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7. септембра 2019. рока пуд орґанізаціёв парохії 
и Русинського Самосправованя Шайовпалфолы 
при пудпорованю Офіса премєр-міністера, Все-
державного Русинського Самосправованя, русин-
ськых націоналных самосправовань области Бор-
шод-Абов-Земплин, многых иных русинськых 
самосправовань и цівілных орґанізацій ОРМ и ОРК 
у ґрекокатолицькуй церьковли Сятого Духа очеред-
ный раз одбыв ся Русинськый Отпуст у Шайов-
палфолї. Сято зачало ся в девять годин утренёв, за 
котров послїдовала в десять 
годин Сята Літурґія. Службу 
тримали Єго Преосященство 
Фюлёп Кочіш, митрополит 
Гайдудороґськуй митрополії, 
Єго Преосященство Др. Атаназ 
Орос, єпископ Міщколцськуй 
Ґрекокатолицькуй Єпархії, ві-
карь Ґейза Югас, діакон Золтан 
Дебреценї, парох Атіла Кіш, 
Серґей Русинко, секретарь. 
Сята Літурґія проходила на 
церькувно-славянськум языко-
ви и сопровождала ся пініём 
семінарістув, прибывшых на 
сято из Пудкарпатя.

У своюм казаню Єго Пре-
осященство Фюлёп Кочіш, 
митрополит Гайдудороґськуй 
митрополії, обратив позур на 
щастливу єдночасность сята 
Богородицї и Русинського От-
пуста. Роженя Дївы Марії Єго 
Преосященство назвав зачат-
ком нового жывота, котрый 
збогатив Господь Бог, ибо Она носила Исуса пуд 
своїм серд-цём. Йсе ученя проповідовав Йоан 
Креститель, послїднїй пророк Старого Завіта, кот-
рый и передав го Новому Завітови и нам ушыткым.

Мікловш Шолтейс, держсекретарь з вопросув 
реліґійных и націоналных капчань Офіса премєр-
міністера одзначив вікову одданость Русинув  
мадярському народови, своюй Отцюзнинї, и не у 
послїднїй шор,  ґрекокатолицькуй вірі. Йсе ушытко 
мусайноє было и є про выжываня и утвердженя 
народа. У сюй намазї вшелияку помуч надає Уряд и 
буде надавати у будучности. Напримір, 25 міліонув 
форінтув на обновленя ґрекокатолицькуй церьков-
ли у Шайовпалфолї, будованя коло Русинського 
Центера у Дебреценї-Йовжа, ґрекокатолицькуй 
деревлянуй церьковли и др. На завершеня попросив 
Русинув, жебы свою наладу, преданость они пере-
давали молодым ґенераціям.

Віктор Крамаренко, предсїдатель Вседержав-
ного Русинського Самосправованя, подяковав за 
моралноє пудпорованя и силу, котрі дає Отпуст, и 
попросив ушыткых притомных, котрі зобрали ся 
читавым числом, вецей ги 300 люди, обы передали 
и тым, ко не змуг быти на сятови, обратити позур на 
тото, же днешнёє міроприятя, Русинськый Отпуст, 
є послїднїм у сюм ціклови, упередї выборы, и 
попросив ушыткых голосовати, як пудказує їм 
совість и пересвідченя.

Єго Преосященство Др. 
Атаназ Орос, єпископ Міш-
колцськуй Ґрекокатолицькуй 
Єпархії выразив велику ра-
дость за вто, же у сесь день мно-
гі высокопоставленї сященикы 
у єден и тот же час тримали 
Службы Божі и прикапчав ся до 
слов митрополита Фюлёпа, же 
єдночасность сых праздникув є 
проявленём старунка нашого 
Господа. Подяковав креликам 
из Пудкарпатя за зучастненя у 
сятови, котроє стало ищи єднов 
нагодов обернути позур на по-
ложеня нашых пудкарпатськых 
братув.

У Русинськум Отпустови 
зучастнили ся Русины из Абода, 
Арновта, Башкова, Будапешта, 
Дебрецена, Фелшёвжолцы, 
Філкегазы, Ґородны, Гомловда, 
Іроты, Кіштокая, Комловшкы, 
Мішколца, Мучоня, Нїредь-
газы, Палгазы, Шайовлада, Ша-

йовпетрі, Шайоввамоша, Серенча, Сірмобешенї, 
Тисавошварі, Толчвы, Вамошуйфолы. Были при-
томнї Золтан Деметер, депутат Парламента од 
области Боршод-Абов-Земплин, Віра Ґіріц, націо-
налный посланик Русинув у Парламентї Мадяр-
щины, Ріхард Тірчі, ведучый главного оддїла Офіса 
премєр-міністера з вопросув реліґійных и націо-
налных капчань, Др. Янош Ковач, главный новтарь 
Самосправованя области Боршод-Абов-Земплин, 
Золтан Фекете, мер Шайовпалфолы, предсїдателі 
русинськых самосправовань многых поселень, їх 
замістителї и члены самосправовань.

Завершыв ся Отпуст смачным обідом. Хочеме 
сердечно подяковати орґанізаторам за велми успіш-
ну працу, обывателям Шайовпалфолы и ушыткым 
притомным.

Віктор Ґіріц
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До русинськых націоналных выборув 2019. 
рока изберателныма орґанами были зареґістро-
ванї 4 русинські сполочнї цівілнї орґанізації:

Общество Русинув/Рутенув Мадярщины 
(ОРМ), предсїдатель: Янош Кожнянськый, Об-
щество Русинськуй Меншыновуй Солідарности 
(ОРМС), предсїдатель: Др. Тібор Уйоцкый, Об-
щество Русинськуй Інтеліґенції имени Антонія 
Годинкы (ОРІАГ), предсїдатель: Др. Степан Ля-
винец и Общество Русинськуй Културы (ОРК), 
предсїдатель: Олґа Сілцер-Ликович.

Обществови за Інтеґрацію Русинув у Евро-
пейськый Союз, предсїдатель Йожеф Ердёвш, 
Націоналнов Изберателнов Комісіёв было одка-
зано у реґістрації рішенём за нумером 262/2019. 
Цітуєме: „Націонална Изберателна Комісія од-
вертать просьбу Общества за Інтеґрацію Русинув  у 
Европейськый Союз на реґістрацію до выборув 
кандідатув у русинські націоналнї самосправованя 
2019. рока. [14] Націонална Изберателна Комісія 
констатовала, же у статутови Общества за Ін-
теґрацію Русинув у Европейськый Союз не вка-
зано єднозначно, же общество є представителём 
русинськуй сполности. Зато сюй орґанізації, 
представленуй гибы од представителюв русин-
ськуй націоналности, неє можности доволити  
законну реґістрацію.”

У 16.00 9. септембра 2019. рока минув термин 
реґістрації лішты кандідатув до депутатув од 
русинськых поселень и 10. септембра – од реґіо-
налных (области и столицї) и вседержавнуй лішты. 
16. 09. 2019 рока  рішенями НИК и місных ИК 
лішты были признанї законныма.

30. юлія 2019. рока Націонална Изберателна Ко-
місія заголосила выборы депутатув у русинські 
націоналнї самосправованя у 44. поселенёх. 

Общество Русинув/Рутенув Мадярщины 
(ОРМ), предсїдатель Янош Кожнянськый, из 44 
у 36 містох, ушыткого 145 кандідатув у депутаты 
выдвигнуло у 29 такых поселенёх, де посланикы 
ОРМ вуграли выборы до русинськых націоналных 
самосправовань 2014. рока и достигли великых ус-
піхув у захраненю и розвою цїнностюв русинськуй 
націоналности и ґрекокатолицькуй віры, и дїятель-
ство котрых 7. септембра 2019. рока пуд час сятко-
ваня Русинського Отпуста числом коло 300 особ у 
своюй привітственуй бесїдї одзначив держсекре-
тарь з вопросув реліґійных и націоналных капчань 
Офіса премєр-міністера Мікловш Шолтейс. Се 
поселеня Абод, Башков, Еделейнь, Ердёвгорваті, 
Філкегаза, Ґарадна, Геёвкерестур, Гомроґд, Ірота, 
Комловшка, Мішколц, Мучонь, Палгаза, Шайов-
палфола, Шарошпоток, Сіксов, Тисауйварош, 
Толчва, Вамошуйфолу, Пейч, Дунауйварош, 

Дебрецен, Нїредьгаза, Маріаповч, Кішварда, 
Тисавошварі, Тимар, XI., XIV., и у II., VI., VII., XIII., 
XVI. районох Будапешта, а также лішты до 
Вседержавного Русинського Самосправованя и 
Реґіоналных Русинськых Самосправовань об-
ласти Боршод-Абов-Земплин и Будапешта. 

Общество Русинськуй Меншыновуй Солі-
дарности (ОРМС), предсїдатель Др. Тібор Уйоц-
кый, ушыткого выдвинуло 57 кандідатув у 11 
містох из 44-ох, у тых 5 поселенёх, де 2014. рока 
пуд час выборув у націоналнї самосправованя  
вуграли представителї  ОРМС: Комловшка, Еґер, 
Дёндёш, IV. и XVIII. районы Будапешта. 2014. рока 
пуд час выборув у націоналнї самосправованя од 
ОРМС, и также по троє стали кандідатами у де-
путаты у Кішвардї, Пейчови, Ердёвгорваті, Толчві, 
по дві особы у XIV., XIII. районох Будапешта, по 
єднуй особі у Дебреценї, Мучонї, у сых містох 
ОРМС за минувші пять рокув не орґанізовало анї 
єдного міроприятя и не демонстовало хоть лем міні-
малну активность.

Нїредьгазська Изберателна Комісія одказа-
ла ОРМС у реґістрації ушыткых 3 кандідатув у 
депутаты.

Реґіонална Изберателна Комісія области 
Боршод-Абов-Земплин рішенём 60/2019 (IX.12) 
не прийняла на реґістрацію лішту ОРМС.

Число кандідатув у депутаты XVIII. района 
Будапешта зменшыло ся на 2 особы, завто там не 
буде русинськоє націоналноє самосправованя.

ОРМС представила лішты до вседержавного 
и столичного самосправовань

Примітка: там, де число кандідатув не досїгать 
3 вадь 5 особ, не мож створити н русинськоє 
націоналноє самосправованя поселеня.

Общество Русинськуй Інтеліґенції имени 
Антонія Годинкы (ОРІАГ), предсїдатель Др. 
Степан Лявинец у 2 из 44 поселень и у 4 сто-
личных районох выдвигнуло ушыткого 40  кан-
дідатув: у Вацови и Будапештї у III., VI., VII., XIV., 
XVI., XVII. районох а также у Дунауйвароші (пуд 
час выборув 2014. рока вугравшых од ОРМ, и де 
активно фунґує русинська сполность, а дїятельство 
ОРМ не было фіксованой). ОРІАГ представила 
также лішты до вседержавного и столичного 
самосправовань.

Общество Русинськуй Културы (ОРК), пред-
сїдатель Олґа Сілцер-Ликович, выдвигнуло 12 
кандідатув у X., XI., XVI. районох Будапешта и 
сформовало лішту до столичного самосправо-
ваня.

Жерело: Націонална Изберателна Комісія
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7. септембра 2019. рока пуд орґанізаціёв парохії 
и Русинського Самосправованя Шайовпалфолы 
при пудпорованю Офіса премєр-міністера, Все-
державного Русинського Самосправованя, русин-
ськых націоналных самосправовань области Бор-
шод-Абов-Земплин, многых иных русинськых 
самосправовань и цівілных орґанізацій ОРМ и ОРК 
у ґрекокатолицькуй церьковли Сятого Духа очеред-
ный раз одбыв ся Русинськый Отпуст у Шайов-
палфолї. Сято зачало ся в девять годин утренёв, за 
котров послїдовала в десять 
годин Сята Літурґія. Службу 
тримали Єго Преосященство 
Фюлёп Кочіш, митрополит 
Гайдудороґськуй митрополії, 
Єго Преосященство Др. Атаназ 
Орос, єпископ Міщколцськуй 
Ґрекокатолицькуй Єпархії, ві-
карь Ґейза Югас, діакон Золтан 
Дебреценї, парох Атіла Кіш, 
Серґей Русинко, секретарь. 
Сята Літурґія проходила на 
церькувно-славянськум языко-
ви и сопровождала ся пініём 
семінарістув, прибывшых на 
сято из Пудкарпатя.

У своюм казаню Єго Пре-
осященство Фюлёп Кочіш, 
митрополит Гайдудороґськуй 
митрополії, обратив позур на 
щастливу єдночасность сята 
Богородицї и Русинського От-
пуста. Роженя Дївы Марії Єго 
Преосященство назвав зачат-
ком нового жывота, котрый 
збогатив Господь Бог, ибо Она носила Исуса пуд 
своїм серд-цём. Йсе ученя проповідовав Йоан 
Креститель, послїднїй пророк Старого Завіта, кот-
рый и передав го Новому Завітови и нам ушыткым.

Мікловш Шолтейс, держсекретарь з вопросув 
реліґійных и націоналных капчань Офіса премєр-
міністера одзначив вікову одданость Русинув  
мадярському народови, своюй Отцюзнинї, и не у 
послїднїй шор,  ґрекокатолицькуй вірі. Йсе ушытко 
мусайноє было и є про выжываня и утвердженя 
народа. У сюй намазї вшелияку помуч надає Уряд и 
буде надавати у будучности. Напримір, 25 міліонув 
форінтув на обновленя ґрекокатолицькуй церьков-
ли у Шайовпалфолї, будованя коло Русинського 
Центера у Дебреценї-Йовжа, ґрекокатолицькуй 
деревлянуй церьковли и др. На завершеня попросив 
Русинув, жебы свою наладу, преданость они пере-
давали молодым ґенераціям.

Віктор Крамаренко, предсїдатель Вседержав-
ного Русинського Самосправованя, подяковав за 
моралноє пудпорованя и силу, котрі дає Отпуст, и 
попросив ушыткых притомных, котрі зобрали ся 
читавым числом, вецей ги 300 люди, обы передали 
и тым, ко не змуг быти на сятови, обратити позур на 
тото, же днешнёє міроприятя, Русинськый Отпуст, 
є послїднїм у сюм ціклови, упередї выборы, и 
попросив ушыткых голосовати, як пудказує їм 
совість и пересвідченя.

