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Наші сята

Ünnepeink

Паломництво Русинув у Шайовпалфолї
Пуд орґанізаціёв парохії и Русинського Самосправованя Шайовпалфолы при пудпорованю
Офіса премєр-міністера, Вседержавного Русинського Самосправованя, русинськых націоналных самосправовань области Боршод-Абов-Земплин, многых иных русинськых самосправовань и цівілных орґанізацій ОРМ и ОРК.
При сложывшуй ся сітуації, подля інструкцій, припутовали церькувнї лиця, представителї и урядникы русинства у Ґреко-католицькый Храм Сятого Духа Шайовпалфолы 23. авґуста с. р. Русинськый отпуст сёго рока, паломництво состояло из Утренї и Сятуй Літурґії,
праздник одзначали душевный покуй, рітуалы.
Службу тримали на мадярськум и церькувно-славянськум языкох Др. Атаназ Орос, єпископ Мішколцськуй Ґрекокатолицькуй Єпархії, отець Янош
Мигаль Соноцькый, отець Ласлов Трещула и Дёрдь Товт Орос,
и парох о. Атіла Кіш. На обрядох вєдно з кантором и креликами также служыли и монашкы
из містного монастыря. На богослуженю были притомнї Віра
Ґіріц, націоналный посланик
Русинув у Парламентї Мадярщины, Віктор Крамаренко,
предсїдатель Вседержавного
Русинського Самосправованя,
Золтан Фекете, мер Шайовпалфолы, Янош Соноцькый, предсїдатель РНС Еделейн, заміститель предсїдателя ВРС, представителї містных русинськых
самосправовань.
Про тых, ко не муг быти з
нами, цітуєме из предікації
єпископа: „…мы прийшли не на фестівал и не
на отпуст, мы паломникы, ги ушыткі наші отцї,
ги кажуть псаломы. Апостолы од Господа, а мы
од апостолув дустали тоту віроісповідь, тоту
сяту традіцію, котра особо по недїлям у дообіднї годины одголошує ся по церквох нашых.
Айбо не лем по церквох треба ї голосити, коли
ищи все видиме вто, же люде блукавуть гевту и
в заблуженю своюм не находять правдыву путь,
майважно пошатовати и передати од воскресшого Исуса, апостолами нам передану правду,
істинной посланя. Русинському народови также се давало силу и тогды, колы не было своюй
державы, и тогды, колы політичнї інтересы были важнїйші од народных...
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...Сёго рока міліоны люди перестали ходити
до церьковли изза извістных карантинных
дїянь. Айбо Господь наш такый милостивый,
же предоставляє своє тїло и кров не лем
апостолам, а и ушыткым днешнїм вірувучым
также. И мы, котрісьме ту днесь - многых представляєме. Не думайме, же мы прийшли од
имени лем представительных люди, прожывшых много рокув. Особо презентуєме ґенерацію маймолодых, дїти. Судьба русинського народа также
зависить не лем од cтаршых,
авторітетных, а и од дїти также.
Треба передати традіцію на
їхнї уста и сердця. У кунцёви
авґуста передаву каждому сї
домашнї завданкы. Будьме одповідалнї за йсю ґенерацію, поверьх того, же купиме книжкы
и зошыты...
...На днешнюй Сятуй Літурґії думаєме не лем за жывых. Споминаєме стовкы русинськых сестер и братув, котрі умерли у послїднї місяцї,
молиме ся за тых, котрі ся похворіли сёв хворотов. Так прошу вас, дайме ся довєдна – хоть
нас и немного – про тых, котрых представляєме, про тых,
судьба котрых дїло сердця нашого. Обысьме были єдинї, обы передали сяту
традіцію...”
Душевной паломництво помогло перенести тяжкости, вызванї новыма обстоянями
затерьханой каждоденности, дало бізованя и
надїю на будучность, ги каждой Богослуженя
дає, лем теперь треба булше сил. Ведля службы
духовну cилу дали ищи стрічі зо знакомыма,
колеґами, обговорюваня вопросув нашуй націоналности, давно не видженї усмівы, давно
не чутї слова. Надїєме ся, и выходячы из нашых
можностюв, учиниме вшытко, обы на слїдувучый рук Русинськый Отпуст быв зясь файным
и значным.
o. Янош Мигаль Соноцькый, Віктор Ґіріц
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Стріча
пуд меморіалнов таблов професорови Іштванови Удваріёви
Нїредьгазькі варошські Русинськоє и
Украинськоє Націоналнї Самосправованя
орґанізовали стрічу колеґув и студентув майзнамого отцюзняного русиністы
пуд памнятнов таблов на стїнї Ніредьгазького Універзітета на честь
професора Іштвана Удварія 14. юлія
с. р., у день сїмдесятьлїтя основателя и многоручного руководителя
катедры украинськуй и русинськуй
філолоґії у містнуй Высшуй Школї.
Участникы стрічі подїлили ся теплыма споминками за юбіланта, за
рокы, котрі они провели даколы
вєдно з познатым ученым и орґанізатором наукы. Од имени містных
русинського и украинського самосправовань,
делеґації Столичного Русинського Самосправованя, котру возглавляла предсїдатель

Др. Маріанна Лявинец, были завадженї вінцї на
меморіалну таблу. Вседержавной Русинськой
Самосправованя представляв на стрічі многоручный колеґа нїредьгазького славісты и днешнїй діректор Русинського Научно-Изглядователного
Інстітута имени Антонія Годинкы в
Будапештї Др. Михаил Капраль.
По офіційнуй части бывші студенты, колеґы и гостї міроприятя
мали можность навщивити містности Нїредьгазького Універзітета, де
до 2013. рока фунґовала катедра,
основана професором Іштваном
Удваріём. Перепозїрувучі многочиселнї научнї выданя ученого, у
неформалнуй атмосфері участникы стрічі подїлили ся споминками за минулость, обговорили днешнї свої дїла.
-ль

Русины Дебрецена сятковали свуй юбілей
презентаціёв молитвеника и етноґрафічнов выставков
Русины Дебрецена у залох Ґрекокатолицького Русинського Центера, отвореного позарук
у Дебрецен-Йовжі, 3-го августа 2020. сятковали 10-лїтя сформованя властного Русинського
Самосправованя. Юбілей быв добров нагодов
по зміненём карантийных правил стрітити ся
вєдно и презентовати вуданый 2019. рока
„Паракліс-Акатістос” - дваязычный молитвеник и отворити передвижну выставку „Русины
у минавучум часї”. Сяточна проґрама зачала ся
Параклісом. Молитвы до Богородицї притомнї
слїдовали из нового молитвеника, котрый
теперь первый раз годнї-сьме были дати нашуй
сполности.
300 еґземпларув молитвеника вудали:
Ґрекокатолицька Митрополія, Дебреценськоє
Націоналноє Русинськоє Самосправованя,
Етноґрафічна изглядовательна ґрупа Дебреценського Універзітета Академії Наук Мадярщины при пудпорованю Міністерії Людськых
Ресурсув. Молитвеник складає ся из четырёх
главных частюв. (Май детално вуданя представиме у слїдувучум числї нашуй новинкы).

Презентовав-єм молитвеник не лем у ролї предсїдателя самосправованя, а як и єден из його
ініціаторув. Частёв нашого сята было отвореня
передвижнуй выставкы „Русины у минавучум
часї”. Выставочнї артефакты Выставочного
Зала Русинськуй Музейнуй Колекції имени
дохтора Атаназа Фединця до кунця октовбра
представлявуть ґенезіс Русинув, їх історію
через націоналнї убраня и будничнї предметы.
Выставку отворив Елек Барта, етноґраф,
проректор Дебреценського Універзітета, котрый представив історичный ракурс за Русинув,
сила захраненя котрых таить ся у захороненю
народнуй културы и ґрекокатолицькуй віры.
Презентація вуданя дала можность оцїнити
нашой десятьручной дїятельство, котрой нам
дало можность ся захранити, розвити и передати дале зуставші нам од предкув традіційнї
націоналнї цїнности помеже днешнїх баламутных мінт ідентітета.
У Дебреценї Русины суть у „серенчливум”
положеню. Дякувучы добрым одношеням самосправованя из варошськыма властями и
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колективом універзітета у Центері уже было
проведено цїлый шор научных и научнопопуларных міроприять.
Іштван Пушкаш, віце-мер Дебрецена повідав, же наш варош познатый у світї ги
Калвинськый Рим, айбо мы добрі знаєме, же
областный центер многоконфесійный и многонаціоналный варош – сесе дає силы жыючым
туй. Радуєме ся, же Русинськый Центер служыть ушыткым обывателюм Кертвароша и
надїву ся, же вун часто буде містом їх стріч.

Rendezvények

Міроприятя скончило ся заключенём Наміреня за сотрудництво у будованю деревлянуй
церьковли коло Ґрекокатолицького Русинського Центера, котрый пудписали Фюлёп Кочіш, митрополіт Ґрекокатолицькуй Митрополії
и Віктор Крамаренко, предсїдатель Вседержавного Русинського Самосправованя.
Базіл Мигаль Теленко
Товмачила: Ірина Скіба

Сяткованя и покладеня вінцюв
ку статуї Ференца Раковція ІІ. у Шарошпотокови
Пуд еґідов Реґіоналного Русинського Націоналного Самосправованя области БоршодАбов-Земплин, Русинського Націоналного Самосправованя Еделейня, Вседержавного Общества Русинув/Рутенув Мадярщины, при
орґанізації Русинського Націоналного Самосправованя Шарошпотока одбыло ся сяткованя
и покладеня вінцюв ку статуї Ференца Раковція
ІІ. у Замковум Кертї Шарошпотока. Перед
міроприятём участникы зучастнили ся у Сятуй
Літурґії.
Др. Ріхард Гёрчік, депутат Парламента, у
своюй бесїдї повідав, же покладеня вінцюв
стало традіціёв, же любов роднуй земли и
честованя слободы як ідентітет опредїлять не
лем Мадярув, айбо также и Русинув. У днешнюй політичнуй сітуації в Карпатськум басенї є
много роздїлявучых тенденцій, и нам треба
честовати тото, шо скапчує, а Ференц Раковцій
ІІ. є тота личность, котра скапчує. Подля його
слов автохтонї меншыны мусять мати місто у
будучуй Европі, и слова Сеченїя – нація жыва
языком – правдиві и про меншыны.
Янош Арош, мер Шарошпотока, у своюй
бесїдї одзначив, же про Ференца Раковція ІІ.
лична судьба и інтересы нації были в совершенуй гармонії, и віровав, же нації Централнуй
Европы, т. е. Карпатського басена, годнї досягнути резултатув лем довєдна. Великый
Князь жыє у нашуй памняти ги сятый мадярськуй ослободителнуй борьбы, його прінціпіалность и вытрималость будуть вічныма
примірами про нас.
Др. Едіта Томаш, діректор Музея МНМ
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Раковція, меже иншым упомнянула, же Русины
столїтями жыли, мыслили, боёвали довєдна з
Мадярами, и же они суть майприязанов до
Мадярув націёв и у наші дни, сёго доказательством притомнї Русины, котрі каждый рук
навщивлявуть Борші и Шарошпоток. Желає и
пудпорує, обы ся традіція обстала ся и надале.
Віктор Крамаренко, предсїдатель ВРС у
своюй бесїдї подяковав Яношови Кожнянському, предсїдателю РНС Шарошпотока, за
орґанізацію міроприятя у сесї тяжкі часы, и же
ся традіція не прервала ся. Додав, як у Шайовпалфолї отпуст став паломництвом и дав
душевну силу, так укріплює нас и се сяткованя.
Русинськый народ ниґда не падав духом, и
днесь не паде, жывот ся не заставлять, наша
робота, правда, при тяжшых обстоянёх,
продовжать ся. Упомнянув поправленя до
закона за націоналнї меншыны, про котрі ВРС
пак буде інформовати, а также говорив за
списаня обывательства, котрой буде на слїдувучый рук, од котрого читаво зависить будучность нашого народа. Заявив, же при любых
обстоянёх про нас все буде главным захраненя
нашуй віры, бесїды, нашых традіцій. Мы присягали на йсе, се наша робота, повів предсїдатель.
На кунцёви міроприятя пан предсїдатель
Янош Кожнянськый подяковав за бесїды и
притомность ушыткым, пак додав: надїє ся и
бізує, же у слїдувучум рокови будеме уже слободно сятковати.
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Юбілеї

