varga Gábornak, a 
helyi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnökének a 
fesztivál kitűnő megrendezését. 

A rendezvényen jelen volt Giricz Vera, az Or-
szággyűlés ruszin nemzetiségi szószólója, Kramarenko 
Viktor, az Országos Ruszin Önkormányzat elnöke, 
Szilcer-Likovics Olga, az ORÖ elhök-helyettese. A 
helyi óvodások és iskolások műsora után fellépett a 

Pilis Folklór Együttes, a Vámosújfalui Ruszin Dalkör, a 
Heimat Néptánc Egyesület Hercegkútról, az Edle Blu-
men tánccsoport Aldebrőről, a Freundschaft Nemzeti-
ségi Vegyeskórus Egyesület Hercegkútról, a Három-
hutai Asszonykórus, Fulajtár Bernát prózamondó 
Dobóruszkáról, a Rátkai Hagyományőrző Népdalkör, a 
Ruszinocski Ifjúsági Együttes, a Komlóskai Ruszin 
Nemzetiségi Népdalkör. A koncertet a Bodrog Nép-
táncegyüttes műsora zárta.

Giricz Vera, az Országgyűlés ruszin nemzetiségi 
szószólója és Giricz Gabriella, az Országos Ruszin 
Önkormányzat Hivatalának vezetője június 26-án 
látogatást tett az Eperjesi Egyetem Nemzeti Kiseb-
bségek Nyelvi és Kulturális Központjában. A tar-

tózkodás során tárgyalásokat folytattak a Központ 
igazgatójával, Dr. Pliskova Annával és Magocsi Paul 
Robert professzorral, a Torontói Egyetem tanszék-
vezetőjével, valamint megismerkedtek az intézmény 
oktatóival és külföldi vendégtanáraival. A nap folya-
mán részt vettek a Központ által szervezett IX. 
Nemzetközi Ruszin nyelv és kultúra Nyári Egyetem 
néhány foglalkozásán. A szószólót fogadta Milán 
Portik professzor úr, az Eperjesi Egyetem prorektora. 

A Múzeumok Éjszakáján, június 29-én, a Fe-
dinecz Atanáz Magyarországi Ruszinok Közérdekű 
Muzeális Gyűjteménye és Kiállításhelye látogató-
kat fogadott, akik megismerhették a hazai ruszin 
közösség kulturális, egyházi és népművészeti értékeit. 

Az Eperjesi Egyetem 
Nemzeti Kisebbségek Nyelvi 
és Kulturális Központjában 
2018. március 1-től a követ-
kező változások léptek élet-
be: Kónya Péter professzor, 
az Eperjesi Egyetem rektora a 
központ új igazgatójának a 

Ruszin Nyelv és Kultúra Intézet addigi igazgatóját, 
Anna Pliskova docenst nevezte ki, aki tíz éve, tehát 
2008. március 1-től, működésének kezdetétől vezeti a 
ruszin intézetet.
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vezetőjével, valamint megismerkedtek az intézmény 
oktatóival és külföldi vendégtanáraival. A nap folya-
mán részt vettek a Központ által szervezett IX. 
Nemzetközi Ruszin nyelv és kultúra Nyári Egyetem 
néhány foglalkozásán. A szószólót fogadta Milán 
Portik professzor úr, az Eperjesi Egyetem prorektora. 

A Múzeumok Éjszakáján, június 29-én, a Fe-
dinecz Atanáz Magyarországi Ruszinok Közérdekű 
Muzeális Gyűjteménye és Kiállításhelye látogató-
kat fogadott, akik megismerhették a hazai ruszin 
közösség kulturális, egyházi és népművészeti értékeit. 

Az Eperjesi Egyetem 
Nemzeti Kisebbségek Nyelvi 
és Kulturális Központjában 
2018. március 1-től a követ-
kező változások léptek élet-
be: Kónya Péter professzor, 
az Eperjesi Egyetem rektora a 
központ új igazgatójának a 

Ruszin Nyelv és Kultúra Intézet addigi igazgatóját, 
Anna Pliskova docenst nevezte ki, aki tíz éve, tehát 
2008. március 1-től, működésének kezdetétől vezeti a 
ruszin intézetet.