Єго Преосященство Др. 
Атаназ Орос, єпископ Міш-
колцськуй Ґрекокатолицькуй 
Єпархії выразив велику ра-
дость за вто, же у сесь день мно-
гі высокопоставленї сященикы 
у єден и тот же час тримали 
Службы Божі и прикапчав ся до 
слов митрополита Фюлёпа, же 
єдночасность сых праздникув є 
проявленём старунка нашого 
Господа. Подяковав креликам 
из Пудкарпатя за зучастненя у 
сятови, котроє стало ищи єднов 
нагодов обернути позур на по-
ложеня нашых пудкарпатськых 
братув.

У Русинськум Отпустови 
зучастнили ся Русины из Абода, 
Арновта, Башкова, Будапешта, 
Дебрецена, Фелшёвжолцы, 
Філкегазы, Ґородны, Гомловда, 
Іроты, Кіштокая, Комловшкы, 
Мішколца, Мучоня, Нїредь-
газы, Палгазы, Шайовлада, Ша-

йовпетрі, Шайоввамоша, Серенча, Сірмобешенї, 
Тисавошварі, Толчвы, Вамошуйфолы. Были при-
томнї Золтан Деметер, депутат Парламента од 
области Боршод-Абов-Земплин, Віра Ґіріц, націо-
налный посланик Русинув у Парламентї Мадяр-
щины, Ріхард Тірчі, ведучый главного оддїла Офіса 
премєр-міністера з вопросув реліґійных и націо-
налных капчань, Др. Янош Ковач, главный новтарь 
Самосправованя области Боршод-Абов-Земплин, 
Золтан Фекете, мер Шайовпалфолы, предсїдателі 
русинськых самосправовань многых поселень, їх 
замістителї и члены самосправовань.

Завершыв ся Отпуст смачным обідом. Хочеме 
сердечно подяковати орґанізаторам за велми успіш-
ну працу, обывателям Шайовпалфолы и ушыткым 
притомным.

Віктор Ґіріц

Русинськый Отпуст у ШайовпалфолїРусинськый Отпуст у Шайовпалфолї Выборы 2019.Выборы 2019.

До русинськых націоналных выборув 2019. 
рока изберателныма орґанами были зареґістро-
ванї 4 русинські сполочнї цівілнї орґанізації:

Общество Русинув/Рутенув Мадярщины 
(ОРМ), предсїдатель: Янош Кожнянськый, Об-
щество Русинськуй Меншыновуй Солідарности 
(ОРМС), предсїдатель: Др. Тібор Уйоцкый, Об-
щество Русинськуй Інтеліґенції имени Антонія 
Годинкы (ОРІАГ), предсїдатель: Др. Степан Ля-
винец и Общество Русинськуй Културы (ОРК), 
предсїдатель: Олґа Сілцер-Ликович.

Обществови за Інтеґрацію Русинув у Евро-
пейськый Союз, предсїдатель Йожеф Ердёвш, 
Націоналнов Изберателнов Комісіёв было одка-
зано у реґістрації рішенём за нумером 262/2019. 
Цітуєме: „Націонална Изберателна Комісія од-
вертать просьбу Общества за Інтеґрацію Русинув  у 
Европейськый Союз на реґістрацію до выборув 
кандідатув у русинські націоналнї самосправованя 
2019. рока. [14] Націонална Изберателна Комісія 
констатовала, же у статутови Общества за Ін-
теґрацію Русинув у Европейськый Союз не вка-
зано єднозначно, же общество є представителём 
русинськуй сполности. Зато сюй орґанізації, 
представленуй гибы од представителюв русин-
ськуй націоналности, неє можности доволити  
законну реґістрацію.”

У 16.00 9. септембра 2019. рока минув термин 
реґістрації лішты кандідатув до депутатув од 
русинськых поселень и 10. септембра – од реґіо-
налных (области и столицї) и вседержавнуй лішты. 
16. 09. 2019 рока  рішенями НИК и місных ИК 
лішты были признанї законныма.

30. юлія 2019. рока Націонална Изберателна Ко-
місія заголосила выборы депутатув у русинські 
націоналнї самосправованя у 44. поселенёх. 

Общество Русинув/Рутенув Мадярщины 
(ОРМ), предсїдатель Янош Кожнянськый, из 44 
у 36 містох, ушыткого 145 кандідатув у депутаты 
выдвигнуло у 29 такых поселенёх, де посланикы 
ОРМ вуграли выборы до русинськых націоналных 
самосправовань 2014. рока и достигли великых ус-
піхув у захраненю и розвою цїнностюв русинськуй 
націоналности и ґрекокатолицькуй віры, и дїятель-
ство котрых 7. септембра 2019. рока пуд час сятко-
ваня Русинського Отпуста числом коло 300 особ у 
своюй привітственуй бесїдї одзначив держсекре-
тарь з вопросув реліґійных и націоналных капчань 
Офіса премєр-міністера Мікловш Шолтейс. Се 
поселеня Абод, Башков, Еделейнь, Ердёвгорваті, 
Філкегаза, Ґарадна, Геёвкерестур, Гомроґд, Ірота, 
Комловшка, Мішколц, Мучонь, Палгаза, Шайов-
палфола, Шарошпоток, Сіксов, Тисауйварош, 
Толчва, Вамошуйфолу, Пейч, Дунауйварош, 

Дебрецен, Нїредьгаза, Маріаповч, Кішварда, 
Тисавошварі, Тимар, XI., XIV., и у II., VI., VII., XIII., 
XVI. районох Будапешта, а также лішты до 
Вседержавного Русинського Самосправованя и 
Реґіоналных Русинськых Самосправовань об-
ласти Боршод-Абов-Земплин и Будапешта. 

Общество Русинськуй Меншыновуй Солі-
дарности (ОРМС), предсїдатель Др. Тібор Уйоц-
кый, ушыткого выдвинуло 57 кандідатув у 11 
містох из 44-ох, у тых 5 поселенёх, де 2014. рока 
пуд час выборув у націоналнї самосправованя  
вуграли представителї  ОРМС: Комловшка, Еґер, 
Дёндёш, IV. и XVIII. районы Будапешта. 2014. рока 
пуд час выборув у націоналнї самосправованя од 
ОРМС, и также по троє стали кандідатами у де-
путаты у Кішвардї, Пейчови, Ердёвгорваті, Толчві, 
по дві особы у XIV., XIII. районох Будапешта, по 
єднуй особі у Дебреценї, Мучонї, у сых містох 
ОРМС за минувші пять рокув не орґанізовало анї 
єдного міроприятя и не демонстовало хоть лем міні-
малну активность.

Нїредьгазська Изберателна Комісія одказа-
ла ОРМС у реґістрації ушыткых 3 кандідатув у 
депутаты.

Реґіонална Изберателна Комісія области 
Боршод-Абов-Земплин рішенём 60/2019 (IX.12) 
не прийняла на реґістрацію лішту ОРМС.

Число кандідатув у депутаты XVIII. района 
Будапешта зменшыло ся на 2 особы, завто там не 
буде русинськоє націоналноє самосправованя.

ОРМС представила лішты до вседержавного 
и столичного самосправовань

Примітка: там, де число кандідатув не досїгать 
3 вадь 5 особ, не мож створити н русинськоє 
націоналноє самосправованя поселеня.

Общество Русинськуй Інтеліґенції имени 
Антонія Годинкы (ОРІАГ), предсїдатель Др. 
Степан Лявинец у 2 из 44 поселень и у 4 сто-
личных районох выдвигнуло ушыткого 40  кан-
дідатув: у Вацови и Будапештї у III., VI., VII., XIV., 
XVI., XVII. районох а также у Дунауйвароші (пуд 
час выборув 2014. рока вугравшых од ОРМ, и де 
активно фунґує русинська сполность, а дїятельство 
ОРМ не было фіксованой). ОРІАГ представила 
также лішты до вседержавного и столичного 
самосправовань.

Общество Русинськуй Културы (ОРК), пред-
сїдатель Олґа Сілцер-Ликович, выдвигнуло 12 
кандідатув у X., XI., XVI. районох Будапешта и 
сформовало лішту до столичного самосправо-
ваня.

Жерело: Націонална Изберателна Комісія
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Сего рока про школашув од 6 до 18 рокув уже 
восьмый раз тримав ся языковый, творчый, уміл-
ськый и спортивный табор. Се значить про нашых 
дїти, ги и все, фантастичнї доимы и радость од 
стрічі из старыма цімборами и цімборашками, з 
котрыма уже не первый рук уєдно проводять у 
таборі сї прекраснї лїтнї дни.

За час фунґованя табора было заголошено на 
сайтови Общества Русинськуй Културы.

Прибывшых дїти стрітили и росквартелёвали 
подля складенуй проґрамы. По вечері, пуд час 
отвореня табора, дїти познакомили из проґрамов на 
цїлый тыждень, познакомили из педаґоґами, котрі 
будуть проводити занятя. На роздїл од минулых 
рокув ушыткых участникув табора подїлили на три 
ґрупы подля віка и інтересув.

Каждый день у таборі зачинав ся из ґімнастикы. 
Первый день уже по традіції зачав ся из народописа 
и продовжыв ся ипен ги все: табораші малёвали 
русинськый герб, пак написали свої имена на 
трічкох, котрі дустали у дарунок. По обідови настав 
час купаня, загоряня на Балатонї, бавкы з лоптов у 
водї. А вечур продовжыв ся спортивныма бавками и 
конкурсами.

У послїдувучі дни вшыткі занятя мы плановали 
и проводили, рахувучы, яка была погода. До обіда, 
скоро рано, ходили сьме на берег озера, купали ся, 
бавили ся, од 11 годин проводили занятя з малёваня, 
прикладного умілства, а пополудню, до 15-уй 
годины, коли не дуже мож быти на сонцёви, 
проводили занятя з танцюв, співох.

Мали сьме велику серенчу, ушыток час погода 
была прекрасна, зато 4, 5 и 6 дни у таборови 
провели сьме єднако. У первуй половцї дня по 
пувдруга годины занятя русинськым языком, 
вокалом, танцями, малёванём, співом. По обідови 
дїти знакомили ся из книжками по русинськум 
народописови, з новинков „Русинськый Світ”, 
учебником „Русинськый Калейдоскоп”. 

По вечері дїти бавили фотбал, скакали на 
трамбулінї. У четверь зачала ся пудготовка до 
конкурса „Кто Што Знає”, жебы на другый день 
вуйти на сцену файно пудготовленыма.

Як было приятно позерати, які талантливі наші 
дїточкы, як файно они выступали. Даніел Горта 
декламовав русинскі вершы, Біанка Сілцер вєдно из 
руководителём табора заспівала русинські народнї 
співанкы, Шара Філіпінї дуже файно заграла на 
піанї, Лілі Сілцер указала чудесный танцёвалный 
номер. Вінце Парколаб и Арманд Сілцер про-
демонстровали прекрасну игру на гітарі, а Вівієн 
Ликович зачаровала слухателюв игров на флетнї. 
Концерт завершыв ся сполным танцём, котрый 
участникы выучили пуд час проведеня занять у 

таборі. Потому ушыткі, и участникы, и гостї, могли 
познакомити ся из креативныма творами, из котрых 
стала цїла выставка. Вечур каждый дустав прият-
ный дарунок на спомин за файный одпочинок у 
таборі. У сюм роцї мы булше клали надголос на 
бавкы, спорт у водї, путованя по Балатонови. Зато 
єдна часть участникув табора навщивила Тігань, 
друга шейталовала у порту, де мож было миловати 
ся чудесным салутом.

У передпослїднїй день была слободна про-
ґрама: купаня, шейталованя у вароші, спортивнї 
бавкы. На вечур ушыткі были покликанї на гріль-
партї, де мож было запечи зеленину, мнясо, сыр.

У послїднїй день, по обідови, табораші про-
щали ся єден з другым, из педаґоґами, мавучы 
надїю, же и на другый рук они назад стрітять ся и 
будуть участвовати у такых ипен інтересных про-
ґрамох. Ушыткі збогатили ся інтересныма памнят-
ками.

Ги и переже каждый понюс дому трічко, дар-
чикы, свої роботы, котрі учинив пуд час занять у 
таборі на файну памнятку за лїтованя на Балатонї у 
русинськум таборови.

Мы дуже надієме ся, же проґрамы у таборі по-
могли укріпити у дїти комунікабелность, русин-
ськый ідентітет. Думаву, сполнї занятя, час, про-
веденый у кругови цімборув и цімборашок поможе 
їм найти достойну путь ку самовызначеню. Хочу 
подяковати ушыткому педаґоґічному колективови 
за роботу, ушытким родителям и дїточкам.

Потриманя нашого табора стало возможным, 
дякувучы ґранту Міністерії Людськых Ресурсув 
NEMSZ-TAB-19-0175

Олґа Сілцер-Ликович,
предсїдатель Общества Русинськуй Културы

Русинськый молодежный 
языковый и спортивный табор

Русинськый молодежный 
языковый и спортивный табор

Балатонфёлдвар 2019.06.15-24 У Русинськум Націоналнум Таборі Маріяпов-
чы за єден тыждень проводили ся занятя з умілства, 
народнуй творчости, народных танцюв, материн-
ського языка и, не за послїднїм шором, участникув 
чекало дуже смачноє їдїня.

Пуд час отвореня табора предсїдатель Русин-
ського Націоналного Самосправованя Маріяповчы 
Яношни Русинко привітсвовала дїти и повідала їм 
за проґраму табора, правила справованя. По сюй 
бесїдї молодї табораші усалашыли ся.

Основнов частёв проґрамы табора было изу-
ченя дїточками русинського языка. Окрем того 
важный аспект ‒ се возрожденя народных сокташув 
(познатї даты, важнї історичнї періоды жывота 
русинського народа) и захраненя народных траді-
цій, збераня дїточых казок, вершыкув и т.д.

Цїлый тыждень участникув табора чекали ін-
тереснї и веселї завданкы, заниманя спортом, на-
родным умілством, изглядованём історичных фото-
ґрафій поселеня. Яношни Русинко, ї дочка учитель-
ка Тюнде Русинко Ґіціни и Даніел Ґіці пуд час 
триманя табора знакомили дїти з оріґіналныма 
ідеями из прикладного умілства.

Вєдно з заниманём умілством, музыков, танця-
ми, проводили ся історичнї конкурсы. Урокы 
теолоґії тримав Др. Йожеф Кіш, котрый знакомив 
дїти з русинськыма реліґійныма традіціями, котрі 
лежать у фундаментї традіцій Маріяповчы, повідав 
за вопросы націоналных традіцій у Біблії.

Ушыткі табораші много дузнали ся пуд час по-
триманя табора, дякувучы професіоналізмови пе-
даґоґув. Учителька Єва Вона вела курс драматурґії, 
Томаш Варґа учив танцям и народным бавкам, 

Віктор Форкош вюг керамику и горчарство, Ріта 
Вона – изготовленя бабовок, Єва Пастор учила дї-
вочок вышывати бісером, ґрафіцї и малюнкови. 
Особыма были заниманя музыков, ибо оркестер 
„Ґеріце“ познакомив ушыткых из народныма ін-
струментами и народныма співанками, характер-
ныма про сей відик.

Проґрамы куріровали члены Културного Цен-
тера и студенты-волонтеры, за што їм окремі подя-
кованя и честованя.

Проведеный табор при пудпорованю Міністерії 
Людськых Ресурсув

Нумер ґранта NEMSZ-TAB-19-0050

Яношни Русинко, предсїдатель РНС Маріяповчы
Єва Пастор Вонани, ведуча Културного Центера 

Маріяповчы
Товмачила: Ірина Скіба

Русинськый Націоналный Табор у МаріяповчіРусинськый Націоналный Табор у Маріяповчі
15-20. юлія 2019. рока

Честованї Читателї! 

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

інтернет сторонї: http://ruszin.com   

Честованї читателї!

Просиме 1% из вашуй данї перечисляти на „Фондацію Про Русинув”, 

даньовоє число котрої: 18170720-1-42
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Сего рока про школашув од 6 до 18 рокув уже 
восьмый раз тримав ся языковый, творчый, уміл-
ськый и спортивный табор. Се значить про нашых 
дїти, ги и все, фантастичнї доимы и радость од 
стрічі из старыма цімборами и цімборашками, з 
котрыма уже не первый рук уєдно проводять у 
таборі сї прекраснї лїтнї дни.

За час фунґованя табора было заголошено на 
сайтови Общества Русинськуй Културы.

Прибывшых дїти стрітили и росквартелёвали 
подля складенуй проґрамы. По вечері, пуд час 
отвореня табора, дїти познакомили из проґрамов на 
цїлый тыждень, познакомили из педаґоґами, котрі 
будуть проводити занятя. На роздїл од минулых 
рокув ушыткых участникув табора подїлили на три 
ґрупы подля віка и інтересув.

Каждый день у таборі зачинав ся из ґімнастикы. 
Первый день уже по традіції зачав ся из народописа 
и продовжыв ся ипен ги все: табораші малёвали 
русинськый герб, пак написали свої имена на 
трічкох, котрі дустали у дарунок. По обідови настав 
час купаня, загоряня на Балатонї, бавкы з лоптов у 
водї. А вечур продовжыв ся спортивныма бавками и 
конкурсами.

У послїдувучі дни вшыткі занятя мы плановали 
и проводили, рахувучы, яка была погода. До обіда, 
скоро рано, ходили сьме на берег озера, купали ся, 
бавили ся, од 11 годин проводили занятя з малёваня, 
прикладного умілства, а пополудню, до 15-уй 
годины, коли не дуже мож быти на сонцёви, 
проводили занятя з танцюв, співох.

Мали сьме велику серенчу, ушыток час погода 
была прекрасна, зато 4, 5 и 6 дни у таборови 
провели сьме єднако. У первуй половцї дня по 
пувдруга годины занятя русинськым языком, 
вокалом, танцями, малёванём, співом. По обідови 
дїти знакомили ся из книжками по русинськум 
народописови, з новинков „Русинськый Світ”, 
учебником „Русинськый Калейдоскоп”. 

По вечері дїти бавили фотбал, скакали на 
трамбулінї. У четверь зачала ся пудготовка до 
конкурса „Кто Што Знає”, жебы на другый день 
вуйти на сцену файно пудготовленыма.

Як было приятно позерати, які талантливі наші 
дїточкы, як файно они выступали. Даніел Горта 
декламовав русинскі вершы, Біанка Сілцер вєдно из 
руководителём табора заспівала русинські народнї 
співанкы, Шара Філіпінї дуже файно заграла на 
піанї, Лілі Сілцер указала чудесный танцёвалный 
номер. Вінце Парколаб и Арманд Сілцер про-
демонстровали прекрасну игру на гітарі, а Вівієн 
Ликович зачаровала слухателюв игров на флетнї. 
Концерт завершыв ся сполным танцём, котрый 
участникы выучили пуд час проведеня занять у 

таборі. Потому ушыткі, и участникы, и гостї, могли 
познакомити ся из креативныма творами, из котрых 
стала цїла выставка. Вечур каждый дустав прият-
ный дарунок на спомин за файный одпочинок у 
таборі. У сюм роцї мы булше клали надголос на 
бавкы, спорт у водї, путованя по Балатонови. Зато 
єдна часть участникув табора навщивила Тігань, 
друга шейталовала у порту, де мож было миловати 
ся чудесным салутом.

У передпослїднїй день была слободна про-
ґрама: купаня, шейталованя у вароші, спортивнї 
бавкы. На вечур ушыткі были покликанї на гріль-
партї, де мож было запечи зеленину, мнясо, сыр.

У послїднїй день, по обідови, табораші про-
щали ся єден з другым, из педаґоґами, мавучы 
надїю, же и на другый рук они назад стрітять ся и 
будуть участвовати у такых ипен інтересных про-
ґрамох. Ушыткі збогатили ся інтересныма памнят-
ками.

Ги и переже каждый понюс дому трічко, дар-
чикы, свої роботы, котрі учинив пуд час занять у 
таборі на файну памнятку за лїтованя на Балатонї у 
русинськум таборови.

Мы дуже надієме ся, же проґрамы у таборі по-
могли укріпити у дїти комунікабелность, русин-
ськый ідентітет. Думаву, сполнї занятя, час, про-
веденый у кругови цімборув и цімборашок поможе 
їм найти достойну путь ку самовызначеню. Хочу 
подяковати ушыткому педаґоґічному колективови 
за роботу, ушытким родителям и дїточкам.

Потриманя нашого табора стало возможным, 
дякувучы ґранту Міністерії Людськых Ресурсув 
NEMSZ-TAB-19-0175

Олґа Сілцер-Ликович,
предсїдатель Общества Русинськуй Културы

Русинськый молодежный 
языковый и спортивный табор

Русинськый молодежный 
языковый и спортивный табор

Балатонфёлдвар 2019.06.15-24 У Русинськум Націоналнум Таборі Маріяпов-
чы за єден тыждень проводили ся занятя з умілства, 
народнуй творчости, народных танцюв, материн-
ського языка и, не за послїднїм шором, участникув 
чекало дуже смачноє їдїня.

Пуд час отвореня табора предсїдатель Русин-
ського Націоналного Самосправованя Маріяповчы 
Яношни Русинко привітсвовала дїти и повідала їм 
за проґраму табора, правила справованя. По сюй 
бесїдї молодї табораші усалашыли ся.

Основнов частёв проґрамы табора было изу-
ченя дїточками русинського языка. Окрем того 
важный аспект ‒ се возрожденя народных сокташув 
(познатї даты, важнї історичнї періоды жывота 
русинського народа) и захраненя народных траді-
цій, збераня дїточых казок, вершыкув и т.д.

Цїлый тыждень участникув табора чекали ін-
тереснї и веселї завданкы, заниманя спортом, на-
родным умілством, изглядованём історичных фото-
ґрафій поселеня. Яношни Русинко, ї дочка учитель-
ка Тюнде Русинко Ґіціни и Даніел Ґіці пуд час 
триманя табора знакомили дїти з оріґіналныма 
ідеями из прикладного умілства.

Вєдно з заниманём умілством, музыков, танця-
ми, проводили ся історичнї конкурсы. Урокы 
теолоґії тримав Др. Йожеф Кіш, котрый знакомив 
дїти з русинськыма реліґійныма традіціями, котрі 
лежать у фундаментї традіцій Маріяповчы, повідав 
за вопросы націоналных традіцій у Біблії.

Ушыткі табораші много дузнали ся пуд час по-
триманя табора, дякувучы професіоналізмови пе-
даґоґув. Учителька Єва Вона вела курс драматурґії, 
Томаш Варґа учив танцям и народным бавкам, 

Віктор Форкош вюг керамику и горчарство, Ріта 
Вона – изготовленя бабовок, Єва Пастор учила дї-
вочок вышывати бісером, ґрафіцї и малюнкови. 
Особыма были заниманя музыков, ибо оркестер 
„Ґеріце“ познакомив ушыткых из народныма ін-
струментами и народныма співанками, характер-
ныма про сей відик.

Проґрамы куріровали члены Културного Цен-
тера и студенты-волонтеры, за што їм окремі подя-
кованя и честованя.

Проведеный табор при пудпорованю Міністерії 
Людськых Ресурсув

Нумер ґранта NEMSZ-TAB-19-0050

Яношни Русинко, предсїдатель РНС Маріяповчы
Єва Пастор Вонани, ведуча Културного Центера 

Маріяповчы
Товмачила: Ірина Скіба

Русинськый Націоналный Табор у МаріяповчіРусинськый Націоналный Табор у Маріяповчі
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Юлій

6.: Предсїдатель Русинського Націоналного Са-
мосправованя и Русинськый Народный Ансамбл 
Вамошуйфолу дустали покликаня на міроприятя 
„ДобовФест V“, котроє проводить ся у словацькум 
селї Руська. По покладеню вінцюв до гроба Іштвана 
Добова, довєдна з пудкарпатськыма, словацькыма 
и мадярськыма умілськыма колективами выступив 
и Русинськый Народный Ансамбл Вамошуйфолу. 

7.: У керетох проведеня проґрамы „День Ру-
синськуй Културы Вамошуйфолу“, тримали ся дни 
памняти єпископув Кирила и Методія, котрі РНС 
Вамошуйфолу провело при пудпорованю фундації 
Ґабора Бетлена. Міроприятя зачало ся из Сятуй Лі-
турґії за зучастненя мужського хора Сятого Єфре-
ма.

Продовжыла ся проґрама у селськум културнум 
домі, де очаровав публику хор Сятого Єфрема. По-
тому прозвучали народнї співанкы Русинського 
Народного Ансамбла Вамошуйфолу. У кунцёви ся-
та одбыв ся фуршет

13.: РНС Вамошуйфолу потримало сполной 
путованя на Словакы. До обіда ґрупа путовала у 
Вігорлатї и районї Морського Ока. По обідови 
ушыткі навщили деревлянї церьковли поселень 
Руська Быстра а Іновцї. День ся скончив навщивов 
ґрекокатолицькуй церьковли братського про Ва-
мошуйфолу села Великі Селменцї при зучастненю 
пароха церквы о. Жолта Сабова. Ушыткі вернули ся 
дому из файнов наладов. 

19.: Пуд орґанізаціёв Столичного Русинського 
Націоналного Самосправованя у Мадярськум Цен-
тері одбыла ся выставка пудкарпатського умілця 
Пейтера Матла пуд тітулом „По пятеро”. Выставка 
пруйшла у залї Чонтварія, отворив ї Йожеф Балоґ.

26.: Столичноє Русинськоє Самосправованя  у 
Театралнуй залї Столичного Центера Меншын на 
улицї Академія потримало презентацію русин-
ськых выдань. Были представленї книжкы:          
Др. Серґея Добоша „Споминкы єдного ужгород-
ського хірурґа”, Др. Тібора Сёлёшія „Вартать єд-
ного усміва”, Йожефа Сливкы „Архітектура Мука-
чова”.

Русинськый народ утратив великого и прав-
дивого свого сына. 6 юнія с. р. на 89-ум рокови 
жывота умер Михаил Алмашій. Бог дав му 
довгый и красный вік, любену роботу и 
щастливу фамілію. Ипен за сёго педаґоґа мож 
сміло уповісти, же довгі деценії терпеливо 
сїяв меже челядёв вічноє, мудроє и доброє. 
Про свуй народ устиг зробити много хосен-
ного як у школнуй, так и сполнуй сфері. Быв 
меже тыма майаґілныма и совістливыма, ко 
одроджовав майже втраченый пуд ударами 
темнуй восточнуй сылы ідентітет властного 
народа. Велику серенчу мав русинськый народ, же 
захранили ся меже ныма поєднї люде, котрі пере-

Авґуст

3.: Русинськоє Націоналноє Самосправованя 
Пейча у Културнум Домі „Потач” потримало кон-
церт русинськых молодых віртуозув. Проґрама кон-
церта: русинська народна співанка „Качка на лу-
чинї” у исповненю Рейкы Відинськуй, „Алле-
гретто” Матео Карсачі ‒ Шара Дёндёші, „Елізї” 
Лудвиґа ван Бетговена исповнили Адам Балоґ и 
Пейтер Ковач, „Коктел Буґі” – Адам Балоґ, „Пре-
лудію”, „Tанґо” Александера Крамского и  „Ро-
манс” Вісента Ґомеза исповнив Ференц Дёндёші. 
Благодїйный концерт мав великый успіх.

27.: Русинськоє Націоналноє Самосправованя 
Дебрецена потримало у Ґрекокатолицькум Русин-
ськум Центері у Дебрецен-Йовжа презентацію ру-
синсько-мадярського ґрекокатолицького молитве-
ника, вуданого на двох языкох. Єдночасно была 
представлена фотовыставка сакралных памнят-
никув архітектуры пуд тітулом „Деревлянї церквы 
русинськуй земли”. Из привітственым словом вы-
ступив Ласлов Папп, мер Дебрецена. Ґрекокато-
лицькый митрополит Фюлёп Кочіш представив 
свої думкы за выданя молитвеника. Фотовыставку 
отворив проректор Дебреценського Універзітета 
Др. Елек Барта. На міроприятю выступили члены 
молодежнуй ґрупы хора „Лаурітія”, на флетнї грала 
Жофія Терезія Теленко.

Проґраму завершыло аґапе.

Септембер

16.: Воплотив ся у жывот комплексный розвуй 
вошколованя, културного жывота и волного часа у 
Мішколцськуй єзуїтськуй ґімназії имени Дюлы 
Фейнї. Одбыло ся отвореня Центера Кёзёш-тейр, 
вартость котрого є 1,45 міліардув форінтув.  Хос-
нованя сякого Центера доступно и про ушыткых 
обывателюв района Овош.

Сперед отворенём Центера Мікловш Шолтейс, 
держсекретарь з вопросув реліґійных и націо-

налных капчань Офіса 
премєр-міністера, у сво-
юм інтервю про МТІ по-
відав за „еманацію” дер-
жавных,  церькувных 
школ, ґімназій у каждум 
поселеню, так и у Міш-
колцї. Пана держсекре-
таря привітствовали Ма-
рія и Анна Бан, ученицї 
первого класа ґімназії, 
котрі суть русинського 
происходженя и греко-
католицькуй віры.

Товмачила: Ірина Скіба

жыли межечас страшных рокув беспамнятства, не 
забывавучы за свуй род, а при первуй можности, по 
1989 рокови, зачали културный ренесанс властного 

народа. Михаил Алмашій быв жывым свідком 
леґалнуй минулости свого народа и слав-
ным будителём його днешнёсти! 

Дїдузнина вельочестованого сына ру-
синського народа, котра ся лишыла у люд-

ськуй памняти, у його книгох и добрых зачина-
нёх, бізувно буде добров помочов про Русинув 
на довгі рокы.

Вічная памнять, блаженый покуй! 

Русинськый табор 
захраненя традіцій народнуй музыкы 
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Балатонфёлдвар, 2019.08.16-21.

Уже традіційно Русинськоє Націоналноє Само-
справованя Пейча тримле лїтнїй табор про дїти у 
вікови 6-16 рокув, інтересувучых ся своима націо-
налныма цїнностями. У табор заголосило ся 46 
дїточок, 8 родителюв и 4 педаґогы. Одбыв ся табор 
у Балатонфёлдварі од 16. авґуста у готелу „Парк Рі-
вєра”. Готел чекав нас смачным обідом, по котрум 
каждый зайняв свуй номер. Дале пруйшло торжест-
веноє отвореня табора, у котрум зучастнило ся и 
веденя готела, пак ведучый табора Йожеф Чегілї 
повідав за каждоденну проґраму, правила пере-
бываня у таборі.

Проґрама:
День зачинать ся у 7 годин из ранюшнуй ґім-

настикы, у 8.00. – фрыштик, од 9.00. до 12.00 каждо-
денї заниманя музыков, вышыванём, ученём ру-
синського языка, плетенём из лозы, розучуванём 
народных співанок. По обідови, котрый у 12.00, од 
13.00 до 14.00 факултативнї занятя плаванём, спол-
нї бавкы, народна медицина, русинськый масаж, 
рыблячка и т. д. Од 14.00 одпочинок, волнї про-
ґрамы, у 18.00 – вечеря.

Паралелно з проґрамов многі любили шейтало-
вати по улицям Балатонфёлдвара, а сперед ляганём 
спати позерати фото за путованя до Рахова, до-
кументалнї філмы.

Дуже інтереснов была екскурзія на шіфі до 
Тіганя. На шіфі порадовали сьме другых путникув 

жывов музыков, котрі привітствовали исповни-
телюв голосным тапшанём.

У Тіганї главну ролю сповняли участникы 
музыкалного ансамбла „Верховина”, котрі такой на 
улицї бавили творы, котрым научили ся пуд час 
табора. 

20. августа по фрыштикови участникы хора 
отворили сяточный концерт исповненём „Вруча-
нія”, потому прозвучало даскулько фортепіанных 
творув, а завершыв концерт наш оркестер. Сято 
продовжыло ся пікником, на котрум, пуд час 
приладженя їдженя, звучали народнї співанкы, 
пановала файна сяточна налада. Апоґеём сята став 
салут, позерати на котрый ушыткі зойшли ся на 
набережі. 

Настав послїднїй день табора, 21 августа, путь 
дому. Каждый из малым смутком у душі, айбо и из 
приятныма, веселыма споминками сїдав до автобу-
са и путовав дому до Пейча.

Наш табор не одбыв бы ся без помочы и пуд-
порованя Офіса премєр-міністера и Русинського 
Націоналного Самосправованя Пейча. Зато веденя 
самосправованя рішило и на другый рук орґанізо-
вати такый дїточый табор на бесплатных условіёх, 
жебы ищи и ищи раз видїти щастливі сїявучі вочі 
нашых дїти и довєдна провести частку лїта.

Йожеф Чегілї, предсїдатель РНС Пейча
Товмачила: Ірина Скіба

Лїтнї таборы               Nyári táboraink

Памнятаєме                        Emlékezünk
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Вістї                          Hírek 

Юлій

6.: Предсїдатель Русинського Націоналного Са-
мосправованя и Русинськый Народный Ансамбл 
Вамошуйфолу дустали покликаня на міроприятя 
„ДобовФест V“, котроє проводить ся у словацькум 
селї Руська. По покладеню вінцюв до гроба Іштвана 
Добова, довєдна з пудкарпатськыма, словацькыма 
и мадярськыма умілськыма колективами выступив 
и Русинськый Народный Ансамбл Вамошуйфолу. 

7.: У керетох проведеня проґрамы „День Ру-
синськуй Културы Вамошуйфолу“, тримали ся дни 
памняти єпископув Кирила и Методія, котрі РНС 
Вамошуйфолу провело при пудпорованю фундації 
Ґабора Бетлена. Міроприятя зачало ся из Сятуй Лі-
турґії за зучастненя мужського хора Сятого Єфре-
ма.

Продовжыла ся проґрама у селськум културнум 
домі, де очаровав публику хор Сятого Єфрема. По-
тому прозвучали народнї співанкы Русинського 
Народного Ансамбла Вамошуйфолу. У кунцёви ся-
та одбыв ся фуршет

13.: РНС Вамошуйфолу потримало сполной 
путованя на Словакы. До обіда ґрупа путовала у 
Вігорлатї и районї Морського Ока. По обідови 
ушыткі навщили деревлянї церьковли поселень 
Руська Быстра а Іновцї. День ся скончив навщивов 
ґрекокатолицькуй церьковли братського про Ва-
мошуйфолу села Великі Селменцї при зучастненю 
пароха церквы о. Жолта Сабова. Ушыткі вернули ся 
дому из файнов наладов. 

19.: Пуд орґанізаціёв Столичного Русинського 
Націоналного Самосправованя у Мадярськум Цен-
тері одбыла ся выставка пудкарпатського умілця 
Пейтера Матла пуд тітулом „По пятеро”. Выставка 
пруйшла у залї Чонтварія, отворив ї Йожеф Балоґ.

26.: Столичноє Русинськоє Самосправованя  у 
Театралнуй залї Столичного Центера Меншын на 
улицї Академія потримало презентацію русин-
ськых выдань. Были представленї книжкы:          
Др. Серґея Добоша „Споминкы єдного ужгород-
ського хірурґа”, Др. Тібора Сёлёшія „Вартать єд-
ного усміва”, Йожефа Сливкы „Архітектура Мука-
чова”.

Русинськый народ утратив великого и прав-
дивого свого сына. 6 юнія с. р. на 89-ум рокови 
жывота умер Михаил Алмашій. Бог дав му 
довгый и красный вік, любену роботу и 
щастливу фамілію. Ипен за сёго педаґоґа мож 
сміло уповісти, же довгі деценії терпеливо 
сїяв меже челядёв вічноє, мудроє и доброє. 
Про свуй народ устиг зробити много хосен-
ного як у школнуй, так и сполнуй сфері. Быв 
меже тыма майаґілныма и совістливыма, ко 
одроджовав майже втраченый пуд ударами 
темнуй восточнуй сылы ідентітет властного 
народа. Велику серенчу мав русинськый народ, же 
захранили ся меже ныма поєднї люде, котрі пере-

Авґуст

3.: Русинськоє Націоналноє Самосправованя 
Пейча у Културнум Домі „Потач” потримало кон-
церт русинськых молодых віртуозув. Проґрама кон-
церта: русинська народна співанка „Качка на лу-
чинї” у исповненю Рейкы Відинськуй, „Алле-
гретто” Матео Карсачі ‒ Шара Дёндёші, „Елізї” 
Лудвиґа ван Бетговена исповнили Адам Балоґ и 
Пейтер Ковач, „Коктел Буґі” – Адам Балоґ, „Пре-
лудію”, „Tанґо” Александера Крамского и  „Ро-
манс” Вісента Ґомеза исповнив Ференц Дёндёші. 
Благодїйный концерт мав великый успіх.

27.: Русинськоє Націоналноє Самосправованя 
Дебрецена потримало у Ґрекокатолицькум Русин-
ськум Центері у Дебрецен-Йовжа презентацію ру-
синсько-мадярського ґрекокатолицького молитве-
ника, вуданого на двох языкох. Єдночасно была 
представлена фотовыставка сакралных памнят-
никув архітектуры пуд тітулом „Деревлянї церквы 
русинськуй земли”. Из привітственым словом вы-
ступив Ласлов Папп, мер Дебрецена. Ґрекокато-
лицькый митрополит Фюлёп Кочіш представив 
свої думкы за выданя молитвеника. Фотовыставку 
отворив проректор Дебреценського Універзітета 
Др. Елек Барта. На міроприятю выступили члены 
молодежнуй ґрупы хора „Лаурітія”, на флетнї грала 
Жофія Терезія Теленко.

Проґраму завершыло аґапе.

Септембер

16.: Воплотив ся у жывот комплексный розвуй 
вошколованя, културного жывота и волного часа у 
Мішколцськуй єзуїтськуй ґімназії имени Дюлы 
Фейнї. Одбыло ся отвореня Центера Кёзёш-тейр, 
вартость котрого є 1,45 міліардув форінтув.  Хос-
нованя сякого Центера доступно и про ушыткых 
обывателюв района Овош.

Сперед отворенём Центера Мікловш Шолтейс, 
держсекретарь з вопросув реліґійных и націо-

налных капчань Офіса 
премєр-міністера, у сво-
юм інтервю про МТІ по-
відав за „еманацію” дер-
жавных,  церькувных 
школ, ґімназій у каждум 
поселеню, так и у Міш-
колцї. Пана держсекре-
таря привітствовали Ма-
рія и Анна Бан, ученицї 
первого класа ґімназії, 
котрі суть русинського 
происходженя и греко-
католицькуй віры.

Товмачила: Ірина Скіба

жыли межечас страшных рокув беспамнятства, не 
забывавучы за свуй род, а при первуй можности, по 
1989 рокови, зачали културный ренесанс властного 

народа. Михаил Алмашій быв жывым свідком 
леґалнуй минулости свого народа и слав-
ным будителём його днешнёсти! 

Дїдузнина вельочестованого сына ру-
синського народа, котра ся лишыла у люд-

ськуй памняти, у його книгох и добрых зачина-
нёх, бізувно буде добров помочов про Русинув 
на довгі рокы.

Вічная памнять, блаженый покуй! 

Русинськый табор 
захраненя традіцій народнуй музыкы 

Русинськый табор 
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Балатонфёлдвар, 2019.08.16-21.

Уже традіційно Русинськоє Націоналноє Само-
справованя Пейча тримле лїтнїй табор про дїти у 
вікови 6-16 рокув, інтересувучых ся своима націо-
налныма цїнностями. У табор заголосило ся 46 
дїточок, 8 родителюв и 4 педаґогы. Одбыв ся табор 
у Балатонфёлдварі од 16. авґуста у готелу „Парк Рі-
вєра”. Готел чекав нас смачным обідом, по котрум 
каждый зайняв свуй номер. Дале пруйшло торжест-
веноє отвореня табора, у котрум зучастнило ся и 
веденя готела, пак ведучый табора Йожеф Чегілї 
повідав за каждоденну проґраму, правила пере-
бываня у таборі.

Проґрама:
День зачинать ся у 7 годин из ранюшнуй ґім-

настикы, у 8.00. – фрыштик, од 9.00. до 12.00 каждо-
денї заниманя музыков, вышыванём, ученём ру-
синського языка, плетенём из лозы, розучуванём 
народных співанок. По обідови, котрый у 12.00, од 
13.00 до 14.00 факултативнї занятя плаванём, спол-
нї бавкы, народна медицина, русинськый масаж, 
рыблячка и т. д. Од 14.00 одпочинок, волнї про-
ґрамы, у 18.00 – вечеря.

Паралелно з проґрамов многі любили шейтало-
вати по улицям Балатонфёлдвара, а сперед ляганём 
спати позерати фото за путованя до Рахова, до-
кументалнї філмы.

Дуже інтереснов была екскурзія на шіфі до 
Тіганя. На шіфі порадовали сьме другых путникув 

жывов музыков, котрі привітствовали исповни-
телюв голосным тапшанём.

У Тіганї главну ролю сповняли участникы 
музыкалного ансамбла „Верховина”, котрі такой на 
улицї бавили творы, котрым научили ся пуд час 
табора. 

20. августа по фрыштикови участникы хора 
отворили сяточный концерт исповненём „Вруча-
нія”, потому прозвучало даскулько фортепіанных 
творув, а завершыв концерт наш оркестер. Сято 
продовжыло ся пікником, на котрум, пуд час 
приладженя їдженя, звучали народнї співанкы, 
пановала файна сяточна налада. Апоґеём сята став 
салут, позерати на котрый ушыткі зойшли ся на 
набережі. 

Настав послїднїй день табора, 21 августа, путь 
дому. Каждый из малым смутком у душі, айбо и из 
приятныма, веселыма споминками сїдав до автобу-
са и путовав дому до Пейча.

Наш табор не одбыв бы ся без помочы и пуд-
порованя Офіса премєр-міністера и Русинського 
Націоналного Самосправованя Пейча. Зато веденя 
самосправованя рішило и на другый рук орґанізо-
вати такый дїточый табор на бесплатных условіёх, 
жебы ищи и ищи раз видїти щастливі сїявучі вочі 
нашых дїти и довєдна провести частку лїта.

Йожеф Чегілї, предсїдатель РНС Пейча
Товмачила: Ірина Скіба
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2019 szeptember 7-én a Sajópálfalai Egyházköz-
ség és a Sajópálfalai Ruszin Önkormányzat rendezé-
sében, a Miniszterelnökség, az Országos Ruszin Ön-
kormányzat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Te-
rületi, valamint a hazai ruszin nemzetiségi önkormány-
zatok és civil szervezetek támogatásával a Szentlélek 
Görögkatolikus Templomban került sor az idei Ruszin 
Búcsúra Sajópálfalán, amely reggel 9-kor kezdődött 
utrenyével, amelyet 10-től Szent Liturgia követett. A 
misét vezették Nagyméltóságú 
és Főtisztelendő Kocsis Fülöp, 
a Hajdúdorogi Görögkatolikus 
Főegyházmegye érsek-metro-
politája, Nagyméltóságú és Fő-
tisztelendő Dr. Orosz Atanáz, a 
Miskolci Görögkatolikus Egy-
házmegye megyés püspöke, 
Juhász Géza első helynök, 
Debreceni Zoltán diakónus, 
Kiss Attila parókus, Ruszinkó 
Szergej érseki titkár. A miséken 
egyházi szláv nyelven is szol-
gáltak, amit a Kárpátaljáról ér-
kezett papnövendékek egyházi 
énekekkel kísértek. 

Kocsis Fülöp prédikációjá-
ban gondviselésszerűnek tar-
totta a Kisboldogasszony és a 
Ruszin Búcsú egybeesését, 
Szűz Mária megszületését pe-
dig az új élet, az Istennel való 
gazdagodás lehetőségének ne-
vezte, hiszen majd Jézust hor-
dozza a szíve alatt. Ezt a lehet-
őséget Keresztelő Szent János, 
az Ószövetség utolsó prófétája 
is hirdette, és adta át az Újszövetségnek és nekünk, 
embereknek.

Soltész Mihály a Miniszterelnökség egyházi és 
nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára be-
szédében kihangsúlyozta a ruszinok évszázados hű-
ségét népükhöz, hazájukhoz és nem utolsó sorban a 
görögkatolikus hitükhöz. Erre a fennmaradásukhoz 
volt, van és lesz szükség, hiszen most is küzdeniük kell, 
amihez a kormány minden segítséget megadott, és meg 
fog adni a jövőben is. Ilyen támogatás például az a 25 
millió forint, amivel a sajópálfalai templom  felújításá-
hoz járul hozzá, a Debrecen-Józsai Ruszin Közösségi 
Ház mellet a görögkatolikus fatemplom felépítése és 
más, szükséges fejlesztések. Befejezésül arra kérte a 
ruszinokat, hogy a hűségüket adják tovább a fiatalok-
nak, hogy az elkövetkező évszázadokban is megmarad-
jon.

Kramarenko Viktor, az ORÖ elnöke megköszönte 
azt a szellemi segítséget és erőt, amit a Búcsú adott, és 
arra kérte a több mint 300 megjelent testvérünket, hogy 
tartsák meg és adják át azoknak is, akik nem tudtak 
eljönni. Felhívta a figyelmet arra, hogy ebben az 
önkormányzati ciklusban ez volt az utolsó rendezvény, 
és arra kérte a megjelenteket, hogy lelkiismeretük 
szerint szavazzanak.

A Nagyméltóságú és Főtisztelendő Dr. Orosz Ata-
náz, a Miskolci Görögkatolikus 
Egyházmegye megyés püspöke 
beszédében csodálatosnak ne-
vezte, hogy egy napon magas 
egyházi méltóságok szolgálnak 
egyszerre több templomban is, 
csatlakozott Fülöp érsek szavai-
hoz, miszerint gondviselésszerű 
az ünnepek egybeesése. A sajó-
pálfalai Búcsút illetően meg-
köszönte a kárpátaljai papn-
övendékek részvételét, mely 
egyben még egy ok arra, hogy 
felhívja figyelmünket a kárpát-
aljai testvérek helyzetére.

A Ruszin Búcsúra Abod, 
Arnót, Baskó, Budapest, Debre-
cen, Felsőzsolca, Filkeháza, 
Garadna, Homrogd, Irota, Kis-
tokaj, Komlóska, Miskolc, Mú-
csony, Nyíregyháza, Pálháza, 
Sajólád, Sajópetri, Sajóvámos, 
Szerencs, Szirmabesenyő, Ti-
szavasvári, Tolcsva, Vámos-
újfalu helységekből érkeztek 
vendégeink. Jelen voltak Deme-
ter Zoltán B-A-Z megye or-

szággyűlési képviselője, Giricz Vera, az Országgyűlés 
ruszin nemzetiségi szószólója, Tircsi Richárd a 
Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsola-
tokért felelős államtitkárságának főosztályának 
vezetője, dr. Kovács János, a B-A-Z Megyei Ön-
kormányzati Hivatal főjegyzője, Fekete Zoltán Sajó-
pálfala polgármestere, a települési és területi ruszin 
önkormányzatok vezetői, helyettesei és tagjai.

A Ruszin Búcsút közösen elköltött finom ebéd 
zárta. Ezúton mondunk szívből jövő köszönetet a 
szervezőknek és dolgozóknak a rendkívüli és sikeres 
munkájukért, Sajópálfala lakosainak és minden 
megjelentnek.

 Giricz Viktor

A 2019. évi ruszin nemzetiségi választásokon a 
választási szervek 4 ruszin társadalmi szervezetet 
vettek nyilvántartásba:

A Magyarországi Ruszinok/Rutének Országos 
Szövetségét (MROSZ), elnök Kozsnyánszky János;     
a Ruszin Kisebbségi Összefogás Egyesületet 
(RUKISÖSZ), elnök dr. Ujaczki Tibor; a Hodinka 
Antal Országos Ruszin Értelmiségi Egyesületet 
(HORUE), elnök dr. Ljavinyec Sztyepán és a Ruszin 
Kulturális Egyesületet (RUKE), elnök Szilcer-
Likovics Olga. 

Az Európai Uniós Ruszin Integrációért Egyesület 
(EURIE), elnök Erdős József, jelölő szervezetként való 
nyilvántartásba vételét a Nemzeti Választási Bizott-
ság 262/2019. számú határozatban elutasította.  
Idézzük: „A Nemzeti Választási Bizottság az Európai 
Uniós Ruszin Integrációért Egyesületnek Egyesület 
(1078 Budapest, Nefelejcs utca 61. 2./5.) a ruszin 
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi 
általános választásán jelölő szervezetként való 
nyilvántartásba vétel iránti kérelmét visszautasítja. 
[14] A Nemzeti Választási Bizottság megállapította, 
hogy az Európai Uniós Ruszin Integrációért Egye-
sület alapszabályában nem szerepel a ruszin nem-
zetiség egyértelmű képviselete, ezért a szervezet 
ruszin nemzetiségi jelölő szervezetként történő 
nyilvántartásba vételére nincs törvényes lehetőség.”

2019. szeptember 9-én, 16.00 órakor lejárt a tele-
pülési ruszin nemzetiségi választások képviselő-
jelöltjeinek, és szeptember 10-én a területi (megyei és 
fővárosi) listák nyilvántartásba vételének határideje. 
2019.09.16-án az NVB és a HVB határozatai jog-
erőre emelkedtek.

A Nemzeti Választási Bizottság 2019. 07. 30-án 44 
településen kiírta a ruszin nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választását.

A Magyarországi Ruszinok/Rutének Országos 
Szövetsége (MROSZ), elnök Kozsnyánszky János, a 
44-ből 36 helyen összesen 145 jelöltet állított azon a 
29 településen, ahol a MROSZ jelöltjei győztek a 2014. 
évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választá-
sán, és öt év alatt a ruszin nemzetiségi és a görög-
katolikus vallási értékek megőrzésében jelentős sike-
reket értek el, amelyeket a 2019. 09.07-én Sajópálfalán 
300 fő részvételével megtartott Ruszin Búcsú 
alkalmával méltatott köszöntő beszédében Soltész 
Miklós, a Miniszterelnökség Egyházi és nemzetiségi 
kapcsolatokért felelős államtitkára. A települések: 
Abod, Baskó, Debrecen, Dunaújváros, Edelény, 
Erdőhorváti, Filkeháza, Garadna, Hejőkeresztúr, 
Homrogd, Irota, Kisvárda, Komlóska, Máriapócs, 
Miskolc, Múcsony, Nyíregyháza, Pálháza, Pécs, 
Sajópálfala, Sárospatak, Szikszó, Timár, Tiszaújváros, 

Tiszavasvári, Tolcsva, Vámosújfalu és Budapesten a 
II., VI., VII., XI., XIII., XIV., XVI. kerületekben, vala-
mint országos listát, Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében és Budapesten területi listákat.

A Ruszin Kisebbségi Összefogás Egyesület 
(RUKISÖSZ), elnök dr. Ujaczki Tibor, a 44 helyből 
11-ben összesen 57 jelöltet állított azon az 5 tele-
pülésen, ahol a 2014. évi nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választásán a RUKISÖSZ jelöltjei győztek: 
Komlóskán, Egerben, Gyöngyösön, Budapest IV. és 
XVIII. kerületeiben. A 2014. évi nemzetiségi ön-
kormányzati képviselők választásán a MROSZ színei-
ben győztes Kisvárdán, Pécsett, Erdőhorvátiban, 
Tolcsván (3-3 főt), Debrecenben (1 fő), Múcsonyban (1 
fő), és Budapest XIV. és XIII. kerületben (2-2fő) 
képviselő jelöltet állított, ahol a RUKISÖSZ az elmúlt 
öt évben egyetlen rendezvényt sem rendezett, sem-
milyen aktivitást nem fejtett ki. 

A RUKISÖSZ a Nyíregyházai VB-nél jelent-
kezett mindhárom jelölt esetében a választási bizot-
tság a nyilvántartásba vételt elutasította.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területi Vá-
lasztási Bizottság 60/2019.(IX.12) TVB határoza-
tában a RUKISÖSZ megyei listájának nyilván-
tartásba vételét elutasította! 

Az egyik legrégebbi, a Budapest XVIII. kerületi 
ruszin nemzetiségi önkormányzat egyik jelölt 
nyilvántartásba vételét a Fővárosi TVB elutasította, 
ezért ott nem alakulhat ruszin nemzetiségi ön-
kormányzat. 

A RUKISÖSZ országos és fővárosi területi listát 
is állított.

Megjegyzés: ahol a jelöltek száma nem éri el a 3 
vagy 5 főt, ott nem alakulhat meg települési nem-
zetiségi önkormányzat.

A Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi 
Egyesületet (HORUE), elnök dr. Ljavinyec Sztye-
pán, a 44 település közül 2 településen 40 jelöltet 
állított Vácon és Budapesten a III., VI., VII., XIV., 
XVI., XVII. kerületekben, valamint Dunaújvárosban 
(ahol a 2014. évi nemzetiségi önkormányzati kép-
viselők választásán a MROSZ színeiben győztes, 
aktívan működő közösség működik). Az eltelt 5 év 
folyamán Dunaújvárosban HORUE tevékenységet 
nem tapasztaltunk. A HORUE fővárosi területi és 
országos listát is állított.

A Ruszin Kulturális Egyesület (RUKE), elnök 
Szilcer-Likovics Olga, 12 jelöltet állított Budapesten 
a X., XI., XVI. kerületekben, valamint fővárosi 
területi listát is állított.

Forrás: Nemzeti Választási Bizottság.
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Ünnepeink                Нашi сята   Választások 2019.                Выбори 2019.         

Ruszin Búcsú SajópálfalánRuszin Búcsú Sajópálfalán Választások  2019.Választások  2019.

2019 szeptember 7-én a Sajópálfalai Egyházköz-
ség és a Sajópálfalai Ruszin Önkormányzat rendezé-
sében, a Miniszterelnökség, az Országos Ruszin Ön-
kormányzat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Te-
rületi, valamint a hazai ruszin nemzetiségi önkormány-
zatok és civil szervezetek támogatásával a Szentlélek 
Görögkatolikus Templomban került sor az idei Ruszin 
Búcsúra Sajópálfalán, amely reggel 9-kor kezdődött 
utrenyével, amelyet 10-től Szent Liturgia követett. A 
misét vezették Nagyméltóságú 
és Főtisztelendő Kocsis Fülöp, 
a Hajdúdorogi Görögkatolikus 
Főegyházmegye érsek-metro-
politája, Nagyméltóságú és Fő-
tisztelendő Dr. Orosz Atanáz, a 
Miskolci Görögkatolikus Egy-
házmegye megyés püspöke, 
Juhász Géza első helynök, 
Debreceni Zoltán diakónus, 
Kiss Attila parókus, Ruszinkó 
Szergej érseki titkár. A miséken 
egyházi szláv nyelven is szol-
gáltak, amit a Kárpátaljáról ér-
kezett papnövendékek egyházi 
énekekkel kísértek. 

Kocsis Fülöp prédikációjá-
ban gondviselésszerűnek tar-
totta a Kisboldogasszony és a 
Ruszin Búcsú egybeesését, 
Szűz Mária megszületését pe-
dig az új élet, az Istennel való 
gazdagodás lehetőségének ne-
vezte, hiszen majd Jézust hor-
dozza a szíve alatt. Ezt a lehet-
őséget Keresztelő Szent János, 
az Ószövetség utolsó prófétája 
is hirdette, és adta át az Újszövetségnek és nekünk, 
embereknek.

Soltész Mihály a Miniszterelnökség egyházi és 
nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára be-
szédében kihangsúlyozta a ruszinok évszázados hű-
ségét népükhöz, hazájukhoz és nem utolsó sorban a 
görögkatolikus hitükhöz. Erre a fennmaradásukhoz 
volt, van és lesz szükség, hiszen most is küzdeniük kell, 
amihez a kormány minden segítséget megadott, és meg 
fog adni a jövőben is. Ilyen támogatás például az a 25 
millió forint, amivel a sajópálfalai templom  felújításá-
hoz járul hozzá, a Debrecen-Józsai Ruszin Közösségi 
Ház mellet a görögkatolikus fatemplom felépítése és 
más, szükséges fejlesztések. Befejezésül arra kérte a 
ruszinokat, hogy a hűségüket adják tovább a fiatalok-
nak, hogy az elkövetkező évszázadokban is megmarad-
jon.

Kramarenko Viktor, az ORÖ elnöke megköszönte 
azt a szellemi segítséget és erőt, amit a Búcsú adott, és 
arra kérte a több mint 300 megjelent testvérünket, hogy 
tartsák meg és adják át azoknak is, akik nem tudtak 
eljönni. Felhívta a figyelmet arra, hogy ebben az 
önkormányzati ciklusban ez volt az utolsó rendezvény, 
és arra kérte a megjelenteket, hogy lelkiismeretük 
szerint szavazzanak.

A Nagyméltóságú és Főtisztelendő Dr. Orosz Ata-
náz, a Miskolci Görögkatolikus 
Egyházmegye megyés püspöke 
beszédében csodálatosnak ne-
vezte, hogy egy napon magas 
egyházi méltóságok szolgálnak 
egyszerre több templomban is, 
csatlakozott Fülöp érsek szavai-
hoz, miszerint gondviselésszerű 
az ünnepek egybeesése. A sajó-
pálfalai Búcsút illetően meg-
köszönte a kárpátaljai papn-
övendékek részvételét, mely 
egyben még egy ok arra, hogy 
felhívja figyelmünket a kárpát-
aljai testvérek helyzetére.

A Ruszin Búcsúra Abod, 
Arnót, Baskó, Budapest, Debre-
cen, Felsőzsolca, Filkeháza, 
Garadna, Homrogd, Irota, Kis-
tokaj, Komlóska, Miskolc, Mú-
csony, Nyíregyháza, Pálháza, 
Sajólád, Sajópetri, Sajóvámos, 
Szerencs, Szirmabesenyő, Ti-
szavasvári, Tolcsva, Vámos-
újfalu helységekből érkeztek 
vendégeink. Jelen voltak Deme-
ter Zoltán B-A-Z megye or-

szággyűlési képviselője, Giricz Vera, az Országgyűlés 
ruszin nemzetiségi szószólója, Tircsi Richárd a 
Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsola-
tokért felelős államtitkárságának főosztályának 
vezetője, dr. Kovács János, a B-A-Z Megyei Ön-
kormányzati Hivatal főjegyzője, Fekete Zoltán Sajó-
pálfala polgármestere, a települési és területi ruszin 
önkormányzatok vezetői, helyettesei és tagjai.

A Ruszin Búcsút közösen elköltött finom ebéd 
zárta. Ezúton mondunk szívből jövő köszönetet a 
szervezőknek és dolgozóknak a rendkívüli és sikeres 
munkájukért, Sajópálfala lakosainak és minden 
megjelentnek.

 Giricz Viktor

A 2019. évi ruszin nemzetiségi választásokon a 
választási szervek 4 ruszin társadalmi szervezetet 
vettek nyilvántartásba:

A Magyarországi Ruszinok/Rutének Országos 
Szövetségét (MROSZ), elnök Kozsnyánszky János;     
a Ruszin Kisebbségi Összefogás Egyesületet 
(RUKISÖSZ), elnök dr. Ujaczki Tibor; a Hodinka 
Antal Országos Ruszin Értelmiségi Egyesületet 
(HORUE), elnök dr. Ljavinyec Sztyepán és a Ruszin 
Kulturális Egyesületet (RUKE), elnök Szilcer-
Likovics Olga. 

Az Európai Uniós Ruszin Integrációért Egyesület 
(EURIE), elnök Erdős József, jelölő szervezetként való 
nyilvántartásba vételét a Nemzeti Választási Bizott-
ság 262/2019. számú határozatban elutasította.  
Idézzük: „A Nemzeti Választási Bizottság az Európai 
Uniós Ruszin Integrációért Egyesületnek Egyesület 
(1078 Budapest, Nefelejcs utca 61. 2./5.) a ruszin 
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi 
általános választásán jelölő szervezetként való 
nyilvántartásba vétel iránti kérelmét visszautasítja. 
[14] A Nemzeti Választási Bizottság megállapította, 
hogy az Európai Uniós Ruszin Integrációért Egye-
sület alapszabályában nem szerepel a ruszin nem-
zetiség egyértelmű képviselete, ezért a szervezet 
ruszin nemzetiségi jelölő szervezetként történő 
nyilvántartásba vételére nincs törvényes lehetőség.”

2019. szeptember 9-én, 16.00 órakor lejárt a tele-
pülési ruszin nemzetiségi választások képviselő-
jelöltjeinek, és szeptember 10-én a területi (megyei és 
fővárosi) listák nyilvántartásba vételének határideje. 
2019.09.16-án az NVB és a HVB határozatai jog-
erőre emelkedtek.

A Nemzeti Választási Bizottság 2019. 07. 30-án 44 
településen kiírta a ruszin nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választását.

A Magyarországi Ruszinok/Rutének Országos 
Szövetsége (MROSZ), elnök Kozsnyánszky János, a 
44-ből 36 helyen összesen 145 jelöltet állított azon a 
29 településen, ahol a MROSZ jelöltjei győztek a 2014. 
évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választá-
sán, és öt év alatt a ruszin nemzetiségi és a görög-
katolikus vallási értékek megőrzésében jelentős sike-
reket értek el, amelyeket a 2019. 09.07-én Sajópálfalán 
300 fő részvételével megtartott Ruszin Búcsú 
alkalmával méltatott köszöntő beszédében Soltész 
Miklós, a Miniszterelnökség Egyházi és nemzetiségi 
kapcsolatokért felelős államtitkára. A települések: 
Abod, Baskó, Debrecen, Dunaújváros, Edelény, 
Erdőhorváti, Filkeháza, Garadna, Hejőkeresztúr, 
Homrogd, Irota, Kisvárda, Komlóska, Máriapócs, 
Miskolc, Múcsony, Nyíregyháza, Pálháza, Pécs, 
Sajópálfala, Sárospatak, Szikszó, Timár, Tiszaújváros, 

Tiszavasvári, Tolcsva, Vámosújfalu és Budapesten a 
II., VI., VII., XI., XIII., XIV., XVI. kerületekben, vala-
mint országos listát, Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében és Budapesten területi listákat.

A Ruszin Kisebbségi Összefogás Egyesület 
(RUKISÖSZ), elnök dr. Ujaczki Tibor, a 44 helyből 
11-ben összesen 57 jelöltet állított azon az 5 tele-
pülésen, ahol a 2014. évi nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választásán a RUKISÖSZ jelöltjei győztek: 
Komlóskán, Egerben, Gyöngyösön, Budapest IV. és 
XVIII. kerületeiben. A 2014. évi nemzetiségi ön-
kormányzati képviselők választásán a MROSZ színei-
ben győztes Kisvárdán, Pécsett, Erdőhorvátiban, 
Tolcsván (3-3 főt), Debrecenben (1 fő), Múcsonyban (1 
fő), és Budapest XIV. és XIII. kerületben (2-2fő) 
képviselő jelöltet állított, ahol a RUKISÖSZ az elmúlt 
öt évben egyetlen rendezvényt sem rendezett, sem-
milyen aktivitást nem fejtett ki. 

A RUKISÖSZ a Nyíregyházai VB-nél jelent-
kezett mindhárom jelölt esetében a választási bizot-
tság a nyilvántartásba vételt elutasította.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területi Vá-
lasztási Bizottság 60/2019.(IX.12) TVB határoza-
tában a RUKISÖSZ megyei listájának nyilván-
tartásba vételét elutasította! 

Az egyik legrégebbi, a Budapest XVIII. kerületi 
ruszin nemzetiségi önkormányzat egyik jelölt 
nyilvántartásba vételét a Fővárosi TVB elutasította, 
ezért ott nem alakulhat ruszin nemzetiségi ön-
kormányzat. 

A RUKISÖSZ országos és fővárosi területi listát 
is állított.

Megjegyzés: ahol a jelöltek száma nem éri el a 3 
vagy 5 főt, ott nem alakulhat meg települési nem-
zetiségi önkormányzat.

A Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi 
Egyesületet (HORUE), elnök dr. Ljavinyec Sztye-
pán, a 44 település közül 2 településen 40 jelöltet 
állított Vácon és Budapesten a III., VI., VII., XIV., 
XVI., XVII. kerületekben, valamint Dunaújvárosban 
(ahol a 2014. évi nemzetiségi önkormányzati kép-
viselők választásán a MROSZ színeiben győztes, 
aktívan működő közösség működik). Az eltelt 5 év 
folyamán Dunaújvárosban HORUE tevékenységet 
nem tapasztaltunk. A HORUE fővárosi területi és 
országos listát is állított.

A Ruszin Kulturális Egyesület (RUKE), elnök 
Szilcer-Likovics Olga, 12 jelöltet állított Budapesten 
a X., XI., XVI. kerületekben, valamint fővárosi 
területi listát is állított.

Forrás: Nemzeti Választási Bizottság.
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Nyári táboraink                Лїтнї таборы Nyári táboraink                Лїтнї таборы 

Ruszin ifjúsági nyelvi, alkotó- és sporttábor. Ruszin ifjúsági nyelvi, alkotó- és sporttábor. 
Balatonföldvár 2019.06.15-24.

Idén immár nyolcadik alkalommal került meg-
rendezésre a 6-18 éves tanulók számára a nyelvi, mű-
vészeti és sportfoglalkozásokból álló alkotótáborunk. 
A gyerekek számára most is, mint mindig, fantasztikus 
élményt jelentett, hogy újra találkozhattak a már több 
éve rendszeresen táborba járó pajtásokkal.

A tábort a Ruszin Kulturális Egyesület honlápján 
hirdettük meg.

A meghirdetett programnak megfelelően fogadtuk 
az érkező gyerekeket. Vacsora után a tábor megnyitóján 
bemutattuk a foglalkozásokat levezető tanárokat, is-
mertettük a programokat. Idén a korábbiaktól eltérően 
3 (korosztály és érdeklődés szerinti) csoportba osz-
tottuk a gyerekeket. 

A tábor napjait mindig reggeli tornával kezdtük. Az 
első nap délelőttjén a népismereti foglalkozás után a 
már-már hagyománynak számító program következett: 
a gyerekek ruszin címert festettek, majd felírták a 
nevüket az előzetesen kiosztott pólókra. Délután für-
dőzés, napozás, labdázás a vízben, este sportjátékok 
színesítették a programot. 

A következő napokban a foglalkozásokat az idő-
járáshoz igazítottuk. Délelőtt a korai órákban kint 
voltunk a parton, játszottunk, fürödtünk. 11 órától meg-
tartottuk a rajz- és kézműves foglalkozásokat. Délután 
15 óráig – amikor nem ajánlatos kint tartózkodni a 
napon – táncórán és kreatív foglalkozásokon vettek 
részt a gyerekek.

Szerencsére nagyon jó időnk volt, így a 4., 5. és 6. 
napon hasonlóképpen alakultak a programjaink. 
Délelőtt 1,5-1,5 órában népismereti, nyelvi, rajz-, ének- 
és táncfoglalkozások voltak, a délutánokat pedig 
vetélkedők, a Ruszin népismereti tankönyv, a Ruszin 
Világ című újság és a Ruszin gyermek kaleidoszkóp 
olvasása tarkították.

Vacsora után általában focival és trambulinozással 
ütötték el az időt a gyerkőcök. Csütörtökön a pénteki 
„Ki Mit Tud?”-ra gyakoroltunk, hogy másnap min-
denki kellőképpen felkészülve léphessen a színpadra.

A „Ki Mit Tud?”-on jó volt látni, hogy milyen 
tehetségesek a gyerekeink: Hotra Dániel ruszin verset 
szavalt, Szilczer Bianka a táborvezetővel együtt ruszin 
népdalokat énekelt, Filipinyi Sára nagyon szépen 
zongorázott, Szilczer Lili egyéni show táncát adta elő, 
Porkoláb Vince és Szilczer Armand csodálatosan ját-
szottak gitáron, Likovics Vivien mindenkit elkápráz-
tatott a fuvolajátékával. A műsor végén a finálétáncot 
adták elő a gyerekek, amit a táncórákon sajátítottak el a 
tábor ideje alatt. A műsor után mindenki megtekinthette 
a kreatív műveket, amelyekből egy kis kiállítást alkot-
tunk. Az esti szórakoztató program végén mindenki 

csodás ajándékokat kapott, melyeknek minden gyerek 
egytől-egyig nagyon örült.

Idén nagyobb hangsúlyt fektettünk a vízi sportok-
ra, illetve a balatoni túrákra: a táborozók egy része tiha-
nyi kiránduláson vett részt, míg a többiek a balaton-
földvári kilátóhoz látogattak el. Egyik este a gyerekek 
egy fantasztikus tűzijátékot csodálhattak meg a kikötő-
ben. 

Az utolsó előtti napon szabadprogramok voltak: 
fürdőzés, séta a városban, fagyi, sportjátékok.

Este mindenki nagyon jól érezte magát a grill-
partin, ahol zöldségeket, húsokat, sajtokat grillezhet-
tünk. 

Az utolsó napon az ebéd után a gyerekek abban a 
reményben búcsúztak el egymástól, hogy egy év múlva 
újból találkoznak, és ugyanilyen sok tábori program-
ban, élményben részesülnek. Büszkén mondhatjuk, 
hogy ismételten nagyon jól sikerült a táborunk. 
Mindenki pozitív élményekkel gazdagodott.

Idén is, mint minden évben, a táborozók pólót és 
ajándékokat, illetve saját készítésű képeket, tárgyakat 
és persze élményeket vittek haza.

Nagyon bízunk abban, hogy a tábori programok és 
foglalkozások megerősítették a gyerekek közösségi 
szellemét, ruszin identitását, hogy a barkácsolással, 
kézműves foglalkozással és rajzolással eltöltött közös 
órákon fejlődött kreativitásuk, önkifejezési képessé-
gük. Köszönjük a tábor oktatóinak és szervezőinek, 
hogy ehhez munkájukkal hozzájárultak, és persze kö-
szönjük a gyerekeknek és szüleiknek, hogy részvéte-
lükkel ezt lehetővé tették.

A tábor az Emberi Erőforrás Minisztérium NEMZ-
TAB-19-0175 azonosítószámú pályázati támogatásnak 
köszönhetően jöhetett létre. 

Szilcer-Likovics Olga

A Ruszin Kulturális Egyesület elnöke

A Máriapócsi Ruszin Nemzetiségi Táborban egy 
héten át a képzőművészet, játékok, kézműves foglal-
kozások, néptánc, nyelvtanulás és nem utolsósorban 
finom falatok várták a gyermekeket. A tábor nyitása-
ként Ruszinkó Jánosné, Máriapócs Település Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke köszöntötte a 
résztvevőket, ismertette az egy hét programját és sza-
bályait, majd a résztvevők elfoglalhatták a szállást. 

A tábor programjának legfontosabb része volt a 
nyelv megismertetése a gyerekekkel. Nagyon fontos 
cél volt még a szokások (az év jeles napjai, az emberi 
élet fordulói) és a hagyományok felelevenítése mon-
dókákkal, gyermekversekkel, mesékkel. 

Az egy hét alatt sok vidám feladattal, sportvetél-
kedővel, népművészeti és szabadidős foglalkozással, 
helytörténeti totóval leptük meg a fiatalokat. Ruszinkó 
Jánosné és lánya, Gicziné Ruszinkó Tünde pedagógus, 
valamint Giczi Dániel az egész héten segítették, az 
érdekes kézműves ötletekkel, vetélkedőkkel pedig 
meglepték a táborozókat. 

Az egy hét alatt a sok kézműves foglalkozás és vi-
dám program mellett ruszin történelmi vetélkedő, 
ruszin népdalok tanulása is színesítette a programot. A 
vallástörténeti órán dr. Kiss József a ruszin vallásos 
hagyományokon kívül, melyek Máriapócs vallásos tö-
rténelmének alapkövei, a ruszin néphagyományokról, a 
hegyekről és a Bibliáról is beszélt.

A tábor minden résztvevője – gyerek és felnőtt egy-
aránt – sokat tanulhatott, hiszen az oktatók különféle 
foglalkozással színesítették a szakmai munkát. Vona 
Éva drámajátékkal, Balogh Tamás néptánccal és népi 
játékokkal, Farkas Viktor fazekassággal, Vona Rita 
bábkészítéssel, Vonáné Pásztor Éva gyöngyözéssel, 
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rajzolással, grafikával ismertette meg a résztvevőket. 
Nagyon különlegesek voltak a népzenei órák is, hiszen 
a Görice Zenekar a népihangszer-bemutató mellett 
több tájegység népdalait is megszólaltatta. 

A napi programokat a Kulturális Központ dolgozói 
és diákmunkásai koordinálták és szervezték, akiknek 
ezúton is köszönetet mondunk kiváló munkájukért.

A tábort NEMZ-TAB-19-0050 projekt keretében 
támogatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.

Ruszinkó Jánosné, a MRNÖ elnöke
Vonáné Pásztor Éva, 

a Máriapócsi Kultúrális Központ igazgatója
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Ruszin ifjúsági nyelvi, alkotó- és sporttábor. Ruszin ifjúsági nyelvi, alkotó- és sporttábor. 
Balatonföldvár 2019.06.15-24.

Idén immár nyolcadik alkalommal került meg-
rendezésre a 6-18 éves tanulók számára a nyelvi, mű-
vészeti és sportfoglalkozásokból álló alkotótáborunk. 
A gyerekek számára most is, mint mindig, fantasztikus 
élményt jelentett, hogy újra találkozhattak a már több 
éve rendszeresen táborba járó pajtásokkal.

A tábort a Ruszin Kulturális Egyesület honlápján 
hirdettük meg.

A meghirdetett programnak megfelelően fogadtuk 
az érkező gyerekeket. Vacsora után a tábor megnyitóján 
bemutattuk a foglalkozásokat levezető tanárokat, is-
mertettük a programokat. Idén a korábbiaktól eltérően 
3 (korosztály és érdeklődés szerinti) csoportba osz-
tottuk a gyerekeket. 

A tábor napjait mindig reggeli tornával kezdtük. Az 
első nap délelőttjén a népismereti foglalkozás után a 
már-már hagyománynak számító program következett: 
a gyerekek ruszin címert festettek, majd felírták a 
nevüket az előzetesen kiosztott pólókra. Délután für-
dőzés, napozás, labdázás a vízben, este sportjátékok 
színesítették a programot. 

A következő napokban a foglalkozásokat az idő-
járáshoz igazítottuk. Délelőtt a korai órákban kint 
voltunk a parton, játszottunk, fürödtünk. 11 órától meg-
tartottuk a rajz- és kézműves foglalkozásokat. Délután 
15 óráig – amikor nem ajánlatos kint tartózkodni a 
napon – táncórán és kreatív foglalkozásokon vettek 
részt a gyerekek.

Szerencsére nagyon jó időnk volt, így a 4., 5. és 6. 
napon hasonlóképpen alakultak a programjaink. 
Délelőtt 1,5-1,5 órában népismereti, nyelvi, rajz-, ének- 
és táncfoglalkozások voltak, a délutánokat pedig 
vetélkedők, a Ruszin népismereti tankönyv, a Ruszin 
Világ című újság és a Ruszin gyermek kaleidoszkóp 
olvasása tarkították.

Vacsora után általában focival és trambulinozással 
ütötték el az időt a gyerkőcök. Csütörtökön a pénteki 
„Ki Mit Tud?”-ra gyakoroltunk, hogy másnap min-
denki kellőképpen felkészülve léphessen a színpadra.

A „Ki Mit Tud?”-on jó volt látni, hogy milyen 
tehetségesek a gyerekeink: Hotra Dániel ruszin verset 
szavalt, Szilczer Bianka a táborvezetővel együtt ruszin 
népdalokat énekelt, Filipinyi Sára nagyon szépen 
zongorázott, Szilczer Lili egyéni show táncát adta elő, 
Porkoláb Vince és Szilczer Armand csodálatosan ját-
szottak gitáron, Likovics Vivien mindenkit elkápráz-
tatott a fuvolajátékával. A műsor végén a finálétáncot 
adták elő a gyerekek, amit a táncórákon sajátítottak el a 
tábor ideje alatt. A műsor után mindenki megtekinthette 
a kreatív műveket, amelyekből egy kis kiállítást alkot-
tunk. Az esti szórakoztató program végén mindenki 

csodás ajándékokat kapott, melyeknek minden gyerek 
egytől-egyig nagyon örült.

Idén nagyobb hangsúlyt fektettünk a vízi sportok-
ra, illetve a balatoni túrákra: a táborozók egy része tiha-
nyi kiránduláson vett részt, míg a többiek a balaton-
földvári kilátóhoz látogattak el. Egyik este a gyerekek 
egy fantasztikus tűzijátékot csodálhattak meg a kikötő-
ben. 

Az utolsó előtti napon szabadprogramok voltak: 
fürdőzés, séta a városban, fagyi, sportjátékok.

Este mindenki nagyon jól érezte magát a grill-
partin, ahol zöldségeket, húsokat, sajtokat grillezhet-
tünk. 

Az utolsó napon az ebéd után a gyerekek abban a 
reményben búcsúztak el egymástól, hogy egy év múlva 
újból találkoznak, és ugyanilyen sok tábori program-
ban, élményben részesülnek. Büszkén mondhatjuk, 
hogy ismételten nagyon jól sikerült a táborunk. 
Mindenki pozitív élményekkel gazdagodott.

Idén is, mint minden évben, a táborozók pólót és 
ajándékokat, illetve saját készítésű képeket, tárgyakat 
és persze élményeket vittek haza.

Nagyon bízunk abban, hogy a tábori programok és 
foglalkozások megerősítették a gyerekek közösségi 
szellemét, ruszin identitását, hogy a barkácsolással, 
kézműves foglalkozással és rajzolással eltöltött közös 
órákon fejlődött kreativitásuk, önkifejezési képessé-
gük. Köszönjük a tábor oktatóinak és szervezőinek, 
hogy ehhez munkájukkal hozzájárultak, és persze kö-
szönjük a gyerekeknek és szüleiknek, hogy részvéte-
lükkel ezt lehetővé tették.

A tábor az Emberi Erőforrás Minisztérium NEMZ-
TAB-19-0175 azonosítószámú pályázati támogatásnak 
köszönhetően jöhetett létre. 

Szilcer-Likovics Olga

A Ruszin Kulturális Egyesület elnöke

A Máriapócsi Ruszin Nemzetiségi Táborban egy 
héten át a képzőművészet, játékok, kézműves foglal-
kozások, néptánc, nyelvtanulás és nem utolsósorban 
finom falatok várták a gyermekeket. A tábor nyitása-
ként Ruszinkó Jánosné, Máriapócs Település Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke köszöntötte a 
résztvevőket, ismertette az egy hét programját és sza-
bályait, majd a résztvevők elfoglalhatták a szállást. 

A tábor programjának legfontosabb része volt a 
nyelv megismertetése a gyerekekkel. Nagyon fontos 
cél volt még a szokások (az év jeles napjai, az emberi 
élet fordulói) és a hagyományok felelevenítése mon-
dókákkal, gyermekversekkel, mesékkel. 

Az egy hét alatt sok vidám feladattal, sportvetél-
kedővel, népművészeti és szabadidős foglalkozással, 
helytörténeti totóval leptük meg a fiatalokat. Ruszinkó 
Jánosné és lánya, Gicziné Ruszinkó Tünde pedagógus, 
valamint Giczi Dániel az egész héten segítették, az 
érdekes kézműves ötletekkel, vetélkedőkkel pedig 
meglepték a táborozókat. 

Az egy hét alatt a sok kézműves foglalkozás és vi-
dám program mellett ruszin történelmi vetélkedő, 
ruszin népdalok tanulása is színesítette a programot. A 
vallástörténeti órán dr. Kiss József a ruszin vallásos 
hagyományokon kívül, melyek Máriapócs vallásos tö-
rténelmének alapkövei, a ruszin néphagyományokról, a 
hegyekről és a Bibliáról is beszélt.

A tábor minden résztvevője – gyerek és felnőtt egy-
aránt – sokat tanulhatott, hiszen az oktatók különféle 
foglalkozással színesítették a szakmai munkát. Vona 
Éva drámajátékkal, Balogh Tamás néptánccal és népi 
játékokkal, Farkas Viktor fazekassággal, Vona Rita 
bábkészítéssel, Vonáné Pásztor Éva gyöngyözéssel, 
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rajzolással, grafikával ismertette meg a résztvevőket. 
Nagyon különlegesek voltak a népzenei órák is, hiszen 
a Görice Zenekar a népihangszer-bemutató mellett 
több tájegység népdalait is megszólaltatta. 

A napi programokat a Kulturális Központ dolgozói 
és diákmunkásai koordinálták és szervezték, akiknek 
ezúton is köszönetet mondunk kiváló munkájukért.

A tábort NEMZ-TAB-19-0050 projekt keretében 
támogatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.

Ruszinkó Jánosné, a MRNÖ elnöke
Vonáné Pásztor Éva, 

a Máriapócsi Kultúrális Központ igazgatója
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Ruszin Népzenei Hagyományőrző Tábor Ruszin Népzenei Hagyományőrző Tábor 
Balatonfödlvár, 2019.08.16-21. 

A Pécsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 
(PRNÖ) már sokadik alkalommal rendez tábort a 
városában élő, saját nemzetisége iránt érdeklődő 6-16 
éves kor közötti gyermekek részére. A táborra 46 
gyerek jelentkezett, 8 szülő és 4 tanár tartott velük 
augusztus 16-án Balatonföldvárra, a Riviéra Park 
Hotelbe. A szálloda finom ebéddel várta a táborozókat, 
azután elfoglalták a szobákat, ezt követte a megnyitó, 
melynek során a szálloda igazgatósága és a tábor 
vezetője, Csehily József elmondta a napi programokat, 
szabályokat. 

Programok: a napot 7 órakor kezdődött reggeli 
tornával, majd 8-kor reggeli. 9-től 12-ig foglalkozások 
voltak: zene, hímzés, kosárfonás, ruszin "nyelvi tor-
nák", népdalok. Délben ebéd, majd 13:00-tól 14:00-ig 
fakultatív programok voltak: fürdés, játék, természet-
gyógyászat, ruszin masszázs, horgászat, hucul köpö-
lyözés, 14:00-tól pedig pihenés, szabad programok, 
este 6-kor vacsora. 

Ezen programok mellett a lelkes táborozók ren-
geteget járták Balatonföldvár utcáit, esténként pedig 
még lefekvés előtt Rahóról készült képeket, kisfilmeket 
néztek. 

Volt tihanyi kirándulás is: a balatonföldvári kikötő-
ből hajóval utaztak Tihanyba a tábor résztvevői. A ha-
jón muzsikaszóval lepték meg a többi utazót, akik nagy 
tapssal köszönték meg ezt nekik. Tihanyban főszerepet 
kaptak a Verhovina zenekar tagjai, akik a tábor ideje 
alatt megtanult műveket adták elő az utcákon.

Augusztus 20-án, reggeli után a kórus a ruszin 
szózattal nyitotta meg a koncertet, majd néhány zon-
goramű hangzott el, végül a zenekar tisztelgett mű-
sorával az ünnepnek. Az ünneplés később piknikkel 
folytatódott, hol sütés-főzés közepette énekszó és vi-
dám hangulat fonta körbe a táborozókat. Este mind-
annyian a partra gyűltek, ahol megnézték az ünnepi 
tűzijátékot. 

Elérkezett a tábor utolsó napja, augusztus 21., a 
hazaindulás. Mindenki kissé szomorúan, de mégis, 
néhányan talán a legvidámabb emlékekkel szálltak fel a 
buszra, s indultak vissza Pécsre, haza. 

A miniszterelnökség és a Pécsi Ruszin Nemzetiségi 
Önkormányzat nélkül nem jött volna létre a tábor, és a 
ruszin vezetőség elhatározta, hogy a gyermekek ra-
gyogó szemeit látva jövőre ismét a résztvevők számára 
teljesen ingyenesen, hasonló keretek közt velük 
szeretné tölteni a nyár egy darabkáját.

Csehily József, a PRNÖ elnöke 

Július
6.: A Vámosújfalui Ruszin Nemzetiségi Önkor-

mányzat elnöke és a Vámosújfalui Ruszin Dalkör 
meghívást kapott Dobóruszkára az V. Dobófeszt ren-
dezvényre. Dobó István sírjánál a koszorúzási ünnep-
séget követően több kárpátaljai, szlovák és magyar 
előadó mellett a Baráti települések sorában Vámos-
újfalut a Vámosújfalui Ruszin Dalkör képviselte.

7.: Szent Cirill és Szent Metód püspökök napjának 
tiszteletére a Vámosújfalui Ruszin Nemzetiségi Ön-
kormányzat megrendezte a Bethlen Gábor Alapkezelő 
által támogatott „Szent Cirill és Metód napjának tisz-
telete a Vámosújfalui Ruszin Kulturális Nap kereté-
ben" elnevezésű programot. A rendezvény Szent Li-
turgiával kezdődött Szent Efrém Férfikar közreműkö-
désével. A program a Faluházban folytatódott, ahol 
ismét a Szent Efrém Férfikar szerepelt és kápráztatta el 
a ruszin közösséget. Ezt követően lépett fel a Vámos-
újfalui Ruszin Dalkör. A rendezvény vendéglátással 
zárult.

13.: A Vámosújfalui Ruszin Önkormányzat cso-
portos közösségépítő utazást szervezett Szlovákiába. 
Délelőtt a csoport Vihorlátnál, a Tengerszem környé-
kén túrázott. Délután pedig Oroszsebes és Éralja tele-
pülések fatemplomait nézte meg a ruszin közösség. A 
nap zárásaként Vámosújfalu testvértelepülésén, Nagy-
szelmencen Szabó Zsolt parókus mutatta be a görög-
katolikus templomot. Esti hazatérésünk után elmond-
hattuk, hogy tartalmas napot töltöttünk el. 

19.: A Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormány-
zat szervezésében került sor Matl Péter kárpátaljai kép-
zőművész Ötösével című kiállításának megnyitójára a 
Magyarok Háza Csontváry Termében. A kiállítást Ba-
logh József nyitotta meg. 

26: A Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 
a Fővárosi Nemzetiségek Háza Akadémia utcai szín-
házteremben ruszin könyvbemutatót tartott. Meg-
ismertetésre kerültek: Dr. Dobos Szergej: Egy ungvári 
sebész visszaemlékezései; Dr. Szőlőssy Tibor: Meg-
érdemel egy mosolyt; Szlivka József: Munkács 
architektúrája című könyvek.

Augusztus
03.: A Pécsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 

szervezésében Pécsett, a Patacsi kultúrházban került 
sor a Ruszin Fiatal Virtuózok Koncertjére. A műsor a 
következő volt: „Réti kacsa” ruszin népdal Vidinszki 
Réka előadásában, Matteo Carcassi: „Allegretto” 
Gyöngyösi Sára előadásában, Ludwig van Beethoven: 
„Für Elise” Balogh Ádám előadásában, Kovács Péter: 
„Koktél Boogie” Balogh Ádám előadásában, Alexandr 
Ivanov Kramszkoj: „Prelude”, „Tango”, Vicente Go-
mez: „Romanze” Gyöngyösi Ferenc előadásában. Az 
ingyenes koncert nagy sikert aratott.

27.: A DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 
Debrecen-Józsán, a Görögkatolikus Közösségi Házban 
bemutatta a Ruszin-magyar kétnyelvű görögkatolikus 
imakönyvet és egyben fotókiállítást is rendezett 
Szakrális építészeti emlékek – Ruszinföldi fatemplo-
mok címmel. A rendezvényen Papp László, Debrecen 
város polgármestere mondott köszöntőt. Kocsis Fülöp 
görögkatolikus érsek-metropolita gondolatait mondta 
el az imakönyv kapcsán. A fotókiállítást dr. Bartha 
Elek, a Debreceni Egyetem rektorhelyettese nyitotta 
meg. A rendezvényen közreműködtek a Lauritia 
Kóruscsalád Ifjúsági Karának tagjai, valamint Telenkó 
Zsófia Terézia játszott furulyán. A rendezvény agapé-
val zárult.

Szeptember

16.: Oktatási, kulturális és szabadidős komplex fej-
lesztés valósult meg Miskolcon a Fényi Gyula Jezsuita 
Gimnáziumban: az avasi lakótelepen élőknek is nyitott, 
közösségi, kulturális feladatokat is ellátó, 1,45 milliárd 
forintból létrejött Közös-Tér Központot adtak át.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és 
nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az 
átadás előtt az MTI-nek azt mondta: nagyon fontos az 
állami és egyházi iskolák, gimnáziumok „kisugárzása” 
minden településen, így Miskolcon is. Az Államtitkár 
Urat köszöntötték Bán Mária és Bán Anna, a Gimná-
zium első évfolyamának görögkatolikus ruszin nemze-
tiségű tanulói.

Nyári táboraink                Лїтнї таборы 

A ruszin nép igaz és nagy fiát 
vesztette el. Idén június 6-án éle-
tének 89. éveben elhunyt Almási 
Mihály. Az Isten szép hosszú életet, 
szeretett hivatást és boldog családot 
adott neki. Mint pedagógus hosszú 
éveken át türelmesen adta át az 
embereknek az örök értékeket, a 
bölcsességet és a jóságot. Sokat tett 
népéért az oktatás és a társadalmi 
élet terén is. Azokhoz a kitartó és 
becsületes emberekhez tartozott, 
akik a sötét keleti erő támadásaitól 
majdnem kiveszett nép identitását 
keltették új életre. A ruszin nép 
szerencséjére nem tűntek el azok az 
emberek, akik a szörnyű elnyomás 

éveiben sem felejtették el a ruszin-
ságot, és az első adandó alkalommal, 
1989 táján, elindították népük kul-
turális reneszánszát. Almási Mihály 
pedig élő tanúja volt népe történelmi 
múltjának és bölcs irányadója jelen-
jének.

A ruszin nép híres fiának örök-
sége, amely az emberek emlékeze-
tében, könyvekben és hasznos kez-
deményezésekben él tovább, minden 
bizonnyal nagy segítségére lesz a 
ruszinoknak az eljövendő hosszú 
évek során.

Örök emléket, boldog nyugal-
mat!
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Az igaz ruszin emlékéreAz igaz ruszin emlékére

Выдає Вседержавноє Русинськоє Самосправованя  Kiadja az Orsz/ ágos Ruszin Önkormányzat

Отвічателный выдаватель: Віктор Крамаренко  Felel/ ős kiadó: Kramarenko Viktor
Члены редакції:  – –  – , Віктор Ґіріц главный редактор, Др. Михаил Капраль  редактор, Янош Мігаль Соноцькый редактор

Андрій Манайло  умілськый редактор, Ірина Скіба  секретарь– –

A szerkesztőbizottság tagjai: Dr. Káprály Mihály  szerkesztő Szónoczky János MihályGiricz Viktor – főszerkesztő,  – ,  – 

szerkesztő, Manajló András – művészeti szerkesztő, Szkiba Irén – szerkesztőségi titkár

A szerkesztőség elérhetőségei: Cím: 1147 Budapest, Gyarmat u. 85/b. Tel./Fax: (06-1) 468-2636 http://ruszin.com 

E-mail: ruszin.onkormanyzat@gmail.com  Kivitelezési munkálatok:ISSN: 1785-1149  Croatica Nonprofit Kft. 

A lapban megjelent cikkek felhasználása kizárólag a „Ruszin Világ”-ra való hivatkozással lehetséges.



Русинськый Світ • Ruszin Világ14 Русинськый Світ • Ruszin Világ 15

Hírek                Вістї 

Ruszin Népzenei Hagyományőrző Tábor Ruszin Népzenei Hagyományőrző Tábor 
Balatonfödlvár, 2019.08.16-21. 

A Pécsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 
(PRNÖ) már sokadik alkalommal rendez tábort a 
városában élő, saját nemzetisége iránt érdeklődő 6-16 
éves kor közötti gyermekek részére. A táborra 46 
gyerek jelentkezett, 8 szülő és 4 tanár tartott velük 
augusztus 16-án Balatonföldvárra, a Riviéra Park 
Hotelbe. A szálloda finom ebéddel várta a táborozókat, 
azután elfoglalták a szobákat, ezt követte a megnyitó, 
melynek során a szálloda igazgatósága és a tábor 
vezetője, Csehily József elmondta a napi programokat, 
szabályokat. 

Programok: a napot 7 órakor kezdődött reggeli 
tornával, majd 8-kor reggeli. 9-től 12-ig foglalkozások 
voltak: zene, hímzés, kosárfonás, ruszin "nyelvi tor-
nák", népdalok. Délben ebéd, majd 13:00-tól 14:00-ig 
fakultatív programok voltak: fürdés, játék, természet-
gyógyászat, ruszin masszázs, horgászat, hucul köpö-
lyözés, 14:00-tól pedig pihenés, szabad programok, 
este 6-kor vacsora. 

Ezen programok mellett a lelkes táborozók ren-
geteget járták Balatonföldvár utcáit, esténként pedig 
még lefekvés előtt Rahóról készült képeket, kisfilmeket 
néztek. 

Volt tihanyi kirándulás is: a balatonföldvári kikötő-
ből hajóval utaztak Tihanyba a tábor résztvevői. A ha-
jón muzsikaszóval lepték meg a többi utazót, akik nagy 
tapssal köszönték meg ezt nekik. Tihanyban főszerepet 
kaptak a Verhovina zenekar tagjai, akik a tábor ideje 
alatt megtanult műveket adták elő az utcákon.

Augusztus 20-án, reggeli után a kórus a ruszin 
szózattal nyitotta meg a koncertet, majd néhány zon-
goramű hangzott el, végül a zenekar tisztelgett mű-
sorával az ünnepnek. Az ünneplés később piknikkel 
folytatódott, hol sütés-főzés közepette énekszó és vi-
dám hangulat fonta körbe a táborozókat. Este mind-
annyian a partra gyűltek, ahol megnézték az ünnepi 
tűzijátékot. 

Elérkezett a tábor utolsó napja, augusztus 21., a 
hazaindulás. Mindenki kissé szomorúan, de mégis, 
néhányan talán a legvidámabb emlékekkel szálltak fel a 
buszra, s indultak vissza Pécsre, haza. 

A miniszterelnökség és a Pécsi Ruszin Nemzetiségi 
Önkormányzat nélkül nem jött volna létre a tábor, és a 
ruszin vezetőség elhatározta, hogy a gyermekek ra-
gyogó szemeit látva jövőre ismét a résztvevők számára 
teljesen ingyenesen, hasonló keretek közt velük 
szeretné tölteni a nyár egy darabkáját.

Csehily József, a PRNÖ elnöke 

Július
6.: A Vámosújfalui Ruszin Nemzetiségi Önkor-

mányzat elnöke és a Vámosújfalui Ruszin Dalkör 
meghívást kapott Dobóruszkára az V. Dobófeszt ren-
dezvényre. Dobó István sírjánál a koszorúzási ünnep-
séget követően több kárpátaljai, szlovák és magyar 
előadó mellett a Baráti települések sorában Vámos-
újfalut a Vámosújfalui Ruszin Dalkör képviselte.

7.: Szent Cirill és Szent Metód püspökök napjának 
tiszteletére a Vámosújfalui Ruszin Nemzetiségi Ön-
kormányzat megrendezte a Bethlen Gábor Alapkezelő 
által támogatott „Szent Cirill és Metód napjának tisz-
telete a Vámosújfalui Ruszin Kulturális Nap kereté-
ben" elnevezésű programot. A rendezvény Szent Li-
turgiával kezdődött Szent Efrém Férfikar közreműkö-
désével. A program a Faluházban folytatódott, ahol 
ismét a Szent Efrém Férfikar szerepelt és kápráztatta el 
a ruszin közösséget. Ezt követően lépett fel a Vámos-
újfalui Ruszin Dalkör. A rendezvény vendéglátással 
zárult.

13.: A Vámosújfalui Ruszin Önkormányzat cso-
portos közösségépítő utazást szervezett Szlovákiába. 
Délelőtt a csoport Vihorlátnál, a Tengerszem környé-
kén túrázott. Délután pedig Oroszsebes és Éralja tele-
pülések fatemplomait nézte meg a ruszin közösség. A 
nap zárásaként Vámosújfalu testvértelepülésén, Nagy-
szelmencen Szabó Zsolt parókus mutatta be a görög-
katolikus templomot. Esti hazatérésünk után elmond-
hattuk, hogy tartalmas napot töltöttünk el. 

19.: A Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormány-
zat szervezésében került sor Matl Péter kárpátaljai kép-
zőművész Ötösével című kiállításának megnyitójára a 
Magyarok Háza Csontváry Termében. A kiállítást Ba-
logh József nyitotta meg. 

26: A Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 
a Fővárosi Nemzetiségek Háza Akadémia utcai szín-
házteremben ruszin könyvbemutatót tartott. Meg-
ismertetésre kerültek: Dr. Dobos Szergej: Egy ungvári 
sebész visszaemlékezései; Dr. Szőlőssy Tibor: Meg-
érdemel egy mosolyt; Szlivka József: Munkács 
architektúrája című könyvek.

Augusztus
03.: A Pécsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 

szervezésében Pécsett, a Patacsi kultúrházban került 
sor a Ruszin Fiatal Virtuózok Koncertjére. A műsor a 
következő volt: „Réti kacsa” ruszin népdal Vidinszki 
Réka előadásában, Matteo Carcassi: „Allegretto” 
Gyöngyösi Sára előadásában, Ludwig van Beethoven: 
„Für Elise” Balogh Ádám előadásában, Kovács Péter: 
„Koktél Boogie” Balogh Ádám előadásában, Alexandr 
Ivanov Kramszkoj: „Prelude”, „Tango”, Vicente Go-
mez: „Romanze” Gyöngyösi Ferenc előadásában. Az 
ingyenes koncert nagy sikert aratott.

27.: A DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 
Debrecen-Józsán, a Görögkatolikus Közösségi Házban 
bemutatta a Ruszin-magyar kétnyelvű görögkatolikus 
imakönyvet és egyben fotókiállítást is rendezett 
Szakrális építészeti emlékek – Ruszinföldi fatemplo-
mok címmel. A rendezvényen Papp László, Debrecen 
város polgármestere mondott köszöntőt. Kocsis Fülöp 
görögkatolikus érsek-metropolita gondolatait mondta 
el az imakönyv kapcsán. A fotókiállítást dr. Bartha 
Elek, a Debreceni Egyetem rektorhelyettese nyitotta 
meg. A rendezvényen közreműködtek a Lauritia 
Kóruscsalád Ifjúsági Karának tagjai, valamint Telenkó 
Zsófia Terézia játszott furulyán. A rendezvény agapé-
val zárult.

Szeptember

16.: Oktatási, kulturális és szabadidős komplex fej-
lesztés valósult meg Miskolcon a Fényi Gyula Jezsuita 
Gimnáziumban: az avasi lakótelepen élőknek is nyitott, 
közösségi, kulturális feladatokat is ellátó, 1,45 milliárd 
forintból létrejött Közös-Tér Központot adtak át.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és 
nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az 
átadás előtt az MTI-nek azt mondta: nagyon fontos az 
állami és egyházi iskolák, gimnáziumok „kisugárzása” 
minden településen, így Miskolcon is. Az Államtitkár 
Urat köszöntötték Bán Mária és Bán Anna, a Gimná-
zium első évfolyamának görögkatolikus ruszin nemze-
tiségű tanulói.

Nyári táboraink                Лїтнї таборы 

A ruszin nép igaz és nagy fiát 
vesztette el. Idén június 6-án éle-
tének 89. éveben elhunyt Almási 
Mihály. Az Isten szép hosszú életet, 
szeretett hivatást és boldog családot 
adott neki. Mint pedagógus hosszú 
éveken át türelmesen adta át az 
embereknek az örök értékeket, a 
bölcsességet és a jóságot. Sokat tett 
népéért az oktatás és a társadalmi 
élet terén is. Azokhoz a kitartó és 
becsületes emberekhez tartozott, 
akik a sötét keleti erő támadásaitól 
majdnem kiveszett nép identitását 
keltették új életre. A ruszin nép 
szerencséjére nem tűntek el azok az 
emberek, akik a szörnyű elnyomás 

éveiben sem felejtették el a ruszin-
ságot, és az első adandó alkalommal, 
1989 táján, elindították népük kul-
turális reneszánszát. Almási Mihály 
pedig élő tanúja volt népe történelmi 
múltjának és bölcs irányadója jelen-
jének.

A ruszin nép híres fiának örök-
sége, amely az emberek emlékeze-
tében, könyvekben és hasznos kez-
deményezésekben él tovább, minden 
bizonnyal nagy segítségére lesz a 
ruszinoknak az eljövendő hosszú 
évek során.

Örök emléket, boldog nyugal-
mat!

Emlékezünk                 Памнятаєме
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