Évfordulók

Андрей Бровдій
‒ первый премєр-міністер Пудкарпатя
(115 рокы од роженя)
Годно быти, майбулш познатый русинськый політик 20. столїтя, родив ся 2. юлія
1895. рока у Кивяждї (днесь село Камянськоє
Іршавського района на Пудкарпатю) в ґаздувськуй фамілії. По сконченю Ужгородськуй
Препарандії 1914. рока учителёвав у Великум
Бычкови. Быв нарукованый до войська и раненый пуд час Первуй світовуй
войны. По передаваню Пудкарпатя у состав Чехословацькуй Републикы 1919. рока у
сосполнум жывотї зачав з новинарства и писательства, редіґовав даскулько містных мадярськых масмедій „Tyukodi pajtás”
(1920) „Kárpáti futár”
(1920‒1924), а дале русинську
новинку „Русскій вѣстникъ”
(1923‒1939), котра была печатным орґаном партії „Пудкарпатськый землеробськый
союз” (од 1923. рока Автономно-землеробськый союз
(АЗС)”), меже основателями
котруй Андрей Бровдій быв
ищи 1920. рока, а по смерти предсїдателя Ивана
Куртяка в 1933 роцї и возглавив єдну из
майбулшых політичных партій Пудкарпатя,
котру вюг до 1944. рока.
На роздїл од вечшыны містных політичных
партій Пудкарпатя Чехословацького періода,
АЗС не быв нияк скапчаный з даяков вседержавнов чеськов вадь словацьков політичнов
орґанізаціёв. Aґрарна партія была опозіційнов
до централного уряда ЧСР. Представляла
партія містных земледілцюв, мала конкретну
ґаздувську проґраму (земелна реформа на
хосен селськуй бідноты, застаченя справедливуй данёвуй сістемы и слободнуй торговлї,
будованя селськых путюв, розвой ремесла и
скотоводства на Пудкарпатю и т.д.). Пузднїйше
АЗС зачала, правда, выдвигати и чисто політичнї цїлї, на самый перед, добытя автономії
про Пудкарпатя з прикапчанём ушыткых
русинськых за обывательством теріторій. У
статї „Мы, автономісты, будуєме нову слободну автономну Пудкарпатську Русь” 1935.

рока А. Бровдій, майаґілный депутат од Пудкарпатя в Чехословацькум парламентї, голосив: „Курто повім, што мы, автономісты, хочеме и за што бореме ся: Пудкарпатська Русь у ї
етноґрафічных гатарох од Попрада до Тисы, ги
зазначеной у Сен-Жерменськум мирнум договорі и Констітуції Чехословацькуй Републикы… Маєме знати, же жыти и
утримати ся у великуй фамілії
народув будеме годнї лем тогды,
кедь у нашум краю, на своюй
роднуй земли властити и ґаздовати будеме мы самі. За тото
боюєме до днешнёго дня. Днешня влада на нашуй земли є не у
нашых рукох, и мы видиме и
чуствуєме, же резултаты нашуй
роботы мы захранити про себе
не можеме. Зато мы бореме ся за
автономію”.
Проґрама партії Андрея
Бровдія все мала читаву пудпору на выборох до чехословацького парламента. Так,
напримір, 1924. рока АЗС
дустала 8,4 % голосув од ушыткых изберателюв, 1925. р. — 11,6 % голосув, 1929. р. —
18,2 % голосув, 1935. р. — 13,9 % голосув.
Партія мала добрі капчаня з Обществом
Александера Духновича, майбулшов културнообразователнов орґанізаціёв Пудкарпатя, у
котруй А. Бровдій быв членом презідії. Пудпоровало політика также руководство Мукачовськуй Ґрекокатолицькуй Єпархії и лично
єпископ Александер Стойка.
Чиселнї и гострі выступленя в парламентї з
крітиков чехословацькуй власти и на захороненя прав и інтересув Пудкарпатськуй Руси и ї
обывателюв пуднимали популарность и авторітет політика по цїлуй отцюзнинї, айбо не в
урядї и політичных кругох Прагы.
Кулміновав політик 11. октовбра 1938. рока,
коли наконець достиг декларовану переже політичну цїль, родный край дустав довгочекану
автономію, а Андрей Бровдій став первым
премєр-міністером уряда Пудкарпатя.
Айбо промадярська політична позіція и
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русофілська языкова оріентація стала причинов того, же празькый уряд уже 26. октовбра
дав політика до арешта. Лем 11. фебруара 1939.
рока го вупустили и отпровадили у Татры до
санаторія, айбо тот нараз при первуй можности
вернув ся до Мадярщины.
По наверненю у марцу місяцю 1939. рока
ушыткого Пудкарпатя у состав Мадярщины
Андрей Бровдій вернув ся в Ужгород. Од мая
місяця т.р. вун уже быв членом нижнюй палаты
мадярського парламента, де до 1944. рока возглавляв ґрупу пудкарпатськых депутатув. И
зясь вун боює за автономію про родной Пудкарпатя. Свої автономістські ідеї пропаґовав у
новинкох „Русская правда” (1939‒1940) и „Русское слово” (1940‒1944). Не знати, чым бы ся
закончило його політичной дїятельство, кібы
не Друга світова война и ґеополітичнї зміны по
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нюй. Сімпатії до руськуй културы (ги вечша
часть русинськуй інтеліґенції тых рокув Андрей Бровдій раховав, же Русины мають хосновати руськый язык ги літературный) и наівна
віра европейця, же кедь честно ся змагав лем за
лїпшу долю про свуй народ, та не годен быти
врагом комуністув, зограли з політиком злу
фіґлю. Педіґ, ги член мадярського парламента
муг супукуйно еміґровати до Америкы...
25. новембра 1945. рока совєтські каралнї
орґаны дали го до арешта, у маёви 1946. рока
засудили го на смерть „за колабораціонізм з
гортістськым режімом” (!). До днесь не знаєме
анї, у якый день 1946. рока (скорше ушыткого у
децембру місяцю) Андрей Бровдій быв умертвленый, не знайеме и точной місто, де быв
тайно похований.
-ль

Кому 70 рокув давуть нову силу
Вінчованя Йожефови Чегілїёви,
предсїдателёви Русинського Націоналного Самосправованя Пейча
У жывотї челядника суть вызначнї моменты, котрі много раз давуть можность
попозерати ся у минулость и у будучность. Так
дуйшов Йожеф Чегілї до свого родного дня,
коли 30-го юлія cёго рока сїмдесятка подуркала у двері до
нёго. Вельочестованый празднувучый задумав ся над своёв
сповненуй, велми таркастум
путёви: родив ся 1950. рока у
пудкарпатськум Ужгородї, 1988.
рока принюс русинство у своюм
сердцёви, у своюй кровли в
Мадярщину. На рідкость тверду
и аґілну свою натуру довєдна со
знатём своїм од 2002. рока
вручив русинству Пейча, де од
2010. рока став предсїдателём
Русинського Націоналного Самосправованя.
Перед ушыткыма вун тот чоловік, ко не знає неможности, и з превеликов волёв за шором орґанізовує успішнї міроприятя з такыма резултатами, же все онадить позур масмедій. Єдным
словом, што задумать, тото исповнить. Адтак
6

довірявуть му и придїлявуть великый позур
його дїятельствови не лем Русины, айбо и представителї иншых націоналных меншын Пейча.
Дустав діплому діріґента и учителя по
класу класичнуй ґітары в Ужгородськум Музыкалнум Училищі, пак преподавав у пудкарпатськум Перечинї, у Середнёви, по перестягованю до Мадярщины у Барчу, Шейлї, у
Пейчськуй Середнюй Школї
Умілства, у Комлови. Учить бавити на ґітарі и у наші дни, учить
и дїти русинського происходженя, булше того дає їм возможность на публичнї выступеня.
Русинські міроприятя фурт
наміщенї у многых Пейчськых и
околных културных інстітуціёх, котры навщивлявуть много люди. Майголовнї проведенї
при читавуй публицї лїтнї проґрамы по поєдных частёх Пейча, айбо постояноє місто
русинськых проґрам є Дом Културы у Патачови. Фунґувуть ту етноґрафічнї и ремеселнї
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выставкы, проґрамы по захраненю традицій,
презентації, різаня свинї, оріґінална русинська
кухня, русинська музыка, и т. д. У ПейчПотачови основали правдивый „Русинськый
Чудо-керт”, котрый став гордостёв сёї части
вароша. Русины реґуларно выступавуть на
Пейчськых Днёх Націоналных Меншын и
другых міроприятёх, а также на проґрамох у
Пейч-Кертварошови. Мусай ищи припомнянути, же каждой лїто орґанізовувуть таборы про
русинські фамілії и дїти, мавуть добрі капчаня з
Пейчськов ґрекокатолицьков церьковлёв.
Йожеф Чегілї 2007. рока став лавреатом
Премії Вароша Пейча про меншыны, пак 2008.
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рока Премії Антонія Годинкы за дїятельство у
інтересох русинськуй сполности.
Вінчуєме Йожефови Чегілїёви ку його 70.
родному днёви, котрый з душов, чистым
русинськым сердцём робить тото, што днешнюй ґенерації мусай чинити про будучность
меншыны. Желаєме юбілантови щастливый и
успішный, довгый жывот на пензії. Мы,
Пейчане, из великов почливостёв признаєме
його дїятельство у інтересох русинськуй меншыны, желаєме, обы здоровля му и далше
служыло у сюй роботї.
Дёрдь Розвань, новинарь.
Товмачила: Ірина Скіба

Експозіція на честь 70-лїтя Музея Раковція
у Шарошпотокови
31. юлія с.р. пополудню пятницї игра Левенте Ґомбоша на тароґато кликала сятковати
колеґ и обывателюв Шарошпотока. На отвореню експозіції на честь 70-лїтя інстітуції
діректор музея Др. Едіта Томаш привітствувала
гостюв. У своюй бесідї одзначила, же музей
булше од того, што посїтителї каждый день видять. Фахманська робота „за стїнов” выставок
тече у значных колекціёх музея, котрі за минулї
десятьлїтя фурт лем ся розвивавуть. З недалекуй минулости припомнянула важность колекції металолитя, котра має цїлосвітову цїнность,
и любымі обывателями Шарошпотока медовниковый и свічковый цехы, а также одзначила
важность музейнуй інвентарізації керамікы.
У юбілейнуй експозіції на сей раз главной
місто дустали ушоренї до помочных колекцій
архівы и фотоґрафії. Послїднї дустали рефлекторной освіченя у прямум и фіґуралнум
значеню. Фотоґрафії указувуть процес археолоґічних выкопавок и обновленя станового
комплекса замка. Нові отвореня обогатили
експозіції музея и были представленї гостям.
Изглядованя історії замка, фамілії Раковціюв, Шарошпотока и околицї містныма и
краиновыми, а также загатарныма фахманами
стало доступно у формі многых научных конференцій, рефератув, моноґрафій.

Мер вароша Янош Арош у своюй бесїдї
спомнянув и про то, же вун также робив меже
сїма стїнами. Унікалный опыт быв про нёго,
коли у 1980-ых рокох студентом ги помочный
археолоґ провюг туй місяць, и муг увидїти
затворенї про публику части замка. Мер вароша ґратулёвав музейови за достигнутї добытя, одзначив, же музей исповнять значну
ролю у културнум жытю края, и є однов из
главных цїлюв мадярськуй турістикы.
Др. Ріхард Гёрчік, універзітетськый професор, депутат Парламента, отворявучы експозіцію попозерав в історію сотвореня музея:
„… Я бізувный, же Музей Раковція у Шарошпотокови тримле ся осмысленуй и стабілнуй
орбіти розвоя... Не преувеличуву, кедь уповім,
же Музей родив ся из ничого, у тум смыслї, же
из часув послїднёго властителя замка Лайоша
Віндішґрейца лишыло ся лем два елемента обладунка...
Днесь, майже по сїмдесять рокох мы стоїме
у такум музеёви, котрый не лем знає, вудкідь
иде и куда предує, айбо вто ясно про вшыткых...” суміровав свої мыслї Ріхард Гёрчік.
Жерело: rakoczimuzeum.hu
Фото: Ілдіко Вітанї, Левенте Ґомбош
Товмачила: Ірина Скіба
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Богдан Ґамбаль
(1965‒2020)
По куртуй, тяжкуй и рідкуй невролоґічнуй
хворотї 2. юлія у Кракови спочив у Бозї правдивый Лемко Богдан Ґамбаль, єден из майаґілных и майуспішных дїятелюв світового
русинства днешнёсти.
Родив ся 26. фебруара 1965. рока в Польковицёх, на западї Польщы, у фамілії, родителї
котруй походили з сел
Одырне и Чарна на Лемковинї. Хоть вырус на
чужынї (полські Лемкы
были 1947. рока брутално выстягованї властёв
из своюй отцюзнины),
де и выходив школу, та
го фурт тягло на землю предкув. 1985. рока, по
сконченю Автомобілного Технікума в Ліґницї,
прийшов до Кракова штудовати на Высшуй
Педаґоґічнуй Школї техничной хованя, а уже
через рук зачав студії етноґрафії у Ягелонськум Універзітетї. Уже одтогды быв заанґажованый у жывот студентського средка при ґрекокатолицькуй парохіі, зачав активно изглядовати и обогачовати родну лемковську културу,
участвовати у сосполнум жывотї Лемкув Польщы ‒ од заложеня первуй у світї по падови
комуністичных режімув сосполнуй русинськуй орґанізації „Стоваришыня Лемків” и до

нашых днюв. Ипен йому мавуть на самый
перед дяковати Русины, и не лем полські, за
реанімованя и днешнёй успішной фунґованя
общества „Руска Бурса”, изданя при нюм научного часописа „Річник Руской Вурсы”,
орґанізованя ищи 2010. рока и далшой многоручной веденя первого
русинського радіова,
котрой днесь познаєме
пуд тітулом „ЛемФМ”.
Честованый Богдан
Ґамбаль быв не лем цалком залюбленый в родну Лемковину, в ї язык,
културу, історію и традіції, котрым и вручив
вшыткі свої таланты, енерґію и сердце, айбо
много пудпоровав цїлосвітовой русинськой
двиганя. Його добрі познавали за гатарами
роднуй Лемковины. Вун быв честным членом
Общества имени Александера Духновича в
Пряшові, первым носителём медалії Адолфа
Добрянського, котру дустав на зачатку сёго
рока в Словакії.
Віруєме, же доброй мня и успішнї дїла
лемковського великаша Богдана Ґамбаля на все
лишать ся у памнятї благодарных Русинув.
Вічная памнять и блаженый покуй!
-ль

14. юлія с. р. на 68 рокови жывота спочив у Бозї
Мілан Шашік,
Єпископ Мукачовськуй Ґрекокатолицькуй Єпархії
Мілан Шашік родив ся 17. септембра 1952.
рока у Словацькуй Леготї. От 1971. до 1976. рока штудовав філозофію и теолоґію у Братіславськуй Семінарії. 31. юлія 1971. вступив у
Орден Лазаря, де и склав вічну присягу. У
Орденови занимав розличнї ведучі чины.
6. юнія 1976. рока быв высяченый у сан.
Служыв капеланом, а пак парохом. Позад
доволеня Сятого Престола вюг службы ґреко8

католицькым и римськым обрядом. Од 1990. до
1992. рока штудовав у римськум Терезіанї, де
вуходив маґістратуру. Од 5. октовбра 1992. до 7.
юлія 1998. робив у Апостолськуй Нунціатурі
Украины, де быв секретарём нунція Франко
Антонія. Потом за єден рук быв маґістером
монашых послушникув у словацькум Орденї
Лазаря. У авґустї 2000. вернув ся до Украины, и
став парохом у Пудкарпатю, у Перечинї. Окрем
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родного словацького говорив
по русинськы, по украинськы, по таліянськы, по чеськы, по руськы и по полськы.
Сятый папа Йоан Павел II.
12. новембра 2002. рока
именовав го апостолськым
адміністратором Мукачовс ь ку й Ґ р е ко катол и ц ь ку й
Єпархії, а 6. януара 2003. рока
у Римови хіротонізовав го на
єпископа. Інавґурацію тримали 25. януара 2003. в Ужгородськум Ґрекокатолицькум соборі.

Папа Бенедикт XVI. 17.
марца 2010. рока именовав го
Єпископом Мукачовськуй
Ґрекокатолицькуй Єпархії.
Інтронізацію тримав апостолськый нунцій Иван Юркович
24. апріля 2010. рока. Мілан
Шашік быв 15. за шором
єпископом у заложенуй 19.
септембра 1771. Мукачовськуй Ґ рекокатоли ц ькуй
Єпархії.
Вічная памнять и блаженый покуй!
Жерело: karpatalja.ma

Хованя Мілана Шашіка
Єпископа Мукачовськуй Ґрекокатолицькуй
Єпархії Мілана Шашіка 20. юлія с. р. поховали
в кріптї Катедралного Ґрекокатолицького Собора. В сюм храмі вун одслужыв 17 рокув.
Помнянути єпископа прийшли представителї
духовенства и вірникы рузных єпархій. Панахіду з помучов проектора транслёвали на
улицю.
Од 10 годины рана до 13 пополудню в
Ужгородськум Ґрекокатолицькум соборі служыли Панахіду за Міланом Шашіком.
„Помнянути Мілана Шашіка, а также одслужыти Панахіду прийшли представителї
рузных єпархій” — повів сященик Катедралного собора Владислав Ігнатишын.
„На хованя владыкы Мілана пришло чиселной духовенство из єпископами як ґрекокато-

лицькыма, так и римокатолицькыма, у тум
числї и братя-протестанты, а также пришли изза гатарув. Богужаль, у час пандемії мы теперь
ограниченї у путованю. Надыйшло дуже много
висловлёвань вечшынов из США, а также з
Канады, з Італії, Нїмеччины, вшыткі были туй
голошенї. Вцїловы за хованя Мілана Шашіка –
днесь мы хоронили людину, котра указала, як
треба любити и розвивати свуй край” — повів
отець Владислав.
По Панахідї сященикы пруйшли довкола
собора з копоршовом Мілана Шашіка. Потому
єпископа поховали у кріптї храма. За словами
Владислава Ігнатишына током 40 днюв вірникы можуть навщивити місто захороненя владыкы.
Жерело: Катерина Петруня,
Суспільне Закарпаття
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Örök emléket!

Преподобный парох Сіксова Тібор Молдван
Сященикы и паства Гайдудороґськуй Митрополії из тяжкым сердцём прийняли по довгуй,
тяжкуй хворотї смерть пароха
Сіксова отця Тібора Молдвана. На
44. рокови жывота, на 17. рук
службы з послїднїм ударом сердця сященик переселив ся у
проповідованый ным дом Сятого
Отця. Панахіда и прощаня из
усопшым, де было притомных
много сященикув и вірникув,
были у церьковли Сіксова, котра
будовала ся за нёго. Хованя было
21. авґуста 2020. рока у ґрекокатолицькуй церьковли його облюбеного села Буй, де из своїм переже усопшым отцём довєдна чекавуть обіцяной Господом Христом cлавной воскресеніє.
Тібор Молдван з отцёвськув клопотов
служыв своїм вірникам. Подобно пророкови

Нееміёви: обучав люди, будовав церьков, боёвав за свою
віру, за свою паству, за любимых и за себе.
Русинська сполность сочуствує жонї и дїтям сященика.
З його смертёв Русинськой Націоналной Самосправованя
Сіксова стратило депутата,
любезно руководячого отця.
Його збайливость, любов до
ушыткых наохтема лишыть ся у
нашых сердцёх.
„Во блаженом успенії блаженый покой подаждь Господи
усопшому рабу твоєму и сотвори єму вічную памнять!”
о. Янош Мігаль Соноцькый
Товмачила: Ірина Скіба

In memoriam Берталан Міньовцькый
22. авґуста сёго рока в Іротї,
што в области Боршод-АбовЗемплин, зажурена фамілія,
родина, колеґы, приятелї, члены
русинськуй сполности прощали
ся од Берталана Міньовцького.
Хованя зачало ся Сятов Літурґіёв. На прощалнуй церемонії
были притомнї Віра Ґіріц, націоналный посланик Русинув у
Парламентї Мадярщины, котра у
прощалнуй бесїдї высоко оцїнила земный путь усопшого. Одпровадити колеґу прийшли
предсїдатель Вседержавного Русинського Самосправованя Віктор Крамаренко и депутаты ВРС,
предсїдателї и депутаты РНС
области БАЗ и многых містных
самосправовань.
Берталан Міньовцькый родив ся другов
дїтинов у фамілії 17. юлія 1952. рока у Іротї. По
сконченю общуй школы Берталан послїдовав
10

за любимов сестров до Будапешта, де трудив ся в Уйпештськум Прядильнум Пудприятю, пак по службі у войську
робив у поліції XV. района
Будапешта. За тот час зматуровав, скончив школу сержантув и
прапорщикув, добыв фах водича-інструктора.
23. децембра 1978. рока
женив ся на Марії, из котров
родили два сыны ‒ Шандора и
Йожефа, котрыма дуже гордив ся
и мав из ныма прекраснї односины.
У 1989. вернув ся до Іроты.
Од 1. авґуста 1993. рока быв на
пензії, меже 1998 и 2002 роками
быв за бирова у селї Сакачі, пак
зачав активно изучати історію Русинув и вєдно
из своїма єднодумцями основав у Іротї
Русинськоє Націоналноє Самосправованя,
предсїдателём котрого Берталан быв до кунця
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своїх днюв. У функції члена Собора и Комісії
Захраненя Віры и Традіцій Вседержавного
Русинського Самосправованя способствовав
захраненю русинськых и ґрекокатолицькых
традіцій. Модіфікація Закона за націоналнї
меншыны дала можность орґанізації реґіоналных самосправовань. 2010. рока делеґатом
од Орґанізації Русинув/Рутенув Мадярщины
Берталана Міньовцького вубрали первым
предсїдателём Боршод-Абов-Земплинського
Областного Русинського Націоналного Самосправованя. Вун активно зачав занимати ся
орґанізаційныма дїлами и довєдна из депутатами заклав основу днесь успішно фунґувучого
самосправованя.
2011. рока Собур Вседержавного Русинського Самосправованя наградив Берталана
Міньовцького Преміёв Антонія Годинкы - ме-

Вістї

15. авґуста у Будапештї, на цвынтарї
Фіумеі, Столичноє Русинськоє Націоналноє
Самосправованя Панахідов, котру одслужыв о.
Михаил Тіводор спомнянуло на роковину
смерти академика Антонія Годинкы.
Русинськоє Націоналноє Самосправованя
Ердёвгорваті 21. авґуста на березї озера Бор
коло Мада орґанізовало „День Фамілії”. По
сяточнум отвореню пресїдателя РНС Чабы
Пуфняка зачали ся змаганя рыбарюв, плавцюв,
каноистув. По обідови притомнї учили ся традіційнї русинські бавкы, приказкы, співанкы и
танцї. Сято завершыв фотбаловый меч меже
жонатыма и нежонатыма.
22. aвґуста Вседержавноє Русинськоє Самосправованя у залї самосправованя вароша
Еделейнь держало засїданя.

Örök emléket!

даліёв и діпломов - за значнї досягненя у сфері
русинськуй културы, традіцій, материнського
языка и ґрекокатолицького віроисповіданя. У
своюм роднум селї од 2014. рока до послїднїх
днюв ги депутат Селськуй Рады старав ся
проблемами краян.
Берталан мав много планув, айбо судьба
рішыла иншак. В кунцёви мая тяжка хворота
зубалила Го. Дуже-сьме ся надїяли на вуздоровленя, айбо орґанізм Берталана не вудержав – 14. авґуста Його не стало.
Хыбіти буде нам світла, весела, порядна и
бізувна личность Берталана Міньовцького!
„Во блаженом успенії блаженый покуй
подаждь Господы усопшому рабу твоєму и
сотвори єму вічную памнять!”
р-

Hírek

Депутаты приняли модіфікацію буджета
Інстітуцій ВРС, вуголосили конкурс на ведучого Выставочного Зала Русинськуй Музейнуй
Колекції имени дохтора Атаназа Фединця,
делеґовали члена до Націоналнуй Пудкомісії
Пудпорованя.
Русинськоє Націоналноє Самосправованя
Нїредьгазы 30. авґуста у Нїредьгазa-Шовштовгедь „Бібіц Готел Тюшкевар” тримало
традіційной културной міроприятя. По привітственуй бесїдї предсїдателя НРС Марты
Варґы етноґраф Др. Іштван Пал держав лекцію
на тему „Пудкарпатські Русины”. Из музыкалнов проґрамов выступили артісты Театра
имени Жіґмонда Моріца Аніта Мункачі, Ґерґё
Надьідаі, Томаш Горанї. Міроприятя завершыв
фуршет.

Честованї Читателї!
Май повну інформацію за жывот Русинув Мадярщины годнї сьте дустати на нашуй
інтернет сторонї: http://ruszin.com
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Вістї у фото

Hírek épekben

Хрест, поставленый РНС Шайовпалфолы
A Sajópálfalai RNÖ által állított kereszt

Паломництво Русинув у Шайовпалфолї
Ruszin Zarándoklat Sajópálfalán

12
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Hírek képekben

Вістї у фото

Könyvbemutató a Görögkatolikus Ruszin Közösségi Házban
Презентація книгы у Ґрекокатолицькум Русинськум Центерови

II. Rákóczi Ferenc szobránál
Коло статуї Ференцови Раковціёви ІІ.

Dr. Hörcsik Richárd / Др. Ріхард Гёрчік

Aros János / Янош Aрош

Dr. Tamás Edit / Др. Едіта Томаш

Kramarenko Viktor / Віктор Крамаренко
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Ünnepeink

Наші сята

Ruszin Zarándoklat Sajópálfalán
A Sajópálfalai Egyházközség és a Sajópálfalai Ruszin Önkormányzat rendezésében a Miniszterelnökség, az Országos Ruszin Önkormányzat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi, valamint a
hazai ruszin nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek támogatásával.
A kialakult helyzetben az előírásokhoz alkalmazkodva korlátozott számban érkeztek Sajópálfalára 2020. augusztus 23-án a Szentlélek Görögkatolikus Templomba az egyházi méltóságok
és a ruszinság képviselői, tisztségviselői. A ruszin
búcsú – idén zarándoklat utrenyéből és a Szent
Liturgiából állt, a lelki elcsendesülés, a szertartás
jelentette az ünnepet.
A szentmisét magyar és templomi szláv nyelveken Nagyméltóságú és Főtisztelendő Dr. Orosz
Atanáz, a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye
megyés püspöke, Szónoczky János Mihály atya,
Trescsula László, Orosz Tóth György atyák és Kiss
Attila parókus vezették. A szertartáson a kántor
mellett kispapok és a helyi monostor apácai
segédkeztek. A misén részt vettek Giricz Vera, a
Magyar Országgyűlés ruszin nemzetiségi szószólója, Kramarenko Viktor, az ORÖ elnöke,
Fekete Zoltán, Sajópálfala polgármestere, Szónoczki János, az Edelényi RNÖ enöke, az ORÖ
elnökhelyettese, helyi ruszin önkormányzatok
tisztségviselői.
Részletek a püspök úr prédikációjából: „..nem
fesztiválra és nem búcsúra jöttünk, hanem zarándokok vagyunk, ahogy atyáink is mindnyájan, a
zsoltárok szavai szerint. Az apostolok az úrtól, mi
pedig az apostoloktól kaptuk azt a hitvallást, azt a
szent hagyományt, amit különösen is minden
vasárnap délelőttönként visszhangzunk templomainkban. De nem csak templomainkban kell
visszhangzania ennek, ma, amikor még mindig azt
látjuk, hogy az emberek össze-vissza tévelyegnek
és téveszméik között nem találják az igaz utat,
mindennél fontosabb az eredeti, igazi hagyományt, a föltámadott Jézustól apostolokon át ránk
hagyott hagyományt felfogni és továbbadni. A
ruszin népnek is mindig ez adott erőt, akkor is, ha
nem volt saját országa, akkor is, hogyha háttérbe
szorult politikai játszmák miatt…

…Ez esztendőben milliók hagyták abba a
templomba járást az ismert egészségügyi okokra
hivatkozva. De milyen jó az Úr, aki nemcsak
apostolainak, hanem mai híveinek is kínálja az Ő
szent testét és vérét. És akik jelen vagyunk most a
mai napon - sokakat képviselünk. Ne gondoljuk
azt, hogy csak idős, tekintélyes emberek képviseletében jöttünk. Különösen is képviseljük a
fiatalabb korosztályt, a gyermekeket. A ruszin nép
sorsa sem pusztán az idős, tekintélyes embereken
múlik, hanem a gyermekeken is. Hogy a hagyományt átadjuk ajkukra és szívükre. Augusztus
végén ezt a házi feladatot szeretném mindenkinek
a lelkére kötni. Vállaljuk a felelősséget ezért a
nemzedékért, nem elég csak a könyvekről és a füzetekről gondoskodni…
…Ezen a mai Szent Liturgián nem csak az
élőkre gondolunk. Megemlékezünk azokról a
többszáz ruszin testvéreinkről, akik az elmúlt hónapokban elhunytak, imádkozunk mindazokért,
akik a súlyos betegségben szenvednek. Kérem
tehát, fogjunk össze - akkor is, ha kevesen vagyunk
- azokért, akiket képviselünk, azokért, akiknek
sorsa szívügyünk. Hogy mindnyájan egyek legyünk, és hogy a szent hagyományt továbbadjuk...”
A lelki zarándoklat segítséget nyújtott megváltozott körülményeinktől nehezebbé lett mindennapjaink súlyának elviseléséhez, bizodalmat
és reményt adott a jövőhöz, ahogy minden istentisztelet, csak most nagyobb erőre van szükségünk.
A mise mellett lelki erőt adtak még a találkozások
az ismerősökkel, munkatársakkal, a nemzetiségi
létünket érintő megbeszélések, a rég nem látott
mosolyok, rég nem hallott szavak. Bízunk benne,
és lehetőségeinkhez mérten mindent megteszünk
azért, hogy jövőre a ruszin búcsú újra szép és
jelentős legyen.
Szónoczky János Mihály atya
Giricz Viktor

Kedves Olvasóink!
Kérjük, hogy adója 1% a Ruszinokért Alapítványnak adományozza!
Adószáma: 18170720-1-42
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Találkozó Udvari István emléktáblájánál
Nyíregyháza MJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata és Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata 2020. július 14-én találkozót szervezett Dr. Udvari István professzor,
hazánk legismertebb ruszinságkutatójának, a helyi ruszin és ukrán
filológiai tanszék megalapítójának 70.
születésnapja alkalmából kollégái és
tanítványai számára a Nyíregyházi
Egyetem falán elhelyezett emléktáblánál. A találkozó résztvevői megosztották egymással a neves tudóssal
és szervezővel együtt eltöltött évek
kedves emlékeit. A helyi ruszin és
ukrán nemzetiségi önkormányzatok
vezetői és a fővárosi küldöttség Dr. Ljavinecz
Marianna FRNÖ elnök vezetésével koszorúkat

helyeztek el az emléktáblánál. Az Országos Ruszin
Önkormányzatot Dr. Káprály Mihály, a budapesti
Hodinka Antal Ruszin Tudományos
Intézet jelenlegi igazgatója képviselte,
aki a nyíregyházi szláv filológusnak
sok éven át munkatársa volt.
A koszorúzás után a tanítványoknak, kollégáknak és a rendezvény
vendégeinek lehetősége adódott meglátogatni a Nyíregyházi Egyetem azon
helyiségeit, ahol 2013-ig működött az
Udvari István által létrehozott tanszék.
A tudós számos tudományos munkájának megtekintése közben a találkozó résztvevői kötetlen beszélgetésekben emlékeztek a múltra, tárgyalták meg a jelen
feladatait.
-ly

Könyvbemutatóval és néprajzi kiállítással
egybekötött jubileumon ünnepelt a debreceni ruszinság
A debreceni ruszinok a Debreceni a Ruszin
Nemzetiségi Önkormányzat 10 éves jubileumát
ünnepelték 2020. augusztus 3-án a DebrecenJózsán tavaly tavasszal átadott Görögkatolikus
Ruszin Közösségi Házban. Az évforduló lehetőséget adott a karanténszabályok változásával a
személyes közösségi találkozás mellett az általunk
2019-ben kiadott a Paraklisz - Akathisztosz kétnyelvű görögkatolikus imakönyv bemutatására, és a „Ruszinok a múló időben” vándorkiállítást megnyitására. Az ünnepi program az
egyházi szláv és magyar nyelvű Paraklisz imádsággal vette kezdetét. Az Istenszülő Szűz Máriához mondott könyörgő ájtatosság szövegét már
abból az imakönyvből követhették a részvevők,
amelyet most először tudtunk a szélesebb használó
közösség kezébe adni.
A 300 példányban megjelent imakönyvet a
Görögkatolikus Metropólia, a Debreceni Ruszin
Nemzetiségi Önkormányzat, az MTA-DE Néprajzi Kutatócsoportja közösen adta ki az Emberi
Erőforrások Minisztériuma finanszírozásával. A
kötet négy fő részből áll. (Részletesebben a kiadványt lapunk következő számában mutatjuk be.)
Nemcsak a debreceni Ruszin Nemzetiségi Ön-

kormányzat elnökeként, hanem mint az imakönyv
egyik megálmodójaként mutattam be az elkészült
kötetet. Ünnepségünk része volt a „Ruszinok a
múló időben” című vándorkiállítás. A tárlat
anyaga a budapesti Fedinecz Atanáz Magyarországi Ruszinok Közérdekű Muzeális Gyűjteménye és Kiállítóhelyéről érkezett, és október végéig
a ruszin nép eredetét, történetét mutatja be népviseleteken, népi tárgyakon keresztül.
A kiállítást Bartha Elek néprajzkutató, a
Debreceni Egyetem rektorhelyettese mutatta be,
aki történelmi áttekintést adott a ruszinokról,
akiknek a mai napig a megtartó erejük népi
kultúrájuk ápolásában és hitéletükben rejlik. A
könyvbemutató jó lehetőséget adott arra is, hogy
önkormányzatunk tízéves fennállása alkalmából
számot vessünk eddig végzett munkánkról, amely
lehetőséget teremtett arra, hogy napjaink zűrzavaros identitásmintái mellett igyekezzünk a
tradicionális nemzetiségi értékrendszert megőrizni, közvetíteni, fejleszteni és továbbadni, amely
elődeinktől ránk maradt.
Debrecenben ruszin önkormányzata „szerencsés” helyzetben van. A várossal és az egyetemmel
kialakított jó viszonynak köszönhető, hogy szá-
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mos tudományos, tudománynépszerűsítő előadás
hangzott már el a Közösségi Házban.
Puskás István alpolgármester szerint Debrecent, noha úgy tartja számon a világ, mint a
Kálvinista Rómát, azért jól tudjuk, hogy a
megyeszékhely sokfelekezetű, soknemzetiségű
város, ez adja az itt élők erejét. Örülünk, hogy a
Ruszin Közösségi Ház a kertváros egészét szol-

Міроприятя

gálja, és bízunk benne, hogy minél gyakrabban
lesz sokak találkozási pontja.
Az esemény zárásaként a Ruszin Közösségi
Ház mellett felépítendő fatemplom kivitelezéséről
szóló együttműködési megállapodás megkötésére
is sor került, amit Kocsis Fülöp érsek-metropolita
és Kramarenko Viktor, az Országos Ruszin Önkormányzat elnöke írt alá.
Telenkó Bazil Mihály

Ünnepség és koszorúzás
a II. Rákóczi Ferenc szobránál Sárospatakon
A BAZ Megyei Területi Ruszin Önkormányzat, a Miskolc MJV Ruszin Önkormányzat, az
Edelényi Ruszin Önkormányzat és a Magyarországi Ruszinok/Rutének Országos Szövetsége
részvételével, a Sárospataki Ruszin Önkormányzat szervezésében került sor 2020. augusztus 26-án
a sárospataki Várkertben a Nagyságos fejedelem,
II. Rákóczi Ferenc szobránál ünnepségre és koszorúzásra.
Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő
beszédében kifejtette, hogy már hagyomány a koszorúzás, a szülőföld szeretete és a
szabadság tisztelete nemcsak a
magyarokat, hanem a ruszinokat is
évszázadokon keresztül mint identitás meghatározta. A mai Kárpátmedencei politikai helyzetben számos dolog elválaszt, nekünk meg
kell becsülnünk azt, ami összeköt,
és II. Rákóczi Ferenc olyan személyiség, aki összeköt. Szerinte a
jövő Európájában az őshonos kisebbségeknek helye kell legyen, és
Széchenyi szavai - nyelvében él a
nemzet - igaz a kisebbségekre is.
Aros János Sárospatak város
polgármestere beszédében kiemelte, hogy II. Rákóczi Ferenc számára
a személyes sors és a nemzeti ügy
tökéletesen összhangban volt, és aki vallotta, hogy
a közép-európai, vagyis a Kárpát-medencei népek
csak együtt vihetik valamire. A Nagyságos Fejedelem úgy él emlékezetünkben, mint a magyar
szabadságharc szentje, elvhűsége és kitartása örök
példakép mindenki számára.
Dr. Tamás Edit MNM Rákóczi Múzeumának
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igazgatója többek között megemlítette, hogy a ruszinok a magyarsággal együtt éltek, gondolkodtak, harcoltak évszázadokon át, és a magyarsághoz
legjobban ragaszkodó nép ma is, erre a megjelent
ruszinok az élő bizonyíték, akik évente ellátogatnak Borsiba és Sárospatakra. Kívánja és segíti is
azt, hogy ez a hagyomány továbbra is megmaradjon.
Kramarenko Viktor, az ORÖ elnöke beszédében megköszönte Kozsnyánszky Jánosnak, a Sárospataki RNÖ és a MROSZ elnökének a szervezést ezekben a nehéz az időkben, és azt, hogy az évtizedes
hagyomány nem szakadt meg.
Hozzáfűzte: ahogyan Sajópálfalán a búcsú zarándoklat lett, lelki
feltöltődést adott, úgy erősít minket a mai ünnepség is. A ruszin nép
sohasem keseredett meg, ahogy
ma sem, az élet nem áll meg, a
munkánk, bár nehezebb körülmények között, de folytatódik. Kitért a nemzetiségi törvény módosításaira, melyekről tájékoztatást
fog adni az ORÖ, illetve a jövő
évben esedékes népszámlálásra,
amelytől jelentősen függ nemzetiségