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26. апріля у Дебреценї-Йовжа у благословену 
чудесну хвілю , отвореня одбыла ся історична подїя
и осяченя Ґрекокатолицького Русинського Центера. 
На йсе сятоє и розрушливоє міроприятя читавым 
числом прибыли наші русинські братя, духовнї и 
цівілнї дїятелї. Из трепетом у душі гостї роспозїро-
вали ся у прекраснуй деревлянуй хыжі. 

Сей дом так файно упозїрує, кібы мав свою 
людську тварь, мав чуства и думкы, так чудесно 
представлявуть ся на фасадї Центера ґрекокато-
лицькый крест и русинськый герб, осяченї папов 
Ференцом, вдохновлявучы нас на праведнї дїяня. 
Душа Центера ‒ його днукашнїй интерьєр из 
білыма стїнами, файныма пропорціями, домашнїм 
олтарём з образом Богородицї маляря Ласлова 
Ладовчїя русинськыма памнятныма експонатами, , 
книгами, жывописом ‒ кличуть нас зберати ся до-
вєдна, изглядовати минувшыну, хранити традіції, 
давучы жывот днешнёсти и будучности русинства. 
Гостї познакомили ся из історійов Русинув, ї 
особеностями, любовлёв до жывота.

Ся хыжа є жывым образом пудпорованя ма-
дярськов державов ґрекокатолицькуй віры и 
церьковли.

Одуховеность будовлї была застачена уже при 
закладованю фундамента, она, дякувучы будовате-
лям, як сїмня, трафившы до земли, росквітла и дала 
чудесный уроджай. За йсе велика подяка ушыткым, 
ко зучастненый быв у реалізації проєкта. „Господи, 
поможы нам!»

Торжества зачали ся из привітственуй бесїды 
предсїдателя Вседержавного Русинського Само-
справованя Віктора Крамаренка, котрый при-
вітствовав притомных и курто познакомив из істо-
ріёв створеня Центера. Потому пак выступив 
Мікловш Шолтейс, держсекретарь з вопросув 
реліґійных и націоналных капчань Офіса премєр-
міністера, котрый повідав за важность пудпорованя 

націоналных меншын як у Мадярщинї, так и за 
гатарами. Особым приміром годен быти ново-
побудованый Ґрекокатолицькый Русинськый Цен-
тер, котрый цалком одбивать націоналну політику 
Мадярщины и дає понуку на подобнї дїяня и за 
гатарами.

Пан держсекретарь ищи раз одзначив успішну 
и кропотливу роботу Вседержавного Русинського 
Самосправованя, котру уряд, як пудпоровав, так и 
буде пудпоровати у будучности. Подля його слов, 
отвореня Русинського Центера, се нова етапа у 
історії русинства, котра твердо тримле ся на много-
віковуй сполнуй минулости, сполных цїлёх, спол-
нуй роботї и будучности.

Заміститель мера Дебрецена, отвітственый за 
културу, Саболч Комолої, у своюй бесїдї одзначив, 
же отвореня сякого Центера дає можность, жебы 
Русины могли зобрати ся довєдна, захраняти свуй 
ідентітет, ґрекокатолицьку віру, вадь лем просто 
осуществляти цівілной дїятельство. Буде служыти 
як про Дебрецен, так и, як одзначив пан держ-
секретарь, и про хосен націоналностюв. Саболч 
Комолої также повів, же меншыны годнї ся сперати 
як на уряд державы, так и на веденя Дебрецена.

Націоналный посланик Русинув у Парламентї 
Мадярщины Віра Ґіріц у своюй бесїдї назвала 
значимов історичнов подїёв отвореня Центера, по-
дяковала урядови за пудпорованя, котроє спомага-
ло побудованёви Ґрекокатолицького Русинського 
Центера. Се значима етапа у сполнуй історії Ру-
синув и Мадярув. Сей Центер говорить за признаня, 
за долю, за єдну державу, у котруй у мирі и погодьбі 
жыють тринадцять націоналностюв и рахувуть ї 
своёв сполнов Отцюзнинов. Панї посланик вы-
разила гадку, же русинська сполность и  надале 
продовжыть свою роботу по захраненю културнуй 
автономії.

Потому пак хор „Лаутіція“ представив пре-
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красну проґраму, котра наповнила душі притомных 
глубокыма чуствами и покоём и передила осяченя 
Центера.

Єго Преосященство Фюлёп Кочіш, митрополіт 
Ґайдудорогськуй  тримав посяченя, у митрополії,
котрум служыли о. Іштван Шестак, главный ві- 
карій, о. Серґей Русинко, секретарь митрополіта, и 
парох о. Чаба Сентеші. Завершыло ся осячованя 
молитвов на церькувно-славянськум языкови. У 
своюй бесїдї митрополіт меже иншым выказав таку 
гадку, же зато быв побудованый Ґрекокатолицькый 
Русинськый Центер, жебы зъєдинити общину, 
зробити ї доступнов про вшыткых. За Єго словами, 
мы не противникы, наопак, кедь переможеме свої 
неґативнї якости, будеме позерати єден на другого 
як братя. „Наші надїї, же Центер буде  не служыти
лем ґрекокатоликам и Русинам, айбо и ушыткым 
людям“ ‒ заверш в свою бесїду митрополіт.ы

Пантлик торжествено розрізали Фюлёп Кочіш, 
митрополіт, Мікловш Шолтейс, держсекретарь, и 
посланик Віра Ґіріц.

На посяченю были притомнї: Др. Іштван 
Шімічко, уповномоченый уряда, Ференц Колмар, 
отвітственый радник міністерії з політикы сосїд-
ськых капчань Мадярщины, Др. Янош  глав-Ковач
ный новтарош уряда Боршод-Абов-Земплина, 
Ріхард Тірчі, ведучый Главного Оддїла Офіса 

Премєр-міністера, Олґа Сілцер-Ликович и Янош 
Соноцькый, замістителї предсїдателя ВРС, Янош 
Кожнянськый, предсїдатель Союза Русинув/Ру-
тенув Мадярщины и предсїдатель Русинського 
Націоналного Самосправованя Шарошпотока, 
предсїдателї и депутаты  русинськых націоналных 
самосправань поселень Мадярщины.

Дякуєме Йожефу Мазурови,  по дере-різбарёви
вови, за зладженя ґрекокатолицького креста и ру-
синського герба, котрі прикрасили главный вход 
Центера. Также сердечно дякуєме Базілови Телен-
кови, предсїдателёви Русинського Націоналного 
Самосправованя Дебрецена, Лілї Ерделї, сотрудни-
цї Ґрекокатолицького Русинського  за пре-Центера,
красноє зладженя, орґанізацію  и за фай-міроприятя
ну роботу.

Проєкт пудпорує Міністерія Людськых Ресур-
сув и Офіс премєр-міністера

Адрес Ґрекокатолицького Русинського Центе-
ра:

4225 Дебрецен, ул. Фелшёйовжаї ул. 9-11.
Контакты: gkat.ruszin.debr@gmail.com, 
+3630/4859030.

Віктор Ґіріц
Товмачила: Ірина Скіба

27. марца 2019. рока митрополіт ґайдудороґ-
ськый Фюлёп Кочіш, посланик Русинув у Парла-
ментї Мадярщины Віра Ґіріц, Віктор Крамаренко, 
предсїдатель Вседержавного Русинського Само-
справованя и Серґей Русинко, секретарь митро-
політа зучастнили ся на авдіенції папы римського 
на площі Сятого Петра, за зучастненя в орґанізації 
котруй дуже сьме вдячнї Др. Едварду Лотарінґій-
ському , послови у Ватіканї, митро-Габсбурґови
політови гайдудороґському Фюлёпу Кочішови и 
його сотрудникам.

У Ватіканї Єго Сятость Папа Ференц осятив 
вурізанї из дубового дерева крест и русинськый 
герб, прекраснї роботы умілця Йожефа Мазура, 
котрі будуть прикрашати фасад Ґрекокатолицького 
Русинського Центера у Дебреценї-Йовжа.

Інтервю Пейтера Ласлова Вейртешаляї из 
Гайдудороґськым митрополітом Фюлёпом Кочі-
шом 

П. Л. В. Из великов любовлёв  у привітствуву
студії „Радіо Ватікана“ Гайдудороґського митро-
політа Фюл па Кочіша, котрый на сюм тыждн , ё ёви
у середу, навщивив Сятого Отця из представи-
телями русинськуй сполности Мадярщины. По яко-
му случаю дустали сьте авдіенцію у сятого отця?

М.Ф.К. Так є. Я быв провадырём позад того, же 
до ня обернули ся предсїдатель русинськуй спол-
ности у Мадярщинї Віктор Крамаренко и посланик 
Віра Ґіріц из просьбов. Просьба была сяка, же у 
Дебреценї побудованый Ґрекокатолицькый Русин-
ськый Центер, котрый хотять украсити файным 
гербом, и як бы тото было чудесно, кібы го посятив 
Папа Ференц. И тогды зачав ся процес. Попросив 
єм нового ректора колеґіума о. Норберта Неймета за 
помуч. А также Едварда Габсбурґа (посланика Ма-
дярщины у Ватіканї ‒ ред.), котрый прямо и 
предложыв нам помочи, пудпоровав тому, жебы 
Папа Ференц прийняв нас пуд час авдіенції. Зо мнов 
быв ищи Серґей Русинко, муй секретарь, котрый 
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красну проґраму, котра наповнила душі притомных 
глубокыма чуствами и покоём и передила осяченя 
Центера.

Єго Преосященство Фюлёп Кочіш, митрополіт 
Ґайдудорогськуй  тримав посяченя, у митрополії,
котрум служыли о. Іштван Шестак, главный ві- 
карій, о. Серґей Русинко, секретарь митрополіта, и 
парох о. Чаба Сентеші. Завершыло ся осячованя 
молитвов на церькувно-славянськум языкови. У 
своюй бесїдї митрополіт меже иншым выказав таку 
гадку, же зато быв побудованый Ґрекокатолицькый 
Русинськый Центер, жебы зъєдинити общину, 
зробити ї доступнов про вшыткых. За Єго словами, 
мы не противникы, наопак, кедь переможеме свої 
неґативнї якости, будеме позерати єден на другого 
як братя. „Наші надїї, же Центер буде  не служыти
лем ґрекокатоликам и Русинам, айбо и ушыткым 
людям“ ‒ заверш в свою бесїду митрополіт.ы

Пантлик торжествено розрізали Фюлёп Кочіш, 
митрополіт, Мікловш Шолтейс, держсекретарь, и 
посланик Віра Ґіріц.

На посяченю были притомнї: Др. Іштван 
Шімічко, уповномоченый уряда, Ференц Колмар, 
отвітственый радник міністерії з політикы сосїд-
ськых капчань Мадярщины, Др. Янош  глав-Ковач
ный новтарош уряда Боршод-Абов-Земплина, 
Ріхард Тірчі, ведучый Главного Оддїла Офіса 

Премєр-міністера, Олґа Сілцер-Ликович и Янош 
Соноцькый, замістителї предсїдателя ВРС, Янош 
Кожнянськый, предсїдатель Союза Русинув/Ру-
тенув Мадярщины и предсїдатель Русинського 
Націоналного Самосправованя Шарошпотока, 
предсїдателї и депутаты  русинськых націоналных 
самосправань поселень Мадярщины.

Дякуєме Йожефу Мазурови,  по дере-різбарёви
вови, за зладженя ґрекокатолицького креста и ру-
синського герба, котрі прикрасили главный вход 
Центера. Также сердечно дякуєме Базілови Телен-
кови, предсїдателёви Русинського Націоналного 
Самосправованя Дебрецена, Лілї Ерделї, сотрудни-
цї Ґрекокатолицького Русинського  за пре-Центера,
красноє зладженя, орґанізацію  и за фай-міроприятя
ну роботу.

Проєкт пудпорує Міністерія Людськых Ресур-
сув и Офіс премєр-міністера

Адрес Ґрекокатолицького Русинського Центе-
ра:

4225 Дебрецен, ул. Фелшёйовжаї ул. 9-11.
Контакты: gkat.ruszin.debr@gmail.com, 
+3630/4859030.

Віктор Ґіріц
Товмачила: Ірина Скіба

27. марца 2019. рока митрополіт ґайдудороґ-
ськый Фюлёп Кочіш, посланик Русинув у Парла-
ментї Мадярщины Віра Ґіріц, Віктор Крамаренко, 
предсїдатель Вседержавного Русинського Само-
справованя и Серґей Русинко, секретарь митро-
політа зучастнили ся на авдіенції папы римського 
на площі Сятого Петра, за зучастненя в орґанізації 
котруй дуже сьме вдячнї Др. Едварду Лотарінґій-
ському , послови у Ватіканї, митро-Габсбурґови
політови гайдудороґському Фюлёпу Кочішови и 
його сотрудникам.

У Ватіканї Єго Сятость Папа Ференц осятив 
вурізанї из дубового дерева крест и русинськый 
герб, прекраснї роботы умілця Йожефа Мазура, 
котрі будуть прикрашати фасад Ґрекокатолицького 
Русинського Центера у Дебреценї-Йовжа.

Інтервю Пейтера Ласлова Вейртешаляї из 
Гайдудороґськым митрополітом Фюлёпом Кочі-
шом 

П. Л. В. Из великов любовлёв  у привітствуву
студії „Радіо Ватікана“ Гайдудороґського митро-
політа Фюл па Кочіша, котрый на сюм тыждн , ё ёви
у середу, навщивив Сятого Отця из представи-
телями русинськуй сполности Мадярщины. По яко-
му случаю дустали сьте авдіенцію у сятого отця?

М.Ф.К. Так є. Я быв провадырём позад того, же 
до ня обернули ся предсїдатель русинськуй спол-
ности у Мадярщинї Віктор Крамаренко и посланик 
Віра Ґіріц из просьбов. Просьба была сяка, же у 
Дебреценї побудованый Ґрекокатолицькый Русин-
ськый Центер, котрый хотять украсити файным 
гербом, и як бы тото было чудесно, кібы го посятив 
Папа Ференц. И тогды зачав ся процес. Попросив 
єм нового ректора колеґіума о. Норберта Неймета за 
помуч. А также Едварда Габсбурґа (посланика Ма-
дярщины у Ватіканї ‒ ред.), котрый прямо и 
предложыв нам помочи, пудпоровав тому, жебы 
Папа Ференц прийняв нас пуд час авдіенції. Зо мнов 
быв ищи Серґей Русинко, муй секретарь, котрый 

Делеґація мадярськых Русинув у ПапыДелеґація мадярськых Русинув у Папы



Русинськый Світ • Ruszin Világ4 Русинськый Світ • Ruszin Világ 5

Наші сята               ÜnnepeinkІнтервю             Interjú

русинського происходженя, родак из Пудкарпатя, 
так же Русинув у делеґації представляли 3 особы. 

Пуд час авдіенції на мене дуже великый доим 
произвело казаня Папы за хлїб, котрой я потовма-
чив членам делеґації и обяснив про ных суть казаня. 
По нюй нас покликали на курту стрічу и, поцїло-
вавшы руку Папы, я повідав  Єго святейшеству, же 
прибыв єм не лем лично, а довєдна з представителя-
ми русинськуй общины, котрі туй суть зо мнов, и 
дуже прошу посятити герб и прекрасный деревля-
ный крест, котрі будуть установленї на Дебрецен-
ськый Центер. Папа одобрив мою просьбу и 
пузднїйше, коли Єго допровадили до загатарных 
гостюв, тогды я повторив нашу просьбу назад, и 
Папа посятив сї краснї предметы, котрі теперь из 
великов радостёв понесуть дому члены делеґації и 
покладуть на будовлю Русинського Центера у 
Дебреценї.

П.Л.В. У сюм капчаню, што хосенного мы мо-
жеме знати за Русинув, Рутенув, ипен у реліґійнум 
аспектї, айбо інтересно бы дузнати ся, якым 
числом жыють Русины, міста їх бываня.

М.Ф.К.. Русинськый народ – велмы много-
страдалный народ, и кедь раховати політичноє, 
націонално-політичноє положеня, суть у дуже не-
легкум ставі зато, же не мавуть своюй Отцюзнины, 
айбо у Пудкарпатю, Словакії, Мадярщинї и у 
другых державох жыють доста великым числом.

У Мадярщинї Русинув бывать коло 5000 
чоловік, майбулшым числом они жыють у Словакії, 
Украинї, пак у Сербії. Айбо основным центером усе 
раховали ся Ужгород, Мукачово, Береґсас и їх райо-
ны, се склало ся історично ищи из часув Монархії. 
Русины у вшыткі часы фурт были ґрекокатоликами, 
се значить, же они все были у тїснум капчаню из 
ґрекокатолицьков церьковлёв. Што ищи велмы 
інтересно, русинськый язык майже цалком подоб-
ный из церькувно-славянськым. Сякым кіпом, 
Русины бесїдувуть на майдревнюм славянськум 
языкови, и хоснувуть письмо дуже наближеноє ку 
церькувно-старославянському, вадь як називаєме 
ищи го старославянськый.

П.Л.В. Ци мож раховати у даякум сенсї, же 
русинськый язык меже другыма восточно-славян-
ськыма языками є, ги язык чанґовув по одношеню ку 
мадярському языкови?

М.Ф.К. Происходженя русинського языка 
єднозначно, зато же ушыткі славянські языкы ма-
вуть свуй древнїй корінь, котрый истотожнювуть из 
старославяським языком, котрый теперь хоснує 
церьков. Такым кіпом, його хоснувуть на славян-
ськых теріторіёх, у тум числї и в Росії, айбо розу-
мівуть го лем спеціално вошколованї люде. Ипен 
так можеме увидїти и у Ґреції, є давнёґрецькый, 
ґрецькоє койне, котроє максимално оддаленоє од 

днешнёго бесїдного ґрецького языка. Церькувный 
ґрецькый розуміє также лем вошколована часть 
обывательства. И у тот же час Русины захранили 
свуй  материнськый язык так, же мож повісти, же 
говорять они ипен на сюм языкови у первозданум 
видї – се необычайно інтересноє языковоє и націо-
налноє явленя.

П.В.Л. Любив бы єм учути за якусь дуже по-
знату личность, истинного представителя русин-
ського народа?

М.Ф.К. Такых є булше, айбо из тых, кого мы 
особо из любовлёв честуєме, се Мукачовськый 
ґрекокатолицькый єпископ Теодор Ромжа, котрый 
своёв особостёв ілуструє, як близько стоять єдна ку 
другуй русинська и мадярська сполности. Треба 
знати, же мы, Мадяры, усе рахуєме його свойов 
знаменитостёв.

Інтересантно, же зато же у його єпархії были  
вірникы многых націоналностюв, вун каждому пи-
сав письмо тым языком, котрый быв материнськым 
про тоту особу. Бесїдный язык у нёго быв русин-
ськый, айбо коли  обертав ся ку Мадярам, говорив 
по мадярськы, коли до Румынув, тогды по ру-
мынськы.  За йсї три языкы я прецізно годен 
повісти. И коли пудписовав письма, та писав Ромжа 
Товдор, так ги го именовали по мадярськы, тым 
самым указувучы свою приналежность и ку Ма-
дярщинї. Русины, ги народ, дуже близькі ку Мадя-
рам. Приятелські капчаня Русинув из Мадярами 
муцнїші, ги повіме, у Мадярув из Поляками. Лем за 
тото не дуже многі знавуть, ибо йсе дуже малый 
народ. В ушыткому світї Русины жыють числом 
коло 70-80 тысяч, капчаня дуже тїснї, ибо у вечшум 
числї Русины ‒ ґрекокатолицькуй віры, дякувучы 
чому наші народы изъязанї віковыма муцныма 
капчами.

П.В.М. Ваше Преосященство, дуже дякуєме за 
інтервю.

Товмачила: Ірина Скіба

Ярнёє лучезарноє сонце изробило пейзаж То-
кайського пудгоря неописуємо файным. Русины, 
котрі зобрали ся из ушыткых суґоль державы, посе-
лень и варошув на сяткованя дня роженя великого 
Князя, могли  почуствовати пестливу ласку сонця 
ранюй яри. Се и нагода истрітити ся, попривіт-
ствовати єден другого. На за-
зыв дзвонув мы зобрали ся у 
Шарошпотокови у ґрекокато-
лицькум храмі апостолув Ся-
тых Петра и Павла на Сяту Лі-
турґію. Сяту Службу тримали 
о. Дёрдь Орос-Товт, абодський 
парох, и ґрекокатолицькый 
сященик Янош Мигаль Со-
ноцькый, котрый потримав ка-
заня. Подля літурґічных кано-
нув спомнянули за усопшых.

У своюм казаню сященик 
повідав за біблійськых героюв, 
котрі выступили на охорону 
Єдиного Бога и за слободу 
оружно. Основов казаня была 
книга Макавеюв.

Наш націоналный герой, 
Ференц Раковцій ІІ. и ушыткі, 
ко зъєдинили ся пуд його за-
ставов за нашу слободу, жерт-
вовали родинов и статками, а 
пак вубрали выгнан-ство. Народ памнятать и 
лишать за йсе памняткы про будучі ґенерацїї. 
Сякым знаком суть ґарадічі Буйдошовцюв, 
вуробленї из цїлистуй базалтовуй скалы, котрі 
мавуть 464 ґарадічі и поминалнї таблы героюв, 
котрі суть покладенї на обзорных плаци-кох. Се 
меморіалнї таблы Великого Князя, Келеме-на 
Мікеша, Мікловша Шібріка, Панны Цінко, Іло-ны 
Зрінї, Імре Тёкёлїя и другых познатых героюв.

Спомнянули и за простых героюв збуреня, котрі 
исповнявучы свуй довг перед родинов и покликом, 
пожертвовали своїма жывотами, проливавучы 
слызы и кров. За нїма дзвонили дзвоны, звучали 

піснопіня пуд час Сятуй Літурґії. У окремых фраґ-
ментох Службы звучали молитвы на церькувно-
славянськум языкови у исповненю хора из Мучоня, 
што ищи вецей акцентовали уровень торжества.

По Літурґії у кертї коло каштеля мы прослухали 
привітственї бесїды: депутата Парламента Мадяр-

щины Др. Ріхарда Гёрчіка, 
п о с л а н и к а  Р у с и н у в  у 
Парламентї Мадярщины Віры 
Ґіріц, Др. Яноша Ковача, 
новтароша реґіоналного само-
справованя Боршод-Абова-
Земплина, мера Шарошпотока  
Яноша Ароша, діректора Му-
зея Едіты Томаш и професора 
теолоґії Др. габ. Шандора Енґі.

По привітственых бесїдох 
коло памнятника Великому 
Князёви были покладенї пам-
нятнї вінцї и квітя.

По сполнум обідови стала 
ся можность покомуніковати 
зо старыма знакомыма и цім-
борами, змуцнити єдиненя и 
належность ку русинськуй об-
щинї.

У сюм случаю любив бы 
єм выповісти свою подяку 
ґрекокатолицькуй общинї Ша-

р о ш п о т о к а ,  м о м у  ц і м б о р о в и  Я н о ш о в и 
К о ж н я н с ь к о м у,  п р е д - с ї д а т е л ё в и  Н Р С 
Шарошпотока, за прекрасну стрічу и проведеня 
сята на высокум уровню. До пре-красных подїй 
сёго дня мож однести и навщиву од-реставровануй 
реформатськуй церьковли вароша.

Прибывші делеґації и ґрупы гостюв вертали ся 
дому ищи раз змуцнившы ся у своюй вірі и често-
ваню історії предкув.

Янош Мигаль Соноцькый
Товмачила: Ірина Скіба

День роженя Великого КнязяДень роженя Великого Князя
Шарошпоток, 2019. 23. марца

Честованї Читателї! 

Май повну інформацію за жывот Русинув Мадярщины годнї сьте дустати на нашуй 

інтернет сторонї: http://ruszin.com   
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русинського происходженя, родак из Пудкарпатя, 
так же Русинув у делеґації представляли 3 особы. 

Пуд час авдіенції на мене дуже великый доим 
произвело казаня Папы за хлїб, котрой я потовма-
чив членам делеґації и обяснив про ных суть казаня. 
По нюй нас покликали на курту стрічу и, поцїло-
вавшы руку Папы, я повідав  Єго святейшеству, же 
прибыв єм не лем лично, а довєдна з представителя-
ми русинськуй общины, котрі туй суть зо мнов, и 
дуже прошу посятити герб и прекрасный деревля-
ный крест, котрі будуть установленї на Дебрецен-
ськый Центер. Папа одобрив мою просьбу и 
пузднїйше, коли Єго допровадили до загатарных 
гостюв, тогды я повторив нашу просьбу назад, и 
Папа посятив сї краснї предметы, котрі теперь из 
великов радостёв понесуть дому члены делеґації и 
покладуть на будовлю Русинського Центера у 
Дебреценї.

П.Л.В. У сюм капчаню, што хосенного мы мо-
жеме знати за Русинув, Рутенув, ипен у реліґійнум 
аспектї, айбо інтересно бы дузнати ся, якым 
числом жыють Русины, міста їх бываня.

М.Ф.К.. Русинськый народ – велмы много-
страдалный народ, и кедь раховати політичноє, 
націонално-політичноє положеня, суть у дуже не-
легкум ставі зато, же не мавуть своюй Отцюзнины, 
айбо у Пудкарпатю, Словакії, Мадярщинї и у 
другых державох жыють доста великым числом.

У Мадярщинї Русинув бывать коло 5000 
чоловік, майбулшым числом они жыють у Словакії, 
Украинї, пак у Сербії. Айбо основным центером усе 
раховали ся Ужгород, Мукачово, Береґсас и їх райо-
ны, се склало ся історично ищи из часув Монархії. 
Русины у вшыткі часы фурт были ґрекокатоликами, 
се значить, же они все были у тїснум капчаню из 
ґрекокатолицьков церьковлёв. Што ищи велмы 
інтересно, русинськый язык майже цалком подоб-
ный из церькувно-славянськым. Сякым кіпом, 
Русины бесїдувуть на майдревнюм славянськум 
языкови, и хоснувуть письмо дуже наближеноє ку 
церькувно-старославянському, вадь як називаєме 
ищи го старославянськый.

П.Л.В. Ци мож раховати у даякум сенсї, же 
русинськый язык меже другыма восточно-славян-
ськыма языками є, ги язык чанґовув по одношеню ку 
мадярському языкови?

М.Ф.К. Происходженя русинського языка 
єднозначно, зато же ушыткі славянські языкы ма-
вуть свуй древнїй корінь, котрый истотожнювуть из 
старославяським языком, котрый теперь хоснує 
церьков. Такым кіпом, його хоснувуть на славян-
ськых теріторіёх, у тум числї и в Росії, айбо розу-
мівуть го лем спеціално вошколованї люде. Ипен 
так можеме увидїти и у Ґреції, є давнёґрецькый, 
ґрецькоє койне, котроє максимално оддаленоє од 

днешнёго бесїдного ґрецького языка. Церькувный 
ґрецькый розуміє также лем вошколована часть 
обывательства. И у тот же час Русины захранили 
свуй  материнськый язык так, же мож повісти, же 
говорять они ипен на сюм языкови у первозданум 
видї – се необычайно інтересноє языковоє и націо-
налноє явленя.

П.В.Л. Любив бы єм учути за якусь дуже по-
знату личность, истинного представителя русин-
ського народа?

М.Ф.К. Такых є булше, айбо из тых, кого мы 
особо из любовлёв честуєме, се Мукачовськый 
ґрекокатолицькый єпископ Теодор Ромжа, котрый 
своёв особостёв ілуструє, як близько стоять єдна ку 
другуй русинська и мадярська сполности. Треба 
знати, же мы, Мадяры, усе рахуєме його свойов 
знаменитостёв.

Інтересантно, же зато же у його єпархії были  
вірникы многых націоналностюв, вун каждому пи-
сав письмо тым языком, котрый быв материнськым 
про тоту особу. Бесїдный язык у нёго быв русин-
ськый, айбо коли  обертав ся ку Мадярам, говорив 
по мадярськы, коли до Румынув, тогды по ру-
мынськы.  За йсї три языкы я прецізно годен 
повісти. И коли пудписовав письма, та писав Ромжа 
Товдор, так ги го именовали по мадярськы, тым 
самым указувучы свою приналежность и ку Ма-
дярщинї. Русины, ги народ, дуже близькі ку Мадя-
рам. Приятелські капчаня Русинув из Мадярами 
муцнїші, ги повіме, у Мадярув из Поляками. Лем за 
тото не дуже многі знавуть, ибо йсе дуже малый 
народ. В ушыткому світї Русины жыють числом 
коло 70-80 тысяч, капчаня дуже тїснї, ибо у вечшум 
числї Русины ‒ ґрекокатолицькуй віры, дякувучы 
чому наші народы изъязанї віковыма муцныма 
капчами.

П.В.М. Ваше Преосященство, дуже дякуєме за 
інтервю.

Товмачила: Ірина Скіба

Ярнёє лучезарноє сонце изробило пейзаж То-
кайського пудгоря неописуємо файным. Русины, 
котрі зобрали ся из ушыткых суґоль державы, посе-
лень и варошув на сяткованя дня роженя великого 
Князя, могли  почуствовати пестливу ласку сонця 
ранюй яри. Се и нагода истрітити ся, попривіт-
ствовати єден другого. На за-
зыв дзвонув мы зобрали ся у 
Шарошпотокови у ґрекокато-
лицькум храмі апостолув Ся-
тых Петра и Павла на Сяту Лі-
турґію. Сяту Службу тримали 
о. Дёрдь Орос-Товт, абодський 
парох, и ґрекокатолицькый 
сященик Янош Мигаль Со-
ноцькый, котрый потримав ка-
заня. Подля літурґічных кано-
нув спомнянули за усопшых.

У своюм казаню сященик 
повідав за біблійськых героюв, 
котрі выступили на охорону 
Єдиного Бога и за слободу 
оружно. Основов казаня была 
книга Макавеюв.

Наш націоналный герой, 
Ференц Раковцій ІІ. и ушыткі, 
ко зъєдинили ся пуд його за-
ставов за нашу слободу, жерт-
вовали родинов и статками, а 
пак вубрали выгнан-ство. Народ памнятать и 
лишать за йсе памняткы про будучі ґенерацїї. 
Сякым знаком суть ґарадічі Буйдошовцюв, 
вуробленї из цїлистуй базалтовуй скалы, котрі 
мавуть 464 ґарадічі и поминалнї таблы героюв, 
котрі суть покладенї на обзорных плаци-кох. Се 
меморіалнї таблы Великого Князя, Келеме-на 
Мікеша, Мікловша Шібріка, Панны Цінко, Іло-ны 
Зрінї, Імре Тёкёлїя и другых познатых героюв.

Спомнянули и за простых героюв збуреня, котрі 
исповнявучы свуй довг перед родинов и покликом, 
пожертвовали своїма жывотами, проливавучы 
слызы и кров. За нїма дзвонили дзвоны, звучали 

піснопіня пуд час Сятуй Літурґії. У окремых фраґ-
ментох Службы звучали молитвы на церькувно-
славянськум языкови у исповненю хора из Мучоня, 
што ищи вецей акцентовали уровень торжества.

По Літурґії у кертї коло каштеля мы прослухали 
привітственї бесїды: депутата Парламента Мадяр-

щины Др. Ріхарда Гёрчіка, 
п о с л а н и к а  Р у с и н у в  у 
Парламентї Мадярщины Віры 
Ґіріц, Др. Яноша Ковача, 
новтароша реґіоналного само-
справованя Боршод-Абова-
Земплина, мера Шарошпотока  
Яноша Ароша, діректора Му-
зея Едіты Томаш и професора 
теолоґії Др. габ. Шандора Енґі.

По привітственых бесїдох 
коло памнятника Великому 
Князёви были покладенї пам-
нятнї вінцї и квітя.

По сполнум обідови стала 
ся можность покомуніковати 
зо старыма знакомыма и цім-
борами, змуцнити єдиненя и 
належность ку русинськуй об-
щинї.

У сюм случаю любив бы 
єм выповісти свою подяку 
ґрекокатолицькуй общинї Ша-

р о ш п о т о к а ,  м о м у  ц і м б о р о в и  Я н о ш о в и 
К о ж н я н с ь к о м у,  п р е д - с ї д а т е л ё в и  Н Р С 
Шарошпотока, за прекрасну стрічу и проведеня 
сята на высокум уровню. До пре-красных подїй 
сёго дня мож однести и навщиву од-реставровануй 
реформатськуй церьковли вароша.

Прибывші делеґації и ґрупы гостюв вертали ся 
дому ищи раз змуцнившы ся у своюй вірі и често-
ваню історії предкув.

Янош Мигаль Соноцькый
Товмачила: Ірина Скіба

День роженя Великого КнязяДень роженя Великого Князя
Шарошпоток, 2019. 23. марца

Честованї Читателї! 

Май повну інформацію за жывот Русинув Мадярщины годнї сьте дустати на нашуй 

інтернет сторонї: http://ruszin.com   
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Наші сята               Ünnepeink Памнятаєме               Emlékezünk

Честована панї Посланик! Пан Мер!
Панїї и панове!
Честованї русинські соотцюзникы!

Ги депутат Абова и Земплина у Парламентї Ма-
дярщины, из честованём привітствую Вседержав-
ный Союз Русинув Мадярщины, Вседержавноє Ру-
синськоє Самосправованя, депутатув Русинського 
Націоналного Самосправованя 
Шарошпотока, представителюв 
Абова, Земплина, Шарошпотока 
и ушыткых честованых гостюв!

Туй, у кертї каштеля Раков-
ція, у тїнї памнятника Раковція, у 
день роженя Великого Князя 
представителї русинськуй спол-
ности Мадярщины каждый рук 
довєдна из нами споминавуть, як 
наші предкы достойно зучастни-
ли ся у битцї за слободу сполнуй 
Отцюзнины пуд веденём Ферен-
ца Раковція ІІ. Се реално нашоє 
сполноє сято.

Сполнї сяткованя сюй подїї 
мадярськуй нації, се частка все-
общого єдиненя. Мы, Мадяры, 
се робиме не лем туй, у Шарош-
потокови, айбо и у Борші, вадь 
даґде инде у світови, де суть 
памнятникы Раковція, памнятнї 
міста, вадь лем простый реліф 
свідчить за ослободителну борьбу у турецькум 
Родоштї, у полськуй Варшаві вадь многых містох 
Американського контінента. И в ушыткых містох се 
сімболізує націоналноє єдиненя.

У сюм рокови сяткованя особі тым, же Пар-
ламент одзначив 2019 рук - роком Ференца Раков-
ція ІІ.

Панїї и панове!
1705. рока Ференц Раковцій ІІ. так сформуловав 

цїлї націонално-ослободителнуй борьбы:
„Мы ведеме свою борьбу из цїлёв не лем 

служеня нашуй Отцюзнинї, а и ушыткуй Европі и 
дїлу христіанства”. Великый Князь жыв у такый 
час, коли наш народ цалком быв позбавленый 
слободы. Не позеравучы на то, же статок Князя, 
його положеня доволяли му жыти спокуйным 
жывотом, вун ступив на праведну путь, против 
вызброєного войська імператора, різікувучы власт-
ным жывотом и слободов.

Ференц Раковцій ІІ. порозумів, же правда не на 

бокови віднянського двора, не на бокови волон-
терув імператора. Вун не пушов путём вічных кон-
формістув, дїйствувучых лем позад чужых роска- 
зув без властных увіровань.

Ференц Раковцій ІІ. на бокови куруцув, не про-
тив, а за Европу, не против христіанства, а у його 
інтересох, пудняв из ныма заставу слободы, зъєди-
нившы коло себе слободолюбивых Мадярув и Ру-

синув, высокородных и простых, 
молодых и старшых.

Панїї и Панове!
Памнять за Великого Князя 

нас зъєдинила из такым народом, 
котрый также хранить ї.

Зато ту и теперь у Шарош-
потокови мы преклоняєме голову 
не лем на честь Великого Князя, 
ай перед тыма, кого знаєме из 
дїдузнины Великого Князя за 
„gens fidelissima”, за смілый и 
слободолюбивый русинськый 
народ, за преданость котрого 
Ференц Раковцій ІІ. быв прямым 
свідком у мадярськуй історії.

Другыма словами, днесь мы 
сяткуєме не лем день роженя Ве-
ликого Князя, айбо и день націо-
налнуй самосвідомости русин-
ськуй нації. Сяк капчать нас лич-
ность Великого Князя! Се нашоє 
общоє сято!

Дорогі цімборове!
Не нагодов Русины честувуть памнять за Вели-

кого Князя. Його постава стала сімболом русин-
ського націоналного єдиненя и слободолюбія, 
єдным словом, націоналного ідентітета.

Русины жыли и жыють у многых державох 
невеликым числом, айбо они не стратили свуй 
ідентітет. Позад хыбеня материнськуй державы и 
матеріалного пудпорованя, особо важным став во-
прос захраненя їх віры и културнуй дїдузнины. 
Сполна цїль захранила народ у тяжкі часы історії, 
змуцнила їх ідентітет. Ся многоцвітна дїдузнина 
важна не лем про Русинув, айбо и про нас ушыткых. 
Зато, же нас скапчує не лем любов до слободы, а и 
христіанська віра. Зато мы сяткуєме день роженя 
Великого Князя из нашыма братами Русинами!

Др. Ріхард Гёрчік, депутат Парламента
Товмачила: Ірина Скіба

15. апріля 2019. рока од 10.00 зачав ся 1-ый 
Конкурс поезії и прозы у русинськуй началнуй 
школї, у котрум зучастнило ся шість дїточок,  
указавшых дуже файный резултат. 

Конкурс отворила діректор школы Павлецька 
Імре Жолтни, котра сердечно пережывала за вош-
колованя и пудготовку участникув. Панї діректор 
повідала за жывот и творчость писателя и поета 
Ґабора Гаттінґера-Клебашко, родака Комловшкы.

Зучастненю у конкурсї предшествовала основа-
телна пудготовка пуд веденём учителькы русин-
ського языка Марії Заяковськуй-Борнани. Дякуву-
чы сёму, дїти засвоїли текст и правдивой выговорё-
ваня. Ушыткі были облеченї у націоналноє шатя.

Предсїдателём журі быв Ласлов Попович, пред-
сїдатель Русинського Націоналного Самосправо-
ваня Комловшкы. Членами журі были Лукачни 
Кетелеш, Ґаборни Пухняк, участникы містного ан-
самбла народнуй співанкы и автор сых шорикув 
Сілард Попович.

Конкурс проходив дуже розрушливо. Дїти дуже 
пережывали. Ушыткым хотїло ся файно выступити. 
На зачатку они продекламовали ˮВручанієˮ по 
русинськы. Потому пак на два раз у конкурсї 
звучали творы, у вечшуй части, Ґабора Гаттінґера-
Клебашко. Школаші из чуством и без хыб декламо-

вали пудготовленї творы, што свідчило за файну 
пудготовку участникув.

Предсїдатель журі подяковав ушыткым за 
участвованя и прекрасну пудготовку и повів дас-
кельо слов за личность и дїятелность Ґабора 
Гаттінґера-Клебашко, котрым ся дуже гордить його 
мала отцюзнина. Дуже добрі, же у дїти вызыває 
інтерес и жаданя изучати русинськый язык, култу-
ру, народнї традіції и сокташі. Журі выповіло на-
дїю, же и у будучности дїти не утратять желаня 
хранити  русинську културу, изучати материнськый 
язык.

Резултаты конкурса:
1. Боріка Галушка
2. Дора Варґа
3. Реґіна Шолтейс

Наградами были одміченї также: Віктор Варґа, 
Анна-Марія Маршалко, Ибоя Маршалко. Ушыткі 
участникы дустали у дарунок книжкы.

У кунцёви журі подяковало ушыткым, ко зу-
частнив ся в орґанізації и проведеню конкурса. Ся 
подїя дуже полюбила ся и менї. И я дуже радый, же 
єм став ї свідком и участником.

Др. Сілард Попович
Товмачила: Ірина Скіба   

23. фебруара одыйшла у лїпшый из світув 
художниця, ґрафік Едіта Медвецька.

Едіта Медвецька-Лутак родила ся 22. октовбра 
1932. рока у Мукачові в учителськуй фамілії . Од 
1947. до 1952. рока учила ся в Ужгородськум Дер-
жавнум Умілсько-промысловум Училищі у май-
струв Йосифа Бокшая, Адалберта Ерделїя, Федора 
Манайла, Андрія Коцкы. 1958. рока закончила и 
дустала діплому Львовського Державного Інстітута 
Прикладного и Декоративного умілства. На зачатку 
свого творчого пути Едіта Медвецька занимала ся 
выготовленём гобеленув, ілустраціёв книжок и 
проектованём сценічных костюмув про народнї 
ансамблы.

Од 1985. рока Заслуженый художник Украины. 
Едіта Медвецька была постояным участником 

отцюзняных и загатарных выставок. Член Союза 
художникув Украины, член Союза художникув 
Совєтського Союза.

Од 1991. рока бывала у Будапештї, занимала ся, 
у булшости, станковым жывописом. Ї умілськый 
метод основаный на выразных контурох, баршанё-
вых тонох глубокого контраста, образувучых гар-
моничноє єдиненя. Вєдно из ґаздом, художником-
монументалістом Николаём Медвецькым, усе были 
активныма участниками русинськых міроприять. 
Меже бывавучых и творячых у Мадярщинї пуд-
карпатськых малярюв, они усе раховали ся цен-
тралныма личностями. Из положытелныма емоція-
ми, из душов, из файныма совітами, они сердечно 
пудпоровали зачинавучых умілцюв на творчуй сте-
зї, помагали совершенствовати вубранї техникы.

А теперь Едіта Медвецька на Райськум Парнасї 
довєдна из ушедшыма душами, котрі она так 
любила.

Блаженый покуй! Вічна памнять!

Конкурс поезії и прозы 
имени Ґабора Гаттінґера-Клебашко 
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Наші сята               Ünnepeink Памнятаєме               Emlékezünk

Честована панї Посланик! Пан Мер!
Панїї и панове!
Честованї русинські соотцюзникы!

Ги депутат Абова и Земплина у Парламентї Ма-
дярщины, из честованём привітствую Вседержав-
ный Союз Русинув Мадярщины, Вседержавноє Ру-
синськоє Самосправованя, депутатув Русинського 
Націоналного Самосправованя 
Шарошпотока, представителюв 
Абова, Земплина, Шарошпотока 
и ушыткых честованых гостюв!

Туй, у кертї каштеля Раков-
ція, у тїнї памнятника Раковція, у 
день роженя Великого Князя 
представителї русинськуй спол-
ности Мадярщины каждый рук 
довєдна из нами споминавуть, як 
наші предкы достойно зучастни-
ли ся у битцї за слободу сполнуй 
Отцюзнины пуд веденём Ферен-
ца Раковція ІІ. Се реално нашоє 
сполноє сято.

Сполнї сяткованя сюй подїї 
мадярськуй нації, се частка все-
общого єдиненя. Мы, Мадяры, 
се робиме не лем туй, у Шарош-
потокови, айбо и у Борші, вадь 
даґде инде у світови, де суть 
памнятникы Раковція, памнятнї 
міста, вадь лем простый реліф 
свідчить за ослободителну борьбу у турецькум 
Родоштї, у полськуй Варшаві вадь многых містох 
Американського контінента. И в ушыткых містох се 
сімболізує націоналноє єдиненя.

У сюм рокови сяткованя особі тым, же Пар-
ламент одзначив 2019 рук - роком Ференца Раков-
ція ІІ.

Панїї и панове!
1705. рока Ференц Раковцій ІІ. так сформуловав 

цїлї націонално-ослободителнуй борьбы:
„Мы ведеме свою борьбу из цїлёв не лем 

служеня нашуй Отцюзнинї, а и ушыткуй Европі и 
дїлу христіанства”. Великый Князь жыв у такый 
час, коли наш народ цалком быв позбавленый 
слободы. Не позеравучы на то, же статок Князя, 
його положеня доволяли му жыти спокуйным 
жывотом, вун ступив на праведну путь, против 
вызброєного войська імператора, різікувучы власт-
ным жывотом и слободов.

Ференц Раковцій ІІ. порозумів, же правда не на 

бокови віднянського двора, не на бокови волон-
терув імператора. Вун не пушов путём вічных кон-
формістув, дїйствувучых лем позад чужых роска- 
зув без властных увіровань.

Ференц Раковцій ІІ. на бокови куруцув, не про-
тив, а за Европу, не против христіанства, а у його 
інтересох, пудняв из ныма заставу слободы, зъєди-
нившы коло себе слободолюбивых Мадярув и Ру-

синув, высокородных и простых, 
молодых и старшых.

Панїї и Панове!
Памнять за Великого Князя 

нас зъєдинила из такым народом, 
котрый также хранить ї.

Зато ту и теперь у Шарош-
потокови мы преклоняєме голову 
не лем на честь Великого Князя, 
ай перед тыма, кого знаєме из 
дїдузнины Великого Князя за 
„gens fidelissima”, за смілый и 
слободолюбивый русинськый 
народ, за преданость котрого 
Ференц Раковцій ІІ. быв прямым 
свідком у мадярськуй історії.

Другыма словами, днесь мы 
сяткуєме не лем день роженя Ве-
ликого Князя, айбо и день націо-
налнуй самосвідомости русин-
ськуй нації. Сяк капчать нас лич-
ность Великого Князя! Се нашоє 
общоє сято!

Дорогі цімборове!
Не нагодов Русины честувуть памнять за Вели-

кого Князя. Його постава стала сімболом русин-
ського націоналного єдиненя и слободолюбія, 
єдным словом, націоналного ідентітета.

Русины жыли и жыють у многых державох 
невеликым числом, айбо они не стратили свуй 
ідентітет. Позад хыбеня материнськуй державы и 
матеріалного пудпорованя, особо важным став во-
прос захраненя їх віры и културнуй дїдузнины. 
Сполна цїль захранила народ у тяжкі часы історії, 
змуцнила їх ідентітет. Ся многоцвітна дїдузнина 
важна не лем про Русинув, айбо и про нас ушыткых. 
Зато, же нас скапчує не лем любов до слободы, а и 
христіанська віра. Зато мы сяткуєме день роженя 
Великого Князя из нашыма братами Русинами!

Др. Ріхард Гёрчік, депутат Парламента
Товмачила: Ірина Скіба

15. апріля 2019. рока од 10.00 зачав ся 1-ый 
Конкурс поезії и прозы у русинськуй началнуй 
школї, у котрум зучастнило ся шість дїточок,  
указавшых дуже файный резултат. 

Конкурс отворила діректор школы Павлецька 
Імре Жолтни, котра сердечно пережывала за вош-
колованя и пудготовку участникув. Панї діректор 
повідала за жывот и творчость писателя и поета 
Ґабора Гаттінґера-Клебашко, родака Комловшкы.

Зучастненю у конкурсї предшествовала основа-
телна пудготовка пуд веденём учителькы русин-
ського языка Марії Заяковськуй-Борнани. Дякуву-
чы сёму, дїти засвоїли текст и правдивой выговорё-
ваня. Ушыткі были облеченї у націоналноє шатя.

Предсїдателём журі быв Ласлов Попович, пред-
сїдатель Русинського Націоналного Самосправо-
ваня Комловшкы. Членами журі были Лукачни 
Кетелеш, Ґаборни Пухняк, участникы містного ан-
самбла народнуй співанкы и автор сых шорикув 
Сілард Попович.

Конкурс проходив дуже розрушливо. Дїти дуже 
пережывали. Ушыткым хотїло ся файно выступити. 
На зачатку они продекламовали ˮВручанієˮ по 
русинськы. Потому пак на два раз у конкурсї 
звучали творы, у вечшуй части, Ґабора Гаттінґера-
Клебашко. Школаші из чуством и без хыб декламо-

вали пудготовленї творы, што свідчило за файну 
пудготовку участникув.

Предсїдатель журі подяковав ушыткым за 
участвованя и прекрасну пудготовку и повів дас-
кельо слов за личность и дїятелность Ґабора 
Гаттінґера-Клебашко, котрым ся дуже гордить його 
мала отцюзнина. Дуже добрі, же у дїти вызыває 
інтерес и жаданя изучати русинськый язык, култу-
ру, народнї традіції и сокташі. Журі выповіло на-
дїю, же и у будучности дїти не утратять желаня 
хранити  русинську културу, изучати материнськый 
язык.

Резултаты конкурса:
1. Боріка Галушка
2. Дора Варґа
3. Реґіна Шолтейс

Наградами были одміченї также: Віктор Варґа, 
Анна-Марія Маршалко, Ибоя Маршалко. Ушыткі 
участникы дустали у дарунок книжкы.

У кунцёви журі подяковало ушыткым, ко зу-
частнив ся в орґанізації и проведеню конкурса. Ся 
подїя дуже полюбила ся и менї. И я дуже радый, же 
єм став ї свідком и участником.

Др. Сілард Попович
Товмачила: Ірина Скіба   

23. фебруара одыйшла у лїпшый из світув 
художниця, ґрафік Едіта Медвецька.

Едіта Медвецька-Лутак родила ся 22. октовбра 
1932. рока у Мукачові в учителськуй фамілії . Од 
1947. до 1952. рока учила ся в Ужгородськум Дер-
жавнум Умілсько-промысловум Училищі у май-
струв Йосифа Бокшая, Адалберта Ерделїя, Федора 
Манайла, Андрія Коцкы. 1958. рока закончила и 
дустала діплому Львовського Державного Інстітута 
Прикладного и Декоративного умілства. На зачатку 
свого творчого пути Едіта Медвецька занимала ся 
выготовленём гобеленув, ілустраціёв книжок и 
проектованём сценічных костюмув про народнї 
ансамблы.

Од 1985. рока Заслуженый художник Украины. 
Едіта Медвецька была постояным участником 

отцюзняных и загатарных выставок. Член Союза 
художникув Украины, член Союза художникув 
Совєтського Союза.

Од 1991. рока бывала у Будапештї, занимала ся, 
у булшости, станковым жывописом. Ї умілськый 
метод основаный на выразных контурох, баршанё-
вых тонох глубокого контраста, образувучых гар-
моничноє єдиненя. Вєдно из ґаздом, художником-
монументалістом Николаём Медвецькым, усе были 
активныма участниками русинськых міроприять. 
Меже бывавучых и творячых у Мадярщинї пуд-
карпатськых малярюв, они усе раховали ся цен-
тралныма личностями. Из положытелныма емоція-
ми, из душов, из файныма совітами, они сердечно 
пудпоровали зачинавучых умілцюв на творчуй сте-
зї, помагали совершенствовати вубранї техникы.

А теперь Едіта Медвецька на Райськум Парнасї 
довєдна из ушедшыма душами, котрі она так 
любила.

Блаженый покуй! Вічна памнять!
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Марець
11. У резіденції Вседержавного Словацького 

Самосправованя одбыло ся засїданя Союза Все-
державных Націоналных Самосправовань. Вседер-
жавноє Русинськоє Самосправованя представляв 
предїдатель Віктор Крамаренко.

15. Сперед 25 роками вуйшло первой число 
новинкы „Боратшаг“. Выданя основала Єва Майер 
вєдно из колеґынёв Маріёв Ембер из цїлёв застачи-
ти пошыреня націоналнуй історії, традіцій и култу-
ры поєдных народув нашуй многонаціоналнуй от-
цюзнины, помочи націям лїпше розуміти и при-
нимати єден другого. Новинка  реґуларно доходить 
як до представителюв народув, бывавучых у 
Мадярщинї, так и до булшости сполности и до 
Мадярув, котрі жыють за гатарами. Тым самым 
пудпорувучы інклузівной побудованя сполности у 
Европськуй Унії и сповненю рекомендацій по 
розвою інтеркултурных компетенцій.

24. Вседержавноє Украинськоє Самоправованя 
тримало Шевченковські дни у Мадярщинї у каш-
тілю „Дуна“. Вседержавноє Русинськоє Само-
справованя представляв предсїдатель Віктор ВРС 
Крамаренко.

27. Фюлёп Кочіш, митрополіт Гайдудороґськуй 
митрополії, Віра Ґіріц, націоналный посланик 
Русинув у Парламентї Мадярщины, Віктор Крама-
ренко, предсїдатель Вседержавного Русинського 
Самосправованя и Серґей Русинко, церькувный 
секретарь, зучастнили ся на авдіенції у Папы 
Римського, котра одбыла ся у Римі, на площі Сятого 
Петра.

27. Из сяткованя 343. рочницї родного дня зачав 
ся памнятный рук Ференца Раковція ІІ. Торжест-
вено споминали за великого князя у Еґері. На його 
честь одбыло ся покладеня вінцюв, бесїды и вы-
ставка перед рочницёв. Сяткованя у вароші одбыло 
ся перед памнятником князя на проспектї Раковція, 
де такой одбыла ся інсценізація значимых подїй, 
злученых из Ференцом Раковціём ІІ. и ослободи-
телнов войнов. Пак были покладенї вінцї коло буста 
Великого князя. Бейла Тромбіташ, предсїдатель 
РНС Еґера и Янош Медве, заміститель предсїда-
теля, оддали честь перед памнятёв за Великого 
князя, поклавшы вінець

(Жерело: Heves Megyei Hírlap)
29. Русинськоє Націоналноє Самосправованя  

Дёндёша и варошська Орґанізація Союза Раковція 
провели сяткованя на честь 343. рочницї Ференца 
Раковція ІІ. из покладенём вінцюв. Веденя вароша, 
цівілнї орґанізації, общества, представителї партій 
оддали честь коло собура Великого князя. Пред-
сїдатель Русинського Націоналного Самосправо-
ваня Дёндёша Янош Форкош одзначив: „Правда же 
у Великого князя Русины были майпреданым ге-
ройськым народом. Мы каждый рук двараз прихо-

диме ку памнятникови Ференца Раковція ІІ. обы 
поклонити ся його памняти. Слїдувучоє покладеня 
вінцюв одбуде ся на уже традіційнї Дни Русинськуй 
Културы, коли мы вєдно из прибывшыма великым 
числом гостями из Пудкарпатя, Войводины и 
Русинами из ушыткуй Мадярщины оддаме честь 
памняти Великого князя.

На сятї зучастнив ся ансамбл Общества пензіс-
тув из Матры „Муцный голос“.

(Жерело: Megyei Hírlap)
                                            

Апріль    
11. Подля ініціативы Офіса премєр-міністера у 

Будаєню одбыло ся отвореня все дївучуй выставкы 
„Дорога Марії, паломництво у Карпатськум ба-
сенї“. На отвореню были притомнї націоналный 
посланик Русинув у Парламентї Мадярщины Віра 
Ґіріц, Віктор Крамаренко, предсїдатель Вседержав-
ного Русинського Самосправованя, Марія Соноць-
ка, предсїдатель РНС Мішколца и РНС реґіона 
Боршод-Абов-Земплина.

18-22. Дякувучы креативному дїятельствови 
Русинського Націоналного Самосправованя Пейча 
одбыла ся уже традіційна Великодня Ґастрономічна 
Презентація. Проґрама зачала ся у великый четверь 
из малёваня писанок, пудготовков потребных 
продуктув про вареня, печеня и традіційнов пуснов 
вечерёв ‒ голубцями из грибами. У Великодню 
пятницю у обыстю Золтана Горвата пекли у пецу 
паскы, варили жовтый сыр, шовдарь. У Великодню 
суботу у Музеёви Чонтварія Йожеф Чегілї, пред-
сїдатель РНС Пейча, отворив конкурс пасок, кот-
рый нараз став и выставков, на котруй были ву-
кладенї іконы и старі годинкы. Отвореня провожо-
вав бавленём на ґітарі Ференц Дёндёші. Міроприя-
тя завершыло ся у Великоднїй понедїлёк у Култур-
нум Центері Поточі. На сяточнум фрыштикови 
участникы конкурса гостили ушыткых посяченыма 
пасками, шовдарём, яйцями, жовтым сыром. Файну 
наладу зробили и Великоднї поливаня. Майудачнї 
поливалнї вершыкы зобрали довєдна.

23.-24. На покликаня містного РНС (пред-
сїдатель Йожеф Чегілї) діректор Русинського Науч-
ного Інстітута имени Антонія Годинкы Др. Михаил 
Капраль навщивив Пейчськый універзітет, де 
тримав бесїду за розвой русинського літературного 
языка а другый день у бібліотецї изглядовав єдну 
бібліоґрафічну рідкость, періодичной выданя 
„Меншиновый Обѣжникъ“ часув послїднюй Світо-
вуй войны.

25. Одбыло ся очередноє за шором засїданя 
Вседержавного Русинського Самосправованя у 
Дебреценї-Йовжа, у Ґрекокатолицькум Русинськум 
Центерови. Предсїдатель Вседержавного Русин-
ського Самосправованя дав справозданя перед 
депутатами за роботу меже двома засїданями, за ис-
повненя рішень, термин сповненя котрых выйшов, 
за актуалнї рішеня. Были затвердженї донесеня 
днукашнёго контролера за 2018. рук Вседержав-
ного Русинського Самосправованя, Уряда ВРС, 
Інстітуцій ВРС и новинкы „Русинськый Світ”, про-
фесіоналнї и фінансові звіты. Депутаты обсудили 
кандідатуру фінансового ревізора и вопросы пуд-
порованя Вседержавного Русинського Само-
справованя. Также депутаты затвердили зміны у 
буджетї ВРС, Уряда ВРС и Інстітуцій ВРС и были 
проведенї зміны в уставных документох Інстітуцій. 
Послїднїм пунктом на шорови дня было обсужденя 
кандідатув на конкурс главного редактора новинкы 
„Русинськый Світ”. Обсудженя и принятя рішеня 
проходило на закрытум засїданю. Главным редак-
тором назначили Віктора Ґіріца.

27. По случаю 216. родного дня Александера 
Духновича русинські самосправованя Зуглова, XI. 
и  XVI.  районув Будапешта потримали памнятный 
вечур. Памнять за великого русинського поета 
орґанізаторы честовали исповненём русинського 
гімна и „Вручанія”. Также, ги уже стало традіціёв, 
участникы вечура Даніел Головацькый и Петро 
Гладинець мл. декламовали верші поета. За дїя-

тельство писателя и поета, ґрекокатолицького 
сященика, педаґоґа, изглядователя русинського 
фолклора потримала бесїду Др. Олґа Повч, пред-
сїдатель РНС XVI. района Будапешта.

29. Русинськоє Націоналноє Самосправованя 
XVIII. района орґанізовало выставку маляря Ленке 
Левіцькуй. Притомных -привітствовала Ірина Мед
ве, предсїдатель РНС XVIII. района Будапешта и 
мер района Атіла Сарваш. Отворив выставку 
Іштван Уйфолуші.

30. Общество Мадярськых памняток у світї 
орґанізовало памнятный вечур „По слїдам памня-
ток Раковція и куруцув у Европі. Памняткы на Пуд-
карпатю. Роля Русинув у ослободителнуй войнї Ра-
ковція“. Вечур быв орґанізованый у залї  Ґа-Фонда
бора Бетлена. Привітственоє слово уповіли: Др. Іш-
тван Ґрежа, уповномоченый Уряда, предсїдатель 
Вседержавного Русинського Самосправованя Вік-
тор Крамаренко. Педаґоґ и изглядователь Шандор 
Ковач тримав бесїду из демонстраці  документал-ёв
ного філма. Зучастнили ся у вечорі ученикы школы 
Ференца Раковція ІІ. Ґаздов вечора быв Др. Мік-
ловш Мессік, предсїдатель Общества. 

      
Товмачила: Ірина Скіба
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Честованї читателї!
Изглядователї Інстітута изглядованя етнічно-націоналных меншын при Мадярськуй Академії Наук 

просять заголосити ся участникув револуції 1956. рока, вадь їх потомкув, знакомых, котрі ся подїлять 
інформаціёв за зучастненя Русинув у высшеспомнянутых подїёх. Просиме ушыткых ко компетентный 
заголосити ся у редакцію нашуй новинкы. Навперед дякуєме!
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даньовоє число котрої: 18170720-1-42
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Марець
11. У резіденції Вседержавного Словацького 

Самосправованя одбыло ся засїданя Союза Все-
державных Націоналных Самосправовань. Вседер-
жавноє Русинськоє Самосправованя представляв 
предїдатель Віктор Крамаренко.

15. Сперед 25 роками вуйшло первой число 
новинкы „Боратшаг“. Выданя основала Єва Майер 
вєдно из колеґынёв Маріёв Ембер из цїлёв застачи-
ти пошыреня націоналнуй історії, традіцій и култу-
ры поєдных народув нашуй многонаціоналнуй от-
цюзнины, помочи націям лїпше розуміти и при-
нимати єден другого. Новинка  реґуларно доходить 
як до представителюв народув, бывавучых у 
Мадярщинї, так и до булшости сполности и до 
Мадярув, котрі жыють за гатарами. Тым самым 
пудпорувучы інклузівной побудованя сполности у 
Европськуй Унії и сповненю рекомендацій по 
розвою інтеркултурных компетенцій.

24. Вседержавноє Украинськоє Самоправованя 
тримало Шевченковські дни у Мадярщинї у каш-
тілю „Дуна“. Вседержавноє Русинськоє Само-
справованя представляв предсїдатель Віктор ВРС 
Крамаренко.

27. Фюлёп Кочіш, митрополіт Гайдудороґськуй 
митрополії, Віра Ґіріц, націоналный посланик 
Русинув у Парламентї Мадярщины, Віктор Крама-
ренко, предсїдатель Вседержавного Русинського 
Самосправованя и Серґей Русинко, церькувный 
секретарь, зучастнили ся на авдіенції у Папы 
Римського, котра одбыла ся у Римі, на площі Сятого 
Петра.

27. Из сяткованя 343. рочницї родного дня зачав 
ся памнятный рук Ференца Раковція ІІ. Торжест-
вено споминали за великого князя у Еґері. На його 
честь одбыло ся покладеня вінцюв, бесїды и вы-
ставка перед рочницёв. Сяткованя у вароші одбыло 
ся перед памнятником князя на проспектї Раковція, 
де такой одбыла ся інсценізація значимых подїй, 
злученых из Ференцом Раковціём ІІ. и ослободи-
телнов войнов. Пак были покладенї вінцї коло буста 
Великого князя. Бейла Тромбіташ, предсїдатель 
РНС Еґера и Янош Медве, заміститель предсїда-
теля, оддали честь перед памнятёв за Великого 
князя, поклавшы вінець

(Жерело: Heves Megyei Hírlap)
29. Русинськоє Націоналноє Самосправованя  

Дёндёша и варошська Орґанізація Союза Раковція 
провели сяткованя на честь 343. рочницї Ференца 
Раковція ІІ. из покладенём вінцюв. Веденя вароша, 
цівілнї орґанізації, общества, представителї партій 
оддали честь коло собура Великого князя. Пред-
сїдатель Русинського Націоналного Самосправо-
ваня Дёндёша Янош Форкош одзначив: „Правда же 
у Великого князя Русины были майпреданым ге-
ройськым народом. Мы каждый рук двараз прихо-

диме ку памнятникови Ференца Раковція ІІ. обы 
поклонити ся його памняти. Слїдувучоє покладеня 
вінцюв одбуде ся на уже традіційнї Дни Русинськуй 
Културы, коли мы вєдно из прибывшыма великым 
числом гостями из Пудкарпатя, Войводины и 
Русинами из ушыткуй Мадярщины оддаме честь 
памняти Великого князя.

На сятї зучастнив ся ансамбл Общества пензіс-
тув из Матры „Муцный голос“.

(Жерело: Megyei Hírlap)
                                            

Апріль    
11. Подля ініціативы Офіса премєр-міністера у 

Будаєню одбыло ся отвореня все дївучуй выставкы 
„Дорога Марії, паломництво у Карпатськум ба-
сенї“. На отвореню были притомнї націоналный 
посланик Русинув у Парламентї Мадярщины Віра 
Ґіріц, Віктор Крамаренко, предсїдатель Вседержав-
ного Русинського Самосправованя, Марія Соноць-
ка, предсїдатель РНС Мішколца и РНС реґіона 
Боршод-Абов-Земплина.

18-22. Дякувучы креативному дїятельствови 
Русинського Націоналного Самосправованя Пейча 
одбыла ся уже традіційна Великодня Ґастрономічна 
Презентація. Проґрама зачала ся у великый четверь 
из малёваня писанок, пудготовков потребных 
продуктув про вареня, печеня и традіційнов пуснов 
вечерёв ‒ голубцями из грибами. У Великодню 
пятницю у обыстю Золтана Горвата пекли у пецу 
паскы, варили жовтый сыр, шовдарь. У Великодню 
суботу у Музеёви Чонтварія Йожеф Чегілї, пред-
сїдатель РНС Пейча, отворив конкурс пасок, кот-
рый нараз став и выставков, на котруй были ву-
кладенї іконы и старі годинкы. Отвореня провожо-
вав бавленём на ґітарі Ференц Дёндёші. Міроприя-
тя завершыло ся у Великоднїй понедїлёк у Култур-
нум Центері Поточі. На сяточнум фрыштикови 
участникы конкурса гостили ушыткых посяченыма 
пасками, шовдарём, яйцями, жовтым сыром. Файну 
наладу зробили и Великоднї поливаня. Майудачнї 
поливалнї вершыкы зобрали довєдна.

23.-24. На покликаня містного РНС (пред-
сїдатель Йожеф Чегілї) діректор Русинського Науч-
ного Інстітута имени Антонія Годинкы Др. Михаил 
Капраль навщивив Пейчськый універзітет, де 
тримав бесїду за розвой русинського літературного 
языка а другый день у бібліотецї изглядовав єдну 
бібліоґрафічну рідкость, періодичной выданя 
„Меншиновый Обѣжникъ“ часув послїднюй Світо-
вуй войны.

25. Одбыло ся очередноє за шором засїданя 
Вседержавного Русинського Самосправованя у 
Дебреценї-Йовжа, у Ґрекокатолицькум Русинськум 
Центерови. Предсїдатель Вседержавного Русин-
ського Самосправованя дав справозданя перед 
депутатами за роботу меже двома засїданями, за ис-
повненя рішень, термин сповненя котрых выйшов, 
за актуалнї рішеня. Были затвердженї донесеня 
днукашнёго контролера за 2018. рук Вседержав-
ного Русинського Самосправованя, Уряда ВРС, 
Інстітуцій ВРС и новинкы „Русинськый Світ”, про-
фесіоналнї и фінансові звіты. Депутаты обсудили 
кандідатуру фінансового ревізора и вопросы пуд-
порованя Вседержавного Русинського Само-
справованя. Также депутаты затвердили зміны у 
буджетї ВРС, Уряда ВРС и Інстітуцій ВРС и были 
проведенї зміны в уставных документох Інстітуцій. 
Послїднїм пунктом на шорови дня было обсужденя 
кандідатув на конкурс главного редактора новинкы 
„Русинськый Світ”. Обсудженя и принятя рішеня 
проходило на закрытум засїданю. Главным редак-
тором назначили Віктора Ґіріца.

27. По случаю 216. родного дня Александера 
Духновича русинські самосправованя Зуглова, XI. 
и  XVI.  районув Будапешта потримали памнятный 
вечур. Памнять за великого русинського поета 
орґанізаторы честовали исповненём русинського 
гімна и „Вручанія”. Также, ги уже стало традіціёв, 
участникы вечура Даніел Головацькый и Петро 
Гладинець мл. декламовали верші поета. За дїя-

тельство писателя и поета, ґрекокатолицького 
сященика, педаґоґа, изглядователя русинського 
фолклора потримала бесїду Др. Олґа Повч, пред-
сїдатель РНС XVI. района Будапешта.

29. Русинськоє Націоналноє Самосправованя 
XVIII. района орґанізовало выставку маляря Ленке 
Левіцькуй. Притомных -привітствовала Ірина Мед
ве, предсїдатель РНС XVIII. района Будапешта и 
мер района Атіла Сарваш. Отворив выставку 
Іштван Уйфолуші.

30. Общество Мадярськых памняток у світї 
орґанізовало памнятный вечур „По слїдам памня-
ток Раковція и куруцув у Европі. Памняткы на Пуд-
карпатю. Роля Русинув у ослободителнуй войнї Ра-
ковція“. Вечур быв орґанізованый у залї  Ґа-Фонда
бора Бетлена. Привітственоє слово уповіли: Др. Іш-
тван Ґрежа, уповномоченый Уряда, предсїдатель 
Вседержавного Русинського Самосправованя Вік-
тор Крамаренко. Педаґоґ и изглядователь Шандор 
Ковач тримав бесїду из демонстраці  документал-ёв
ного філма. Зучастнили ся у вечорі ученикы школы 
Ференца Раковція ІІ. Ґаздов вечора быв Др. Мік-
ловш Мессік, предсїдатель Общества. 

      
Товмачила: Ірина Скіба
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просять заголосити ся участникув револуції 1956. рока, вадь їх потомкув, знакомых, котрі ся подїлять 
інформаціёв за зучастненя Русинув у высшеспомнянутых подїёх. Просиме ушыткых ко компетентный 
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A Görögkatolikus Ruszin Közösségi Ház 
megnyitója és megszentelése

A Görögkatolikus Ruszin Közösségi Ház 
megnyitója és megszentelése

Áldott jó időben került sor április 26-án Debrecen-
Józsán a történelmi jelentőségű Görögkatolikus Ruszin 
Közösségi Ház megnyitójára és megszentelésére. A 
szent és megindító alkalomra érkező számos ruszin 
testvérünk, az egyházi és közéleti méltóságok csendes 
ihletettséggel tekintettek a gyönyörű, fából készült 
házra. Olyannak tűnt ez a Ruszin Ház, mintha arca len-
ne, és ahogy az ember arcán meglátszik élete, érzelmei 
és gondolatai, úgy sugall ez a ház  a Ferenc homlokzatán
pápa által megszentelt görögkatolikus kereszttel és 
ruszin címerrel valamilyen rendkívüli, cselekvésre 
indító szándékot. A ház lelke, a belső világa pedig fehér 
falaival, szép arányaival, házi oltárán Ladócsi László 
festőművész ikonjával, ruszin tárgyi emlékeivel, 
könyvekkel, festményekkel arra kér, hogy gyűljünk 
össze, kutassuk, éljük a hagyományainkat, adjunk 
életet és ezzel jövőt ruszinságunknak. Vendégeinknek 
bemutatja a ruszin történelmet, jellegzetességeinket és 
bizonyítja élni akarásunkat. A Ház megszemélyesítői 
pedig munkatársaink, Magyarország támogatása, a 
görögkatolikus hit és az Egyház.

A Ház szellemisége, hivatása már az alapkőben, 
mint a magban, benne volt, az építők pedig kivirá-
goztatták, megvalósították azt. Köszönet ezért minden-
kinek, ki tett, tesz és tenni fog érte, „Isten minket úgy 
segéljen!” 

Az ünnepség nem sokkal 11 óra után kezdődött 
Kramarenko Viktor, az Országos Ruszin Önkormány-
zat elnökének megnyitóbeszédével, amelyben üdvö-
zölte a megjelenteket, és röviden ismertette a Ház 
létrejöttének történetét. Utána Soltész Miklós, a Mi-
niszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért 
felelős államtitkár beszéde következett, amelyben az 
államtitkár úr kihangsúlyozta a nemzetiségek elenged-
hetetlen támogatását úgy Magyarországon, ahogy 
külföldön is. Kiemelkedő példája ennek a Debrecen-
Józsán felépült Görögkatolikus Ruszin Közösségi Ház, 
amely híven tükrözi az ország felelős nemzetiség-

politikáját, amivel követendő példát kíván adni és se-
gíteni a hasonló törekvéseket akár az országhatárokon 
túl is. Elismerését fejezte ki az Országos Ruszin Ön-
kormányzatnak a kitartó és eredményes munkájáért, 
amit a kormány, ahogy eddig, támogatni fog a jövőben 
is. Szavai szerint a közösségi ház megnyitása egy új 
fejezet a ruszinság történelmében, amely biztosítéka a 
nemzetiség fennmaradásának, minek alapja a sok év-
százados közös múltunk, közös céljaink, közös mun-
kánk és jövőnk.

Komolay Szabolcs, Debrecen kultúráért felelős al-
polgármestere beszédében kiemelte, hogy ez a ház 
lehetőséget ad arra, hogy a ruszinok együtt legyenek, 
megőrizzék identitásukat, gyakorolhassák vallásukat, 
vagy csak egyszerűen civil tevékenységet folytassa-
nak. Ezzel szolgálni fogja Debrecen ügyét, és ahogy az 
államtitkár úr beszédében elhangzott, szolgálni fogja a 
nemzet ügyét is. Leszögezte, hogy ahogy az ország 
kormányára, ugyanúgy Debrecen város vezetésére is 
számíthatnak a kisebbségek.

Giricz Vera, az Országgyűlés ruszin nemzetiségi 
szószólója beszédében történelmi jelentőségűnek ne-
vezte az eseményt és megköszönte a Kormány támoga-
tását, amely lehetővé tette a Görögkatolikus Ruszin 
Közösségi Ház megépítését, amely a ruszinok és a 
magyarok közös történelmének fontos mérföldköve. 
Ez a ház szól az elismerésről, a sorsunkról, az egy 
országról, ahol tizenhárom nemzetiség él békében egy-
mással és az anyanemzettel. Kifejezte elhatározását, 
hogy a ruszin közösség továbbra is folytatja eddigi 
munkáját a kulturális autonómia megőrzése érdekében. 

Ezután a Lautitia Kóruscsalád az alkalomhoz illő, 
mély érzelmeket és csöndet keltő gyönyörű előadása 
készítette fel lelkünket a ház megszentelésére.

Nagyméltóságú és Főtisztelendő Kocsis Fülöp, a 
Hajdúdorogi Görögkatolikus Főegyházmegye érsek-
metropolitája vezette a megáldási szertartást, amelyben 
Seszták István főhelynök, Ruszinkó Szergej érseki 
titkár és Szentesi Csaba parókus működtek közre. A ház 

megszentelése egyházi szláv nyelvű imádsággal vég-
ződött. Az érsek-metropolita beszédében többek között 
kifejtette: „…közösségi házat azért hozunk létre, hogy 
az közösséget teremtsen. Nyitott közösséget.” Szavai 
szerint nem vagyunk ellenségek, hanem önmagunkat és 
rossz érzéseinket is legyőzve testvérként akarunk és 
fogunk egymásra nézni. Reményei szerint a Ház így 
nemcsak a görögkatolikusoknak és a ruszinoknak, 
hanem más embereknek is szolgál. „Ez a ház Isten 
kegyelméből a szenteket is befogadja, az angyalokat és 
az imádkozó embereket is” - foglalta össze ihletett 
mondatával a közösségi ház hivatását az érsek-metro-
polita.

A szalagot Kocsis Fülöp érsek-metropolita, Soltész 
Miklós államtitkár és Giricz Vera szószóló vágták át.

Az avatáson megjelentek: Dr. Simicskó István, a 
hazafias és honvédelmi nevelésért, illetve az ezzel 
összefüggő beruházásokért felelős kormánybiztos, 
Kalmár Ferenc, Magyarország szomszédságpolitikájá-
nak fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, Dr.  Kovács
János, a BAZ Megyei Önkormányzati Hivatal fő-

jegyzője, Tircsi Richárd, a Miniszterelnökség Nemzeti-
ségi főosztályának vezetője, Szilcer-Likovics Olga és 
Szónoczki János, az ORÖ elnök-helyettesei, Kozs-
nyánszky János, a MROSZ és a Sárospataki NRÖ el-
nöke, a települési RNÖ elnökei és képviselői.

Köszönjük Mazur József fafaragó mesternek a 
Közösségi Ház homlokzatát díszítő kereszt és címer, 
valamint a bejáratnál a tábla elkészítését. Hálával tarto-
zunk Telenkó Bazilnak, a Debreceni RNÖ elnökének és 
Erdei Lillának, a Görögkatolikus Ruszin Közösségi 
Ház munkatársának a ház berendezésében, a rendez-
vény szervezésében és lebonyolításában végzett mun-
kájukért.

A projekt az EMMI és a Miniszterelnökség támo-
gatásával valósult meg.

A Ruszin Görögkatolikus Közösségi Ház címe: 
4225 Debrecen, Felsőjózsai út 9-11. 

Elérhetőség: gkat.ruszin.debr@gmail.com, 
+3630/4859030.

Írta: Giricz Viktor

2019. március 27-én Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi 
Főegyházmegye érsek-metropolitája, Giricz Vera, az 
Országgyűlés ruszin nemzetiségi szószólója, Krama-
renko Viktor, az Országos Ruszin Önkormányzat el-
nöke és Ruszinkó Szergej érseki titkár részt vettek Ró-
mában, a Szent Péter téren megtartott pápai audiencián, 
amely megszervezéséért nagy hálával tartozunk dr. 
Habsburg-Lotharingiai Eduard vatikáni nagykövetnek, 
Kocsis Fülöp érsek-metropolitának és munkatársaik-
nak.

Vatikánban Őszentsége Ferenc pápa megáldotta 
azt a fából faragott keresztet és ruszin címert, Mazur 
József művész remek munkáit, amelyek a Debrecen-
Józsán felépült Görögkatolikus Ruszin Közösségi Ház 
homlokzatát díszítik majd. 

A Vatikáni Rádió magyar nyelvű szerkesztősége 
ebből az alkalomból interjút készített Kocsis Fülöp 
érsek-metropolitával.

 
Peter Vértesaljai László: Nagy szeretettel köszön-

töm a Vatikáni Rádió stúdiójában Kocsis Fülöp hajdú-
dorogi érsek- metropolitát, aki a Szent Atyánál járt a 
héten, szerdán, méghozzá két kísérővel - ők pedig a 
magyarországi ruszin kisebbségnek a képviselői. 
Milyen céllal kaptatok a Szentatyával való találkozási 
lehetőséget érsek atya? 

Kocsis Fülöp érsek-metropolita: Valójában én 
voltam az ő kísérőjük, mert a magyarországi ruszin 

kisebbségnek az elnöke, Kramarenko Viktor és a 
szóvivője, Giricz Vera azzal a kéréssel kerestek meg 
engem, hogy a Debrecenben már fölépült Ruszin 
Nemzeti Közösségi Házat egy szép címerrel szeretnék 
díszíteni, és milyen szép lenne, hogy ha ezt a címert 
Ferenc pápa megáldaná. És akkor elindítottam a folya-
matot: megkértem a kollégium új rektorát, Németh 
Norbert atyát, hogy segítsen nekünk, illetve Habsburg 
Eduárd (Magyarország vatikáni képviselője – a szerk.) 
volt az, aki közvetlenül fölkínálta a segítségét, aztán ő 
is vitt be bennünket, el tudta intézni, hogy Ferenc pápa 
ezen a napon a pápai kihallgatás során fogadjon 
bennünket, és természetesen vállalta is. Velem volt még 
Ruszinkó Szergej, a titkárom, aki egyébként szintén 
ruszin származású, de ő Kárpátaljáról való, úgyhogy 
hárman voltak a delegációban a ruszin kisebbségnek a 
követeiként. És a pápai kihallgatáson nekem nagyon-
nagyon megható volt a Pápának a beszéde a kenyérről, 
ezután én elmondtam nekik (a küldöttségnek - a szerk.) 
a tanítást. A kihallgatás után pedig a püspököket, 
bennünket odainvitáltak rövid találkozásra, kézcsókra, 
és akkor én már jeleztem Ferenc pápának, hogy hát 
nemcsak a magam nevében jöttem, hanem a magyar-
országi ruszin kisebbség kérését tolmácsolom, akik 
szintén itt vannak velem, és majd utána, kérem, hogy 
áldja meg ezt címert és egy szép fakeresztet, amelyet 
majd elhelyezünk a debreceni házra. Rábólintott, hogy 
megteszi, ezt a kérésünket teljesíti, és később pedig, 
amikor odavezették a világi vendégekhöz, akkor én 

Magyarországi ruszin küldöttség a PápánálMagyarországi ruszin küldöttség a Pápánál
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A Görögkatolikus Ruszin Közösségi Ház 
megnyitója és megszentelése

Áldott jó időben került sor április 26-án Debrecen-
Józsán a történelmi jelentőségű Görögkatolikus Ruszin 
Közösségi Ház megnyitójára és megszentelésére. A 
szent és megindító alkalomra érkező számos ruszin 
testvérünk, az egyházi és közéleti méltóságok csendes 
ihletettséggel tekintettek a gyönyörű, fából készült 
házra. Olyannak tűnt ez a Ruszin Ház, mintha arca len-
ne, és ahogy az ember arcán meglátszik élete, érzelmei 
és gondolatai, úgy sugall ez a ház  a Ferenc homlokzatán
pápa által megszentelt görögkatolikus kereszttel és 
ruszin címerrel valamilyen rendkívüli, cselekvésre 
indító szándékot. A ház lelke, a belső világa pedig fehér 
falaival, szép arányaival, házi oltárán Ladócsi László 
festőművész ikonjával, ruszin tárgyi emlékeivel, 
könyvekkel, festményekkel arra kér, hogy gyűljünk 
össze, kutassuk, éljük a hagyományainkat, adjunk 
életet és ezzel jövőt ruszinságunknak. Vendégeinknek 
bemutatja a ruszin történelmet, jellegzetességeinket és 
bizonyítja élni akarásunkat. A Ház megszemélyesítői 
pedig munkatársaink, Magyarország támogatása, a 
görögkatolikus hit és az Egyház.

A Ház szellemisége, hivatása már az alapkőben, 
mint a magban, benne volt, az építők pedig kivirá-
goztatták, megvalósították azt. Köszönet ezért minden-
kinek, ki tett, tesz és tenni fog érte, „Isten minket úgy 
segéljen!” 

Az ünnepség nem sokkal 11 óra után kezdődött 
Kramarenko Viktor, az Országos Ruszin Önkormány-
zat elnökének megnyitóbeszédével, amelyben üdvö-
zölte a megjelenteket, és röviden ismertette a Ház 
létrejöttének történetét. Utána Soltész Miklós, a Mi-
niszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért 
felelős államtitkár beszéde következett, amelyben az 
államtitkár úr kihangsúlyozta a nemzetiségek elenged-
hetetlen támogatását úgy Magyarországon, ahogy 
külföldön is. Kiemelkedő példája ennek a Debrecen-
Józsán felépült Görögkatolikus Ruszin Közösségi Ház, 
amely híven tükrözi az ország felelős nemzetiség-

politikáját, amivel követendő példát kíván adni és se-
gíteni a hasonló törekvéseket akár az országhatárokon 
túl is. Elismerését fejezte ki az Országos Ruszin Ön-
kormányzatnak a kitartó és eredményes munkájáért, 
amit a kormány, ahogy eddig, támogatni fog a jövőben 
is. Szavai szerint a közösségi ház megnyitása egy új 
fejezet a ruszinság történelmében, amely biztosítéka a 
nemzetiség fennmaradásának, minek alapja a sok év-
százados közös múltunk, közös céljaink, közös mun-
kánk és jövőnk.

Komolay Szabolcs, Debrecen kultúráért felelős al-
polgármestere beszédében kiemelte, hogy ez a ház 
lehetőséget ad arra, hogy a ruszinok együtt legyenek, 
megőrizzék identitásukat, gyakorolhassák vallásukat, 
vagy csak egyszerűen civil tevékenységet folytassa-
nak. Ezzel szolgálni fogja Debrecen ügyét, és ahogy az 
államtitkár úr beszédében elhangzott, szolgálni fogja a 
nemzet ügyét is. Leszögezte, hogy ahogy az ország 
kormányára, ugyanúgy Debrecen város vezetésére is 
számíthatnak a kisebbségek.

Giricz Vera, az Országgyűlés ruszin nemzetiségi 
szószólója beszédében történelmi jelentőségűnek ne-
vezte az eseményt és megköszönte a Kormány támoga-
tását, amely lehetővé tette a Görögkatolikus Ruszin 
Közösségi Ház megépítését, amely a ruszinok és a 
magyarok közös történelmének fontos mérföldköve. 
Ez a ház szól az elismerésről, a sorsunkról, az egy 
országról, ahol tizenhárom nemzetiség él békében egy-
mással és az anyanemzettel. Kifejezte elhatározását, 
hogy a ruszin közösség továbbra is folytatja eddigi 
munkáját a kulturális autonómia megőrzése érdekében. 

Ezután a Lautitia Kóruscsalád az alkalomhoz illő, 
mély érzelmeket és csöndet keltő gyönyörű előadása 
készítette fel lelkünket a ház megszentelésére.

Nagyméltóságú és Főtisztelendő Kocsis Fülöp, a 
Hajdúdorogi Görögkatolikus Főegyházmegye érsek-
metropolitája vezette a megáldási szertartást, amelyben 
Seszták István főhelynök, Ruszinkó Szergej érseki 
titkár és Szentesi Csaba parókus működtek közre. A ház 

megszentelése egyházi szláv nyelvű imádsággal vég-
ződött. Az érsek-metropolita beszédében többek között 
kifejtette: „…közösségi házat azért hozunk létre, hogy 
az közösséget teremtsen. Nyitott közösséget.” Szavai 
szerint nem vagyunk ellenségek, hanem önmagunkat és 
rossz érzéseinket is legyőzve testvérként akarunk és 
fogunk egymásra nézni. Reményei szerint a Ház így 
nemcsak a görögkatolikusoknak és a ruszinoknak, 
hanem más embereknek is szolgál. „Ez a ház Isten 
kegyelméből a szenteket is befogadja, az angyalokat és 
az imádkozó embereket is” - foglalta össze ihletett 
mondatával a közösségi ház hivatását az érsek-metro-
polita.

A szalagot Kocsis Fülöp érsek-metropolita, Soltész 
Miklós államtitkár és Giricz Vera szószóló vágták át.

Az avatáson megjelentek: Dr. Simicskó István, a 
hazafias és honvédelmi nevelésért, illetve az ezzel 
összefüggő beruházásokért felelős kormánybiztos, 
Kalmár Ferenc, Magyarország szomszédságpolitikájá-
nak fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, Dr.  Kovács
János, a BAZ Megyei Önkormányzati Hivatal fő-

jegyzője, Tircsi Richárd, a Miniszterelnökség Nemzeti-
ségi főosztályának vezetője, Szilcer-Likovics Olga és 
Szónoczki János, az ORÖ elnök-helyettesei, Kozs-
nyánszky János, a MROSZ és a Sárospataki NRÖ el-
nöke, a települési RNÖ elnökei és képviselői.

Köszönjük Mazur József fafaragó mesternek a 
Közösségi Ház homlokzatát díszítő kereszt és címer, 
valamint a bejáratnál a tábla elkészítését. Hálával tarto-
zunk Telenkó Bazilnak, a Debreceni RNÖ elnökének és 
Erdei Lillának, a Görögkatolikus Ruszin Közösségi 
Ház munkatársának a ház berendezésében, a rendez-
vény szervezésében és lebonyolításában végzett mun-
kájukért.

A projekt az EMMI és a Miniszterelnökség támo-
gatásával valósult meg.

A Ruszin Görögkatolikus Közösségi Ház címe: 
4225 Debrecen, Felsőjózsai út 9-11. 

Elérhetőség: gkat.ruszin.debr@gmail.com, 
+3630/4859030.

Írta: Giricz Viktor

2019. március 27-én Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi 
Főegyházmegye érsek-metropolitája, Giricz Vera, az 
Országgyűlés ruszin nemzetiségi szószólója, Krama-
renko Viktor, az Országos Ruszin Önkormányzat el-
nöke és Ruszinkó Szergej érseki titkár részt vettek Ró-
mában, a Szent Péter téren megtartott pápai audiencián, 
amely megszervezéséért nagy hálával tartozunk dr. 
Habsburg-Lotharingiai Eduard vatikáni nagykövetnek, 
Kocsis Fülöp érsek-metropolitának és munkatársaik-
nak.

Vatikánban Őszentsége Ferenc pápa megáldotta 
azt a fából faragott keresztet és ruszin címert, Mazur 
József művész remek munkáit, amelyek a Debrecen-
Józsán felépült Görögkatolikus Ruszin Közösségi Ház 
homlokzatát díszítik majd. 

A Vatikáni Rádió magyar nyelvű szerkesztősége 
ebből az alkalomból interjút készített Kocsis Fülöp 
érsek-metropolitával.

 
Peter Vértesaljai László: Nagy szeretettel köszön-

töm a Vatikáni Rádió stúdiójában Kocsis Fülöp hajdú-
dorogi érsek- metropolitát, aki a Szent Atyánál járt a 
héten, szerdán, méghozzá két kísérővel - ők pedig a 
magyarországi ruszin kisebbségnek a képviselői. 
Milyen céllal kaptatok a Szentatyával való találkozási 
lehetőséget érsek atya? 

Kocsis Fülöp érsek-metropolita: Valójában én 
voltam az ő kísérőjük, mert a magyarországi ruszin 

kisebbségnek az elnöke, Kramarenko Viktor és a 
szóvivője, Giricz Vera azzal a kéréssel kerestek meg 
engem, hogy a Debrecenben már fölépült Ruszin 
Nemzeti Közösségi Házat egy szép címerrel szeretnék 
díszíteni, és milyen szép lenne, hogy ha ezt a címert 
Ferenc pápa megáldaná. És akkor elindítottam a folya-
matot: megkértem a kollégium új rektorát, Németh 
Norbert atyát, hogy segítsen nekünk, illetve Habsburg 
Eduárd (Magyarország vatikáni képviselője – a szerk.) 
volt az, aki közvetlenül fölkínálta a segítségét, aztán ő 
is vitt be bennünket, el tudta intézni, hogy Ferenc pápa 
ezen a napon a pápai kihallgatás során fogadjon 
bennünket, és természetesen vállalta is. Velem volt még 
Ruszinkó Szergej, a titkárom, aki egyébként szintén 
ruszin származású, de ő Kárpátaljáról való, úgyhogy 
hárman voltak a delegációban a ruszin kisebbségnek a 
követeiként. És a pápai kihallgatáson nekem nagyon-
nagyon megható volt a Pápának a beszéde a kenyérről, 
ezután én elmondtam nekik (a küldöttségnek - a szerk.) 
a tanítást. A kihallgatás után pedig a püspököket, 
bennünket odainvitáltak rövid találkozásra, kézcsókra, 
és akkor én már jeleztem Ferenc pápának, hogy hát 
nemcsak a magam nevében jöttem, hanem a magyar-
országi ruszin kisebbség kérését tolmácsolom, akik 
szintén itt vannak velem, és majd utána, kérem, hogy 
áldja meg ezt címert és egy szép fakeresztet, amelyet 
majd elhelyezünk a debreceni házra. Rábólintott, hogy 
megteszi, ezt a kérésünket teljesíti, és később pedig, 
amikor odavezették a világi vendégekhöz, akkor én 

Magyarországi ruszin küldöttség a PápánálMagyarországi ruszin küldöttség a Pápánál
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tolmácsoltam ezt a kérést újra, és akkor találkoztak 
vele, megáldotta ezeket a szép tárgyakat, úgyhogy ez-
zel a nagy örömmel viszik most már haza, és helyezzük 
el Debrecenben ezen a Ruszin Házon ezt a szép címert 
és a fakeresztet.

Peter Vértesaljai László: Ebben az összefüggésben 
mit hasznos tudni nekünk a ruszinokról, ruténokról, fő-
ként vallási értelemben, de létszámban is hol vannak 
jelen?

Kocsis Fülöp érsek-metropolita: A ruszin nép 
nagyon sokat szenvedett nép, és a mai jelenlegi poli-
tikai, nemzetpolitikai helyzetben azért vannak továb-
bra is nehéz körülmények között, mert nincs anya-
országuk, tehát Kárpátalján, Szlovákiában, Magyar-
országon és még több más országban is vannak jelen 
nagy számban. A magyarországi ruszin kisebbség kb. 
egy 5000 fős egység. A legnagyobb számban nyilván 
Szlovákiában, illetve Ukrajnában vannak, továbbá 
Szerbiában, de a fő központjuk az Ungvár, Munkács, 
Beregszász, és ezen a területen történelmileg a monar-
chia idejében is itt voltak nagy számban, és ők mindig is 
görögkatolikusok voltak, tehát a görögkakolikus egy-
házzal nagyon szoros kapcsolatuk van. Ami még 
nagyon érdekes, hogy az ő nyelvük, a nemzeti nyelvük 
az egyházi szlávval mondhatni azonos. Tehát a 
legrégebbi, legősibb szláv nyelvet beszélik ők, amely 
az írásjelekben is nagyon közeli ahhoz az egyházi 
szlávhoz, amelyet ószlávnak nevezünk, és ők gyakorla-
tilag ezen a nyelven beszélnek.

Peter Vértesaljai László: Érvényes lenne a - vala-
milyen értelemben - a hasonlat, hogy ők a csángói az 
ottani ukrán közös nyelvi nagycsaládnak? 

Kocsis Fülöp érsek-metropolita: Nyelvük ősi-
ségét tekintve igen egyértelműen, egyértelmű, hiszen 
nyilván az összes szláv nyelvnek megvolt a maga őse, 
és ezt ma azzal az ószlávval azonosítjuk, amelyet az 
egyházban használnak ma már. Tehát például ezt az 
egyházi szlávot használják ezeken a szláv területeken 
meg Oroszországban is, de nem értik. Csak a nagyon 
tanult emberek értik azt a nyelvet, amit a templomban 
énekelnek. Oroszországban is például. De ez így van 
Görögországban is, hogy van az ősi ógörög, koiné 
görög, amelytől már jelentősen eltért a mai beszélt 
görög nyelv, és az egyházi görögöt, az egyházi nyelvet 
csak a tanultabbak értik, hát ugyanez a szláv nyelven 
belül is. Viszont a ruszinok, gyakorlatilag azt lehet 

mondani, hogy szinte ezen a nyelven beszélnek - egy 
nagyon érdekes nyelvi és nemzeti jelenség. 

Peter Vértesaljai László: Van a ruszin népnek egy 
nagyon ismert és elismert képviselője? 

Kocsis Fülöp érsek-metropolita: Több is van, de 
akit mi különösen is nagy szeretettel számon tartunk, az 
Romzsa Tódor Munkácsi görögkatolikus püspök. Aki, 
megint az ő személye is, egy nagyon markáns jele 
annak, hogy a ruszin és a magyar közösség nagyon 
közel áll egymáshoz. Tudniillik Romzsa Tódort mi 
magyarok is sajátunkak tekintjük. Őrá az volt a jel-
lemző, hogy az egyházmegyéjében sok nemzet volt, és 
mindig azon a nyelven írt, akikhöz éppen szólt az ő 
levele. Az ő beszélt nyelve a ruszin volt, de amikor 
magyarokhoz szólt, akkor magyarul írt, hogyha 
románokhoz szolt - akkor románul írt. Ezt a hármat 
tudom egészen biztosan mondani. Így aztán, ahogyan 
mi nevezzük őt Romzsa Tódornak, ezt végül is így írta 
alá egyébként, ez is arra utal, hogy ő a magyarságát is 
sajátjának tekintette. Na most a ruszin mint nép a 
magyarokkal nagyon közeli, nagyon baráti, tehát 
mondhatjuk, hogy erősebb mint a magyar-lengyel 
baráti kapcsolat - csak erről kevesen tudnak, mert 
nagyon kicsiny nép. Az összlétszámuk az egész világon 
olyan kb. 70-80 ezer fő. Nagyon szoros a kapcsolat, és 
ráadásul ők alapvetően főként görögkatolikusok, ezért 
hát sok szálon vagyunk nagyon jó kapcsolatban és 
viszonyban velük.

Peter Vértesaljai László: Érsek atya, hálásan 
köszönöm a beszámolót. 

A szerkesztők: Vértesaljai László és Somogyi Viktória.

Tavaszi verőfény tette ragyogóvá a tokaj-hegyaljai 
tájat. Az ország különböző településein, városaiban élő 
ruszin közösség képviselői, a Nagyságos Fejedelem 
születésnapját ünneplők magukon érezhették a kora ta-
vaszi nap simogató melegét. Ismét örömmel köszönt-
hették egymást az ünnepre érkezők. 
A harang hívószavára újra egybe-
gyűltünk a Sárospataki Szent Péter 
és Szent Pál apostolfejedelmekről 
elnevezett görögkatolikus temp-
lomban a méltó hálaadásra, ünnep-
lésre. Az ünnepi Szent Liturgia 
Orosz-Tóth György abodi parochus 
vezetésével és Szónoczki János Mi-
hály görög-katolikus pap tanításá-
val kezdődött. A liturgikus előírá-
sok szerint az elhunytjainkról emlé-
keztünk meg. A tanításban pedig a 
bibliai hősökről, akik az egy igaz 
Istenhitük mellett és a szabadságuk 
védelmére is összefogtak, fegyver-
keztek. A tanítás bibliai alapja a 
Makkabeusok könyve volt. 

Nemzeti hősünk II. Rákóczi 
Ferenc és mindazok, akik zászlaja 
alatt felvállalták a nemzetünk sza-
badságért vívott harcukat, küzdelmüket. Feláldozva 
vagyont és családot, majd vállalva a száműzetést. A 
nemzet emlékezik, és jelet hagy az utókor számára. 
Ilyen jel a badacsonyi bazalthegybe épített Bujdosók 
lépcsője, amely 464 lépcsőfokkal, a pihenőkben egy-
egy emléktáblával emlékeztet a hősökre. A Nagyságos 
Fejedelemre, Mikes Kelemenre, Sibrik Miklósra, 
Cinka Pannára, Zrínyi Ilonára, Thököly Imrére és a 
többi neves hősre.

Megemlékeztünk a mindennapi hősökről is, akik a 
család, a hivatás és kötelességeik teljesítése során 
áldozták fel életüket, ontották könnyeiket és vérüket. 
Neveltek családot, őrizték a hit lángját minden ellensé-

ges tanítással szemben. Ebben a Szent Liturgiában 
mindannyiukért szólt a harang, zengett az ének.

A liturgia egyes részeiben a múcsonyi énekkar 
szláv nyelven énekelt és tette ünnepélyessé az isten-
tiszteletet.

A Liturgiát követően a Várkertben hallgattuk meg 
az ünnepi köszöntőket: Dr. Hörcsik 
Richárd országgyűlési képviselőt, 
Giricz Verát, a Magyar Országgyű-
lés ruszin parlamenti szószólóját, 
Dr. Kovács Jánost a BAZ Megyei 
Önkormányzati Hivatal főjegyző-
jét, Aros Jánost, Sárospatak polgár-
mesterét, Dr. Tamás Edit múzeum-
igazgatót és Dr. habil Enghy Sándor 
teológiai professzort. A köszönté-
sek után a megemlékezés koszorúit, 
virágait helyeztük el a Nagyságos 
Fejedelem szobránál.

A közös ebéd során a régi is-
merősök, az ünneplők népes tár-
sasága megerősítette barátságát és a 
ruszin közösséghez való tartozását. 

A megemlékezés ezen sorain 
keresztül mondunk köszönetet a 
Sárospataki Görög Katolikus Egy-

házközségnek és Kozsnyánszky János kedves bará-
tunknak, a Sárospataki Ruszin Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnökének és munkatársainak a kedves 
fogadtatásért és az ünnep színvonalas megrendezé-
séért. A nap meglepetéséhez tartozott a gyönyörűen fel-
újított Sárospataki Református Templom megtekintése 
is. Az érkező önkormányzatok népes csoportja hitében 
és az ősök iránti tisztelet megerősödésével térhetett 
vissza otthonába.

Írta: Szónoczki János Mihály

A Nagyságos Fejedelem születésnapjaA Nagyságos Fejedelem születésnapja
Sárospatak, 2019. március 23.
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tolmácsoltam ezt a kérést újra, és akkor találkoztak 
vele, megáldotta ezeket a szép tárgyakat, úgyhogy ez-
zel a nagy örömmel viszik most már haza, és helyezzük 
el Debrecenben ezen a Ruszin Házon ezt a szép címert 
és a fakeresztet.

Peter Vértesaljai László: Ebben az összefüggésben 
mit hasznos tudni nekünk a ruszinokról, ruténokról, fő-
ként vallási értelemben, de létszámban is hol vannak 
jelen?

Kocsis Fülöp érsek-metropolita: A ruszin nép 
nagyon sokat szenvedett nép, és a mai jelenlegi poli-
tikai, nemzetpolitikai helyzetben azért vannak továb-
bra is nehéz körülmények között, mert nincs anya-
országuk, tehát Kárpátalján, Szlovákiában, Magyar-
országon és még több más országban is vannak jelen 
nagy számban. A magyarországi ruszin kisebbség kb. 
egy 5000 fős egység. A legnagyobb számban nyilván 
Szlovákiában, illetve Ukrajnában vannak, továbbá 
Szerbiában, de a fő központjuk az Ungvár, Munkács, 
Beregszász, és ezen a területen történelmileg a monar-
chia idejében is itt voltak nagy számban, és ők mindig is 
görögkatolikusok voltak, tehát a görögkakolikus egy-
házzal nagyon szoros kapcsolatuk van. Ami még 
nagyon érdekes, hogy az ő nyelvük, a nemzeti nyelvük 
az egyházi szlávval mondhatni azonos. Tehát a 
legrégebbi, legősibb szláv nyelvet beszélik ők, amely 
az írásjelekben is nagyon közeli ahhoz az egyházi 
szlávhoz, amelyet ószlávnak nevezünk, és ők gyakorla-
tilag ezen a nyelven beszélnek.

Peter Vértesaljai László: Érvényes lenne a - vala-
milyen értelemben - a hasonlat, hogy ők a csángói az 
ottani ukrán közös nyelvi nagycsaládnak? 

Kocsis Fülöp érsek-metropolita: Nyelvük ősi-
ségét tekintve igen egyértelműen, egyértelmű, hiszen 
nyilván az összes szláv nyelvnek megvolt a maga őse, 
és ezt ma azzal az ószlávval azonosítjuk, amelyet az 
egyházban használnak ma már. Tehát például ezt az 
egyházi szlávot használják ezeken a szláv területeken 
meg Oroszországban is, de nem értik. Csak a nagyon 
tanult emberek értik azt a nyelvet, amit a templomban 
énekelnek. Oroszországban is például. De ez így van 
Görögországban is, hogy van az ősi ógörög, koiné 
görög, amelytől már jelentősen eltért a mai beszélt 
görög nyelv, és az egyházi görögöt, az egyházi nyelvet 
csak a tanultabbak értik, hát ugyanez a szláv nyelven 
belül is. Viszont a ruszinok, gyakorlatilag azt lehet 

mondani, hogy szinte ezen a nyelven beszélnek - egy 
nagyon érdekes nyelvi és nemzeti jelenség. 

Peter Vértesaljai László: Van a ruszin népnek egy 
nagyon ismert és elismert képviselője? 

Kocsis Fülöp érsek-metropolita: Több is van, de 
akit mi különösen is nagy szeretettel számon tartunk, az 
Romzsa Tódor Munkácsi görögkatolikus püspök. Aki, 
megint az ő személye is, egy nagyon markáns jele 
annak, hogy a ruszin és a magyar közösség nagyon 
közel áll egymáshoz. Tudniillik Romzsa Tódort mi 
magyarok is sajátunkak tekintjük. Őrá az volt a jel-
lemző, hogy az egyházmegyéjében sok nemzet volt, és 
mindig azon a nyelven írt, akikhöz éppen szólt az ő 
levele. Az ő beszélt nyelve a ruszin volt, de amikor 
magyarokhoz szólt, akkor magyarul írt, hogyha 
románokhoz szolt - akkor románul írt. Ezt a hármat 
tudom egészen biztosan mondani. Így aztán, ahogyan 
mi nevezzük őt Romzsa Tódornak, ezt végül is így írta 
alá egyébként, ez is arra utal, hogy ő a magyarságát is 
sajátjának tekintette. Na most a ruszin mint nép a 
magyarokkal nagyon közeli, nagyon baráti, tehát 
mondhatjuk, hogy erősebb mint a magyar-lengyel 
baráti kapcsolat - csak erről kevesen tudnak, mert 
nagyon kicsiny nép. Az összlétszámuk az egész világon 
olyan kb. 70-80 ezer fő. Nagyon szoros a kapcsolat, és 
ráadásul ők alapvetően főként görögkatolikusok, ezért 
hát sok szálon vagyunk nagyon jó kapcsolatban és 
viszonyban velük.

Peter Vértesaljai László: Érsek atya, hálásan 
köszönöm a beszámolót. 

A szerkesztők: Vértesaljai László és Somogyi Viktória.

Tavaszi verőfény tette ragyogóvá a tokaj-hegyaljai 
tájat. Az ország különböző településein, városaiban élő 
ruszin közösség képviselői, a Nagyságos Fejedelem 
születésnapját ünneplők magukon érezhették a kora ta-
vaszi nap simogató melegét. Ismét örömmel köszönt-
hették egymást az ünnepre érkezők. 
A harang hívószavára újra egybe-
gyűltünk a Sárospataki Szent Péter 
és Szent Pál apostolfejedelmekről 
elnevezett görögkatolikus temp-
lomban a méltó hálaadásra, ünnep-
lésre. Az ünnepi Szent Liturgia 
Orosz-Tóth György abodi parochus 
vezetésével és Szónoczki János Mi-
hály görög-katolikus pap tanításá-
val kezdődött. A liturgikus előírá-
sok szerint az elhunytjainkról emlé-
keztünk meg. A tanításban pedig a 
bibliai hősökről, akik az egy igaz 
Istenhitük mellett és a szabadságuk 
védelmére is összefogtak, fegyver-
keztek. A tanítás bibliai alapja a 
Makkabeusok könyve volt. 

Nemzeti hősünk II. Rákóczi 
Ferenc és mindazok, akik zászlaja 
alatt felvállalták a nemzetünk sza-
badságért vívott harcukat, küzdelmüket. Feláldozva 
vagyont és családot, majd vállalva a száműzetést. A 
nemzet emlékezik, és jelet hagy az utókor számára. 
Ilyen jel a badacsonyi bazalthegybe épített Bujdosók 
lépcsője, amely 464 lépcsőfokkal, a pihenőkben egy-
egy emléktáblával emlékeztet a hősökre. A Nagyságos 
Fejedelemre, Mikes Kelemenre, Sibrik Miklósra, 
Cinka Pannára, Zrínyi Ilonára, Thököly Imrére és a 
többi neves hősre.

Megemlékeztünk a mindennapi hősökről is, akik a 
család, a hivatás és kötelességeik teljesítése során 
áldozták fel életüket, ontották könnyeiket és vérüket. 
Neveltek családot, őrizték a hit lángját minden ellensé-

ges tanítással szemben. Ebben a Szent Liturgiában 
mindannyiukért szólt a harang, zengett az ének.

A liturgia egyes részeiben a múcsonyi énekkar 
szláv nyelven énekelt és tette ünnepélyessé az isten-
tiszteletet.

A Liturgiát követően a Várkertben hallgattuk meg 
az ünnepi köszöntőket: Dr. Hörcsik 
Richárd országgyűlési képviselőt, 
Giricz Verát, a Magyar Országgyű-
lés ruszin parlamenti szószólóját, 
Dr. Kovács Jánost a BAZ Megyei 
Önkormányzati Hivatal főjegyző-
jét, Aros Jánost, Sárospatak polgár-
mesterét, Dr. Tamás Edit múzeum-
igazgatót és Dr. habil Enghy Sándor 
teológiai professzort. A köszönté-
sek után a megemlékezés koszorúit, 
virágait helyeztük el a Nagyságos 
Fejedelem szobránál.

A közös ebéd során a régi is-
merősök, az ünneplők népes tár-
sasága megerősítette barátságát és a 
ruszin közösséghez való tartozását. 

A megemlékezés ezen sorain 
keresztül mondunk köszönetet a 
Sárospataki Görög Katolikus Egy-

házközségnek és Kozsnyánszky János kedves bará-
tunknak, a Sárospataki Ruszin Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnökének és munkatársainak a kedves 
fogadtatásért és az ünnep színvonalas megrendezé-
séért. A nap meglepetéséhez tartozott a gyönyörűen fel-
újított Sárospataki Református Templom megtekintése 
is. Az érkező önkormányzatok népes csoportja hitében 
és az ősök iránti tisztelet megerősödésével térhetett 
vissza otthonába.

Írta: Szónoczki János Mihály

A Nagyságos Fejedelem születésnapjaA Nagyságos Fejedelem születésnapja
Sárospatak, 2019. március 23.

Kedves Olvasóink!

Kérjük, hogy adója 1% a Ruszinokért Alapítványnak adományozza!

Adószáma: 18170720-1-42

Tisztelt Olvasók!

Bővebb információt a magyarországi ruszinok életéről WEB oldalunkon találhatnak: 

http://ruszin.com
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Tisztelt Szószoló Asszony! Polgármester Úr!
Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt ruszin Honfitársaim!
Mint Abaúj és Zemplén országgyűlési képviselője 

tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Magyarországi 
Ruszinok Országos Szövetségét, az Országos Ruszin 
Önkormányzat, a pataki Ruszin Nemzetiségi Ön-
kormányzat képviselőit és az aba-
úji, zempléni, sárospataki polgáro-
kat és minden idelátogató kedves 
vendéget! 

Itt, a pataki Rákóczi vár kertjé-
ben, a Rákóczi szobor árnyékában a 
nagyságos fejedelem születésnap-
ján a magyarországi ruszinság kép-
viselői minden évben együtt emlé-
keznek velünk arra, hogy őseik a 
Rákóczi-szabadságharcban kiálltak 
a közös haza szabadságáért. Igazi 
közösségi ünnep ez. 

Mégis része a közös egésznek, 
a magyar nemzet közös emlékezé-
sének. Hiszen mi magyarok is ezt 
tesszük nemcsak itt Patakon, ha-
nem Borsiban vagy bárhol a vilá-
gon, ahol Rákóczi szobor, emlék-
mű, vagy csak egyszerű relief idézi 
a fejedelem emlékét a törökországi 
Rodostótól a lengyelországi Varsón 
át az amerikai kontinens számos 
településén. Mindenütt a nemzet szabadságért való 
kiállás és az összetartozás szimbóluma.  

S ebben az évben emlékezésünknek az adja a 
különlegességét, hogy az Országgyűlés 2019-et II. Rá-
kóczi Ferenc emlékévének nyilvánította!

Hölgyeim és Uraim!
II. Rákóczi Ferenc 1705-ben ezekkel a szavakkal 

fogalmazta meg a szabadságharc célját: „Azon fára-
dozunk, hogy hazánk szabadságának visszaszerzésével 
nemcsak a nemzetnek, de az egyetemes Európának és a 
keresztény ügynek is szolgálhassunk.” A vezérlő feje-
delem olyan korban élt, amikor hazánk szabadsága 
semmivé foszlott már. Bár vagyona, körülményei 
megengedték volna, mégsem a kényelmes utat válasz-
totta, hanem az igazság oldalára állt, szemben a császári 
seregek fegyvereivel, a fej- és jószágvesztés büntetés 
lehetőségét vállalva.

II. Rákóczi Ferenc felismerte, hogy az igazság nem 
a bécsi udvar, nem a császár zsoldosai oldalán áll. Nem 
a labancokat, nem az örökös konformisták útját 
választotta, akik meggyőződés nélkül, mindig mástól 

várják az utasítást. II. Rákóczi Ferenc a kurucok mellett 
- nem Európa ellen, hanem Európáért - nem a keresz-
tény üggyel szemben, hanem annak szolgálva emelte fel 
a zászlót, amely alá a szabadságszerető magyarok és 
ruszinok, nemesek és közemberek, harcot tapasztaltak 
és ifjonti erőtől duzzadók ezrei gyülekeztek.

Hölgyeim és Uraim!
II. Rákóczi Ferenc emlékezete 

alkalmas arra, hogy egységet te-
remtsen azokkal a népekkel is, ame-
lyek emlékezete megőrizte őt. 

Éppen ezért itt és most, Sáros-
patakon ez az ünnep nemcsak a 
nagyságos fejedelem életműve előt-
ti főhajtás kell hogy legyen, hanem 
főhajtás - ahogy Rákóczi Ferenc 
aposztrofálta - a „gens fidelissima”, 
a ruszin nép szabadságszeretete és 
bátor kiállása előtt is, aminek éppen 
II. Rákóczi Ferenc volt a magyar 
történelemben a legfőbb tanúja! 
Más szavakkal: a mai ünnep nem-
csak a nagyságos fejedelem szüle-
tésnapjának az ünnepe, hanem a 
ruszin nemzeti öntudat újjászületé-
sének a napja is! Így köt össze ben-
nünket, ruszinokat és magyarokat 
Rákóczi személye. Közös ünne-
pünk hát a mai. 

Kedves Barátaim!
Nem véletlen hát, hogy a ruszinok máig őrzik a 

nagyságos fejedelem emlékét. Személye részévé vált a 
ruszin összefogásnak és ruszin szabadságszeretetnek, 
egyszóval a ruszin nemzettudatnak. Egyfajta katalizá-
tora lett nemzeti összetartozásuknak. 

A ruszinok sokféle államban éltek és élnek, kisebb-
ségben, mégis nemzeti öntudattal. Támogató hatalom 
híján ezért mindig kivételesen fontos volt számukra a 
közösségüket összekötő hagyományok ápolása. Ez 
óvta meg őket a történelem hányattatásai között, ez 
védte és erősítette identitásukat. Ez a sokszínű hagyo-
mány, ez a szellemi örökség nemcsak a ruszinok szá-
mára értékes, hanem számunkra is. Mert összeköt ben-
nünket a szabadság szeretete éppúgy, mint a keresztyén 
hitünk kötelékei. A nagyságos fejedelem születésnapja 
ezért is közös ünnepünk ruszin testvéreinkkel együtt! 

Dr. Hörcsik Richárd 
Országgyűlési Képviselő

2019. április 15-én 10 órai kezdettel első alkalom-
mal került megrendezésre a „Hattinger-Klebaskó 
Gábor vers- és prózamondó verseny” a Komlóskai 
Ruszin Nemzetiségi Általános Iskolában, melyen az 
iskola hat tanulója vett részt dicséretes produkciókkal.

A versenyt az iskola igazgatója, Pauleczki Imre 
Zsoltné nyitotta meg, aki a szívén viseli az oktatást, a 
gyerekek felkészítését. Az igazgató asszony ismertette 
Komlóska szülöttének, Hattinger-Klebaskó Gábor 
írónak és költőnek életrajzát.

A versenyt alapos felkészülés előzte meg Barnáné-
Zajakovszki Mária ruszin tanárnő vezetésével, így 
biztos szövegtudással, jó kiejtéssel és ruszin nemzeti-
ségi öltözetben érkeztek a gyerekek.

A zsűri elnöke Popovics László, a Komlóskai Ru-
szin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke volt. A zsűri 
további tagjai voltak: Köteles Lukácsné, Koritár Lász-
lóné, Puhnyák Gáborné, akik a helyi népdalkör tagjai, 
illetve a cikk írója dr. Popovics Szilárd.

A versenyt a gyermekek részéről nagy izgalom 
előzte meg. Első körben közösen elszavalták a ruszin 
szózatot magyarul. Ezután a versenyzők elszavalták 
ruszinul a szózatot és további 2 szakasz következett 
nagyrészt Hattinger-Klebaskó Gábor műveiből. A 
gyermekek a szövegeket hibátlanul mondták el, 
tökéletes szövegértésről tettek tanúbizonyságot.

A zsűri elnöke megköszönte a versenyzőknek, 
hogy sok szép verset és prózát tanultak meg, így mél-
tóan emlékezve meg Hattinger-Klebaskó Gábor sze-
mélyéről és munkásságáról, akire mindnyájan büszkék 
vagyunk. Dicséretes, hogy a ruszin nyelv és hagyomá-
nyok felé érdeklődéssel fordulnak a gyerekek, ezáltal 
elősegítik ennek fennmaradását és átörökítését az 
utánunk következő nemzedéknek. A zsűri tagjai 
reményüket fejezték ki, hogy a tanulók majd továbbra 
is ilyen nagy érdeklődéssel tanulják a ruszin nyelvet és 
ápolják a ruszin kultúrát.

A következő eredmények születtek:
1. helyezett: Haluska Boglárka
2. helyezett: Varga Dóra
3. helyezett: Soltész Regina
Különdíjat kaptak: Varga Viktor, Marsalkó Anna-

mária és Haluska Ibolya.
A gyermekek értékes könyvjutalomban részesül-

tek.
Végezetül a zsűri tagjai megköszönték mindazok-

nak a munkáját, akik a gyerekek felkészítésében és a 
verseny szervezésben részt vettek. Szívet melengető 
délelőtt volt, örülünk, hogy részesei lehettünk.

A cikk írója: dr. Popovics Szilárd

Hattinger-Klebaskó Gábor 
Vers- és Prózamondó Verseny Komlóskán

Hattinger-Klebaskó Gábor 
Vers- és Prózamondó Verseny Komlóskán

Medveczkyné Luták Edit 1932. 
október 22-én született Munkácson 
tanárok családjában. 1947-1952 között 
az Ungvári Iparművészeti Szakközép-
iskola hallgatója, mesterei: Boksay 
József, Erdélyi Béla, Manajló Fedor, 
Koczka András. 1958-ban diplomát 
szerzett a lembergi Iparművészeti Fő-
iskolán. Pályájának korai szakaszán 
gobelineket, könyvillusztrációkat, va-
lamint színpadi ruhaterveket készített a 
népi együttesek számára. 1985-ben 
Ukrajna érdemes művésze címmel tün-
tették ki. Számos magyarországi és 
külföldi tárlat állandó résztvevője, az 
Ukrán és a Szovjet Képző- és Ipar-
művészeti Szövetség tagja volt. 1991 
óta Budapesten élt, főleg táblaképfestőként dolgozott. 

Festésmódjának alapját a kifejező 
kontúrok, a bársonyos tónusok mély 
kontrasztjai, a harmonikus kölcsön-
hatások képezték. Férjével, Medvecz-
ky Miklós festőművésszel a ruszin 
hagyományőrző rendezvények lelkes 
résztvevői, a Magyarországon élő és 
alkotó kárpátaljai származású művé-
szek körének meghatározó egyénisé-
gei voltak. Jóindulatú, kollegiális ja-
vaslataik és biztatásuk segítették a 
pályakezdőket művészetük és techni-
kájuk tökéletesítésében. Most már a 
Mennyei Parnasszuson együtt van az 
általa szeretett lelkekkel.

Boldog nyugalmat! Örök emléket!

II. Rákóczi Ferenc születésnapja: 
a ruszin összetartozás ünnepe

II. Rákóczi Ferenc születésnapja: 
a ruszin összetartozás ünnepe

- Sárospatak, Rákóczi-vár kertje, 2019. március 23. 11:20 -

2019. február 23-án elhunyt Medveczky Edit 
festőművész, grafikus, érdemes művész

2019. február 23-án elhunyt Medveczky Edit 
festőművész, grafikus, érdemes művész
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Tisztelt Szószoló Asszony! Polgármester Úr!
Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt ruszin Honfitársaim!
Mint Abaúj és Zemplén országgyűlési képviselője 

tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Magyarországi 
Ruszinok Országos Szövetségét, az Országos Ruszin 
Önkormányzat, a pataki Ruszin Nemzetiségi Ön-
kormányzat képviselőit és az aba-
úji, zempléni, sárospataki polgáro-
kat és minden idelátogató kedves 
vendéget! 

Itt, a pataki Rákóczi vár kertjé-
ben, a Rákóczi szobor árnyékában a 
nagyságos fejedelem születésnap-
ján a magyarországi ruszinság kép-
viselői minden évben együtt emlé-
keznek velünk arra, hogy őseik a 
Rákóczi-szabadságharcban kiálltak 
a közös haza szabadságáért. Igazi 
közösségi ünnep ez. 

Mégis része a közös egésznek, 
a magyar nemzet közös emlékezé-
sének. Hiszen mi magyarok is ezt 
tesszük nemcsak itt Patakon, ha-
nem Borsiban vagy bárhol a vilá-
gon, ahol Rákóczi szobor, emlék-
mű, vagy csak egyszerű relief idézi 
a fejedelem emlékét a törökországi 
Rodostótól a lengyelországi Varsón 
át az amerikai kontinens számos 
településén. Mindenütt a nemzet szabadságért való 
kiállás és az összetartozás szimbóluma.  

S ebben az évben emlékezésünknek az adja a 
különlegességét, hogy az Országgyűlés 2019-et II. Rá-
kóczi Ferenc emlékévének nyilvánította!

Hölgyeim és Uraim!
II. Rákóczi Ferenc 1705-ben ezekkel a szavakkal 

fogalmazta meg a szabadságharc célját: „Azon fára-
dozunk, hogy hazánk szabadságának visszaszerzésével 
nemcsak a nemzetnek, de az egyetemes Európának és a 
keresztény ügynek is szolgálhassunk.” A vezérlő feje-
delem olyan korban élt, amikor hazánk szabadsága 
semmivé foszlott már. Bár vagyona, körülményei 
megengedték volna, mégsem a kényelmes utat válasz-
totta, hanem az igazság oldalára állt, szemben a császári 
seregek fegyvereivel, a fej- és jószágvesztés büntetés 
lehetőségét vállalva.

II. Rákóczi Ferenc felismerte, hogy az igazság nem 
a bécsi udvar, nem a császár zsoldosai oldalán áll. Nem 
a labancokat, nem az örökös konformisták útját 
választotta, akik meggyőződés nélkül, mindig mástól 

várják az utasítást. II. Rákóczi Ferenc a kurucok mellett 
- nem Európa ellen, hanem Európáért - nem a keresz-
tény üggyel szemben, hanem annak szolgálva emelte fel 
a zászlót, amely alá a szabadságszerető magyarok és 
ruszinok, nemesek és közemberek, harcot tapasztaltak 
és ifjonti erőtől duzzadók ezrei gyülekeztek.

Hölgyeim és Uraim!
II. Rákóczi Ferenc emlékezete 

alkalmas arra, hogy egységet te-
remtsen azokkal a népekkel is, ame-
lyek emlékezete megőrizte őt. 

Éppen ezért itt és most, Sáros-
patakon ez az ünnep nemcsak a 
nagyságos fejedelem életműve előt-
ti főhajtás kell hogy legyen, hanem 
főhajtás - ahogy Rákóczi Ferenc 
aposztrofálta - a „gens fidelissima”, 
a ruszin nép szabadságszeretete és 
bátor kiállása előtt is, aminek éppen 
II. Rákóczi Ferenc volt a magyar 
történelemben a legfőbb tanúja! 
Más szavakkal: a mai ünnep nem-
csak a nagyságos fejedelem szüle-
tésnapjának az ünnepe, hanem a 
ruszin nemzeti öntudat újjászületé-
sének a napja is! Így köt össze ben-
nünket, ruszinokat és magyarokat 
Rákóczi személye. Közös ünne-
pünk hát a mai. 

Kedves Barátaim!
Nem véletlen hát, hogy a ruszinok máig őrzik a 

nagyságos fejedelem emlékét. Személye részévé vált a 
ruszin összefogásnak és ruszin szabadságszeretetnek, 
egyszóval a ruszin nemzettudatnak. Egyfajta katalizá-
tora lett nemzeti összetartozásuknak. 

A ruszinok sokféle államban éltek és élnek, kisebb-
ségben, mégis nemzeti öntudattal. Támogató hatalom 
híján ezért mindig kivételesen fontos volt számukra a 
közösségüket összekötő hagyományok ápolása. Ez 
óvta meg őket a történelem hányattatásai között, ez 
védte és erősítette identitásukat. Ez a sokszínű hagyo-
mány, ez a szellemi örökség nemcsak a ruszinok szá-
mára értékes, hanem számunkra is. Mert összeköt ben-
nünket a szabadság szeretete éppúgy, mint a keresztyén 
hitünk kötelékei. A nagyságos fejedelem születésnapja 
ezért is közös ünnepünk ruszin testvéreinkkel együtt! 

Dr. Hörcsik Richárd 
Országgyűlési Képviselő

2019. április 15-én 10 órai kezdettel első alkalom-
mal került megrendezésre a „Hattinger-Klebaskó 
Gábor vers- és prózamondó verseny” a Komlóskai 
Ruszin Nemzetiségi Általános Iskolában, melyen az 
iskola hat tanulója vett részt dicséretes produkciókkal.

A versenyt az iskola igazgatója, Pauleczki Imre 
Zsoltné nyitotta meg, aki a szívén viseli az oktatást, a 
gyerekek felkészítését. Az igazgató asszony ismertette 
Komlóska szülöttének, Hattinger-Klebaskó Gábor 
írónak és költőnek életrajzát.

A versenyt alapos felkészülés előzte meg Barnáné-
Zajakovszki Mária ruszin tanárnő vezetésével, így 
biztos szövegtudással, jó kiejtéssel és ruszin nemzeti-
ségi öltözetben érkeztek a gyerekek.

A zsűri elnöke Popovics László, a Komlóskai Ru-
szin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke volt. A zsűri 
további tagjai voltak: Köteles Lukácsné, Koritár Lász-
lóné, Puhnyák Gáborné, akik a helyi népdalkör tagjai, 
illetve a cikk írója dr. Popovics Szilárd.

A versenyt a gyermekek részéről nagy izgalom 
előzte meg. Első körben közösen elszavalták a ruszin 
szózatot magyarul. Ezután a versenyzők elszavalták 
ruszinul a szózatot és további 2 szakasz következett 
nagyrészt Hattinger-Klebaskó Gábor műveiből. A 
gyermekek a szövegeket hibátlanul mondták el, 
tökéletes szövegértésről tettek tanúbizonyságot.

A zsűri elnöke megköszönte a versenyzőknek, 
hogy sok szép verset és prózát tanultak meg, így mél-
tóan emlékezve meg Hattinger-Klebaskó Gábor sze-
mélyéről és munkásságáról, akire mindnyájan büszkék 
vagyunk. Dicséretes, hogy a ruszin nyelv és hagyomá-
nyok felé érdeklődéssel fordulnak a gyerekek, ezáltal 
elősegítik ennek fennmaradását és átörökítését az 
utánunk következő nemzedéknek. A zsűri tagjai 
reményüket fejezték ki, hogy a tanulók majd továbbra 
is ilyen nagy érdeklődéssel tanulják a ruszin nyelvet és 
ápolják a ruszin kultúrát.

A következő eredmények születtek:
1. helyezett: Haluska Boglárka
2. helyezett: Varga Dóra
3. helyezett: Soltész Regina
Különdíjat kaptak: Varga Viktor, Marsalkó Anna-

mária és Haluska Ibolya.
A gyermekek értékes könyvjutalomban részesül-

tek.
Végezetül a zsűri tagjai megköszönték mindazok-

nak a munkáját, akik a gyerekek felkészítésében és a 
verseny szervezésben részt vettek. Szívet melengető 
délelőtt volt, örülünk, hogy részesei lehettünk.

A cikk írója: dr. Popovics Szilárd

Hattinger-Klebaskó Gábor 
Vers- és Prózamondó Verseny Komlóskán
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Medveczkyné Luták Edit 1932. 
október 22-én született Munkácson 
tanárok családjában. 1947-1952 között 
az Ungvári Iparművészeti Szakközép-
iskola hallgatója, mesterei: Boksay 
József, Erdélyi Béla, Manajló Fedor, 
Koczka András. 1958-ban diplomát 
szerzett a lembergi Iparművészeti Fő-
iskolán. Pályájának korai szakaszán 
gobelineket, könyvillusztrációkat, va-
lamint színpadi ruhaterveket készített a 
népi együttesek számára. 1985-ben 
Ukrajna érdemes művésze címmel tün-
tették ki. Számos magyarországi és 
külföldi tárlat állandó résztvevője, az 
Ukrán és a Szovjet Képző- és Ipar-
művészeti Szövetség tagja volt. 1991 
óta Budapesten élt, főleg táblaképfestőként dolgozott. 

Festésmódjának alapját a kifejező 
kontúrok, a bársonyos tónusok mély 
kontrasztjai, a harmonikus kölcsön-
hatások képezték. Férjével, Medvecz-
ky Miklós festőművésszel a ruszin 
hagyományőrző rendezvények lelkes 
résztvevői, a Magyarországon élő és 
alkotó kárpátaljai származású művé-
szek körének meghatározó egyénisé-
gei voltak. Jóindulatú, kollegiális ja-
vaslataik és biztatásuk segítették a 
pályakezdőket művészetük és techni-
kájuk tökéletesítésében. Most már a 
Mennyei Parnasszuson együtt van az 
általa szeretett lelkekkel.

Boldog nyugalmat! Örök emléket!

II. Rákóczi Ferenc születésnapja: 
a ruszin összetartozás ünnepe

II. Rákóczi Ferenc születésnapja: 
a ruszin összetartozás ünnepe

- Sárospatak, Rákóczi-vár kertje, 2019. március 23. 11:20 -

2019. február 23-án elhunyt Medveczky Edit 
festőművész, grafikus, érdemes művész
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Március
11: Az Országos Szlovák Önkormányzat székhá-

zában megtartottak az Országos Nemzetiségi Ön-
kormányzatok Szövetsége taggyűlését. Az Országos 
Ruszin Önkormányzatot Kramarenko Viktor elnök 
képviselte. 

15: 25 éve jelent meg a Barátság című folyóirat első 
száma.  A kiadványt Mayer Éva alapította kollégájával, 
Ember Máriával közösen azzal a céllal, hogy az egyes 
nemzetiségi közösségek történelmére, hagyományaira 
és kultúrájára vonatkozó ismeretek közlésével sok-
nemzetiségű hazánkban elősegítsék a különböző 
népcsoportok közötti megértést, elfogadást. A lap 
rendszeresen eljut a magyarországi nemzetiségekhez 
éppúgy, mint a többségi közösséghez és a határon túli 
magyarokhoz, hozzájárulva ezzel az Európai Unió in-
kluzív társadalomépítéssel és interkulturális kom-
petenciák fejlesztésével kapcsolatos ajánlásának meg-
valósulásához.

24: Az Országos Ukrán Önkormányzat a Duna Pa-
lotában megrendezte a Magyarországi Sevcsenko na-
pokat. Az Országos Ruszin Önkormányzatot Krama-
renko Viktor elnök képviselte.

27: Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyházmegye 
érsek-metropolitája, Giricz Vera, az Országgyűlés ru-
szin nemzetiségi szószólója, Kramarenko Viktor, az 
Országos Ruszin Önkormányzatot elnöke és Ruszinkó 
Szergej érseki titkár részt vettek Rómában, a Szent 
Péter téren megtartott pápai audiencián.

27: Születésének 343. évfordulóján, március 27-én 
indult a II. Rákóczi Ferenc emlékév. A fejedelemről 
Egerben is méltóképpen megemlékeztek. A megye-
székhelyen koszorúzással, előadásokkal és rendhagyó 
kiállítással ünnepelték az évfordulót. A városi ünnepsé-
get a fejedelem Rákóczi úti szobránál tartották, ahol 
felidézték II. Rákóczi Ferenc és a hozzá köthető sza-
badságharc jelentőségét, majd megkoszorúzták a 
mellszobrát. A helyi ruszin közösség nevében Trom-
bitás Béla, az Egri Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke és Medve János, az Egri RNÖ elnökhelyettese 
koszorúval tisztelgett a Nagyságos fejedelem emléke 
előtt. (Forrás: Heves Megyei Hírlap)

29: Gyöngyös Város Ruszin Nemzetiségi Önkor-

mányzat és a Rákóczi Szövetség Gyöngyösi Szervezete 
koszorúzási ünnepséget rendezett II. Rákóczi Ferenc 
születésének 343. évfordulójának tiszteletére. Ez al-
kalommal is a város vezetői mellett civil szervezetek, 
egyesületek, pártok is tiszteletüket tették a fejedelem 
szobránál. Farkas János, a ruszin önkormányzat 
vezetője emlékeztetett: egy évben kétszer helyezik el a 
szobornál az emlékezés koszorúját, hisz a fejedelem 
leghűségesebb népe a ruszinok voltak. A következő 
alkalom a hagyományos szeptemberi Ruszin Kulturális 
Napokon lesz, amikor is több kárpátaljai és vajdasági 
hagyományápoló vendéggel és az országos ruszinok 
küldöttségeivel együtt róják le itt tiszteletüket. A 
koszorúzáson közreműködött a Mátra Nyugdíjas 
Egylet Acélhang dalköre. (Forrás: Megyei Hírlap)

Április
11: Budajenőn megtartották „A Mária útjain, 

zarándoklatok a Kárpát-medencében” állandó kiállítás 
megnyitóját, amelyen a Miniszterelnökség meghívá-
sára megjelentek Giricz Vera, az Országgyűlés ruszin 
nemzetiségi szószólója, Kramarenko Viktor, az Orszá-
gos Ruszin Önkormányzat elnöke és Szónoczky Mária, 
Miskolc MJV és a BAZ megyei területi Ruszin Nem-
zetiségi Önkormányzat elnöke.

18-22: A Pécsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 
odaadó és ötletes munkájának köszönhetően került sor 
az immár hagyományos Húsvéti Gasztronómiai Be-
mutatóra. A programok már nagycsütörtökön kezdőd-
tek hímes tojások festésével, a sütéshez, főzéshez 
szükséges alapanyagok elosztásával és természetesen 
közös böjti vacsorával, a gombával töltött káposztával. 
Nagypénteken Horváth Zoltán birtokán sütötték ke-
mencében a pászkákat, főzték a sárga túrót, a sonkákat. 
Nagyszombaton, a Csontváry Múzeumban Csehily 
József, a Pécsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke nyitotta meg a pászkaversenyt, ami egyben 
kiállítás is volt, amihez ikon- és órakiállítás is társult. A 
megnyitón Gyöngyösi Ferenc gitározott. A rendezvény 
Húsvéthétfőn zárult a Patacsi Művelődési Házban. A 
villásreggelin szentelt pászkát, sonkát, tojást és sárga 
túrót szolgáltak fel a versenyzőknek. A remek han-

gulatban locsolkodásra is sor került – a legjobb locsoló-
verseket pedig összegyűjtötték.

23-24: Csehily József a Pécsi Ruszin Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke meghívására a Hodinka Antal 
Ruszin Tudományos Intézet vezetője, Dr. Káprály 
Miklós látogatást tett a Pécsi Tudományegyetemen, 
ahol előadást tartott a ruszin irodalmi nyelv fejlesztése 
témájában. A következő napon az egyetem könyvtárá-
ban egy könyvészeti ritkaságot tanulmányozott: a 
Kisebbségi körlevél című helyi időszakos kiadványt, 
amely a második világháború éveiben jelent meg 
Pécsett.

25: Az Országos Ruszin Önkormányzat Közgyűlé-
se megtartotta soron következő rendes ülését Deb-
recen-Józsán, a Görögkatolikus Ruszin Közösségi 
Házban. Az ülésen Kramarenko Viktor elnök be-
számolt a két ülés közötti munkáról, a lejárt határozatok 
végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről. Elfogadásra kerültek a 2018. évi belső 
ellenőri jelentés, valamint az ORÖ és Hivatala, 
Intézményei és a „Ruszin Világ” lap 2018. évi költség-
vetésének végrehajtásáról szóló pénzügyi és szakmai 
beszámolók. A képviselők megtárgyalták a könyv-
vizsgáló megbízását és az Országos Ruszin Önkor-
mányzat nemzetiségi támogatásait. Elfogadták az ORÖ 
és Hivatala és Intézményei 2019. évi költségvetésének 
módosításait, valamint módosították a Hodinka Antal 
Tudományos Intézet és a Fedinecz Atanáz Magyaror-
szági Ruszinok Közérdekű Muzeális Gyűjteménye és 
Kiállítóhelye Alapító Okiratait. Az utolsó napirendi 
pontban foglalt, a „Ruszin Világ” lap főszerkesztői ál-
láspályázatot a megjelentek zárt ülésen bírálták el, és 
kinevezték Giricz Viktort a „Ruszin Világ” főszer-
kesztőjének.

27: A Zuglói, XI. és XVI. kerületi Ruszin Önkor-
mányzat Alexander Duhnovics születésének 216. év-
fordulója alkalmából emlékestet rendezett a Nemzetek 
Házában. Az est folyamán a nagy ruszin költőre, a ru-

szin himnusz és szózat  emlékeztek meg. szerzőjéről
Ezen a napon a költő verseiből a már kialakult hagyo-
mány szerint Holovackij Dániel és ifj. Hladinec Péter 
szavalt. A ruszin író, görögkatolikus lelkész, pedagó-
gus, folklórkutató életéről Dr. Pócs Olga, a XVI. ker. 
RNÖ elnöke tartott előadást.

29: A XVIII. kerületi Ruszin Nemzetiségi Ön-
kormányzat megrendezte Leviczki Lenke festőművész 
kiállítását. A megjelent érdeklődőket Medve Irénke, a 
XVIII. kerület RNÖ elnöke és Szarvas Attila 
alpolgármester köszöntötte. A kiállítást Újfalussy Ist-
ván festőművész nyitotta meg.

30: A Magyar Emlékekért a Világban Közhasznú 
Egyesület „Rákóczi- és kuruc emlékek nyomában 
Európában (II.). Emlékek Kárpátalján. Ruszinok a 
Rákóczi-szabadságharcban” címmel emlékestet ren-
dezett a Bethlen Gábor Alapkezelő Székház Bethlen 
Gábor termében. Köszöntőt mondtak: Dr. Grezsa 
István kormánybiztos, KramarenkoViktor, az Országos 
Ruszin Önkormányzat elnöke. Kovács Sándor tanár, 
honismereti író vetített előadást tartott a saját és az 
egyesületi tagság felvételeivel. Közreműködtek: a      
II. Rákóczi Ferenc iskola diákjai.

Az est házigazdája Dr. Messik Miklós, az Egyesü-
let elnöke volt.

Felhívás
Kedves olvasóink! Az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet tanulmányához kérjük azokat, akik részt 

vettek az 1956-os forradalomban, vagy tudnak rokonokról, ismerősökről, vegyék fel velünk a kapcsolatot 
elérhetőségeink valamelyikén. Segítségüket előre is köszönjük!
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Március
11: Az Országos Szlovák Önkormányzat székhá-

zában megtartottak az Országos Nemzetiségi Ön-
kormányzatok Szövetsége taggyűlését. Az Országos 
Ruszin Önkormányzatot Kramarenko Viktor elnök 
képviselte. 

15: 25 éve jelent meg a Barátság című folyóirat első 
száma.  A kiadványt Mayer Éva alapította kollégájával, 
Ember Máriával közösen azzal a céllal, hogy az egyes 
nemzetiségi közösségek történelmére, hagyományaira 
és kultúrájára vonatkozó ismeretek közlésével sok-
nemzetiségű hazánkban elősegítsék a különböző 
népcsoportok közötti megértést, elfogadást. A lap 
rendszeresen eljut a magyarországi nemzetiségekhez 
éppúgy, mint a többségi közösséghez és a határon túli 
magyarokhoz, hozzájárulva ezzel az Európai Unió in-
kluzív társadalomépítéssel és interkulturális kom-
petenciák fejlesztésével kapcsolatos ajánlásának meg-
valósulásához.

24: Az Országos Ukrán Önkormányzat a Duna Pa-
lotában megrendezte a Magyarországi Sevcsenko na-
pokat. Az Országos Ruszin Önkormányzatot Krama-
renko Viktor elnök képviselte.

27: Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyházmegye 
érsek-metropolitája, Giricz Vera, az Országgyűlés ru-
szin nemzetiségi szószólója, Kramarenko Viktor, az 
Országos Ruszin Önkormányzatot elnöke és Ruszinkó 
Szergej érseki titkár részt vettek Rómában, a Szent 
Péter téren megtartott pápai audiencián.

27: Születésének 343. évfordulóján, március 27-én 
indult a II. Rákóczi Ferenc emlékév. A fejedelemről 
Egerben is méltóképpen megemlékeztek. A megye-
székhelyen koszorúzással, előadásokkal és rendhagyó 
kiállítással ünnepelték az évfordulót. A városi ünnepsé-
get a fejedelem Rákóczi úti szobránál tartották, ahol 
felidézték II. Rákóczi Ferenc és a hozzá köthető sza-
badságharc jelentőségét, majd megkoszorúzták a 
mellszobrát. A helyi ruszin közösség nevében Trom-
bitás Béla, az Egri Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke és Medve János, az Egri RNÖ elnökhelyettese 
koszorúval tisztelgett a Nagyságos fejedelem emléke 
előtt. (Forrás: Heves Megyei Hírlap)

29: Gyöngyös Város Ruszin Nemzetiségi Önkor-

mányzat és a Rákóczi Szövetség Gyöngyösi Szervezete 
koszorúzási ünnepséget rendezett II. Rákóczi Ferenc 
születésének 343. évfordulójának tiszteletére. Ez al-
kalommal is a város vezetői mellett civil szervezetek, 
egyesületek, pártok is tiszteletüket tették a fejedelem 
szobránál. Farkas János, a ruszin önkormányzat 
vezetője emlékeztetett: egy évben kétszer helyezik el a 
szobornál az emlékezés koszorúját, hisz a fejedelem 
leghűségesebb népe a ruszinok voltak. A következő 
alkalom a hagyományos szeptemberi Ruszin Kulturális 
Napokon lesz, amikor is több kárpátaljai és vajdasági 
hagyományápoló vendéggel és az országos ruszinok 
küldöttségeivel együtt róják le itt tiszteletüket. A 
koszorúzáson közreműködött a Mátra Nyugdíjas 
Egylet Acélhang dalköre. (Forrás: Megyei Hírlap)

Április
11: Budajenőn megtartották „A Mária útjain, 

zarándoklatok a Kárpát-medencében” állandó kiállítás 
megnyitóját, amelyen a Miniszterelnökség meghívá-
sára megjelentek Giricz Vera, az Országgyűlés ruszin 
nemzetiségi szószólója, Kramarenko Viktor, az Orszá-
gos Ruszin Önkormányzat elnöke és Szónoczky Mária, 
Miskolc MJV és a BAZ megyei területi Ruszin Nem-
zetiségi Önkormányzat elnöke.

18-22: A Pécsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 
odaadó és ötletes munkájának köszönhetően került sor 
az immár hagyományos Húsvéti Gasztronómiai Be-
mutatóra. A programok már nagycsütörtökön kezdőd-
tek hímes tojások festésével, a sütéshez, főzéshez 
szükséges alapanyagok elosztásával és természetesen 
közös böjti vacsorával, a gombával töltött káposztával. 
Nagypénteken Horváth Zoltán birtokán sütötték ke-
mencében a pászkákat, főzték a sárga túrót, a sonkákat. 
Nagyszombaton, a Csontváry Múzeumban Csehily 
József, a Pécsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke nyitotta meg a pászkaversenyt, ami egyben 
kiállítás is volt, amihez ikon- és órakiállítás is társult. A 
megnyitón Gyöngyösi Ferenc gitározott. A rendezvény 
Húsvéthétfőn zárult a Patacsi Művelődési Házban. A 
villásreggelin szentelt pászkát, sonkát, tojást és sárga 
túrót szolgáltak fel a versenyzőknek. A remek han-

gulatban locsolkodásra is sor került – a legjobb locsoló-
verseket pedig összegyűjtötték.

23-24: Csehily József a Pécsi Ruszin Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke meghívására a Hodinka Antal 
Ruszin Tudományos Intézet vezetője, Dr. Káprály 
Miklós látogatást tett a Pécsi Tudományegyetemen, 
ahol előadást tartott a ruszin irodalmi nyelv fejlesztése 
témájában. A következő napon az egyetem könyvtárá-
ban egy könyvészeti ritkaságot tanulmányozott: a 
Kisebbségi körlevél című helyi időszakos kiadványt, 
amely a második világháború éveiben jelent meg 
Pécsett.

25: Az Országos Ruszin Önkormányzat Közgyűlé-
se megtartotta soron következő rendes ülését Deb-
recen-Józsán, a Görögkatolikus Ruszin Közösségi 
Házban. Az ülésen Kramarenko Viktor elnök be-
számolt a két ülés közötti munkáról, a lejárt határozatok 
végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről. Elfogadásra kerültek a 2018. évi belső 
ellenőri jelentés, valamint az ORÖ és Hivatala, 
Intézményei és a „Ruszin Világ” lap 2018. évi költség-
vetésének végrehajtásáról szóló pénzügyi és szakmai 
beszámolók. A képviselők megtárgyalták a könyv-
vizsgáló megbízását és az Országos Ruszin Önkor-
mányzat nemzetiségi támogatásait. Elfogadták az ORÖ 
és Hivatala és Intézményei 2019. évi költségvetésének 
módosításait, valamint módosították a Hodinka Antal 
Tudományos Intézet és a Fedinecz Atanáz Magyaror-
szági Ruszinok Közérdekű Muzeális Gyűjteménye és 
Kiállítóhelye Alapító Okiratait. Az utolsó napirendi 
pontban foglalt, a „Ruszin Világ” lap főszerkesztői ál-
láspályázatot a megjelentek zárt ülésen bírálták el, és 
kinevezték Giricz Viktort a „Ruszin Világ” főszer-
kesztőjének.

27: A Zuglói, XI. és XVI. kerületi Ruszin Önkor-
mányzat Alexander Duhnovics születésének 216. év-
fordulója alkalmából emlékestet rendezett a Nemzetek 
Házában. Az est folyamán a nagy ruszin költőre, a ru-

szin himnusz és szózat  emlékeztek meg. szerzőjéről
Ezen a napon a költő verseiből a már kialakult hagyo-
mány szerint Holovackij Dániel és ifj. Hladinec Péter 
szavalt. A ruszin író, görögkatolikus lelkész, pedagó-
gus, folklórkutató életéről Dr. Pócs Olga, a XVI. ker. 
RNÖ elnöke tartott előadást.

29: A XVIII. kerületi Ruszin Nemzetiségi Ön-
kormányzat megrendezte Leviczki Lenke festőművész 
kiállítását. A megjelent érdeklődőket Medve Irénke, a 
XVIII. kerület RNÖ elnöke és Szarvas Attila 
alpolgármester köszöntötte. A kiállítást Újfalussy Ist-
ván festőművész nyitotta meg.

30: A Magyar Emlékekért a Világban Közhasznú 
Egyesület „Rákóczi- és kuruc emlékek nyomában 
Európában (II.). Emlékek Kárpátalján. Ruszinok a 
Rákóczi-szabadságharcban” címmel emlékestet ren-
dezett a Bethlen Gábor Alapkezelő Székház Bethlen 
Gábor termében. Köszöntőt mondtak: Dr. Grezsa 
István kormánybiztos, KramarenkoViktor, az Országos 
Ruszin Önkormányzat elnöke. Kovács Sándor tanár, 
honismereti író vetített előadást tartott a saját és az 
egyesületi tagság felvételeivel. Közreműködtek: a      
II. Rákóczi Ferenc iskola diákjai.

Az est házigazdája Dr. Messik Miklós, az Egyesü-
let elnöke volt.

Felhívás
Kedves olvasóink! Az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet tanulmányához kérjük azokat, akik részt 

vettek az 1956-os forradalomban, vagy tudnak rokonokról, ismerősökről, vegyék fel velünk a kapcsolatot 
elérhetőségeink valamelyikén. Segítségüket előre is köszönjük!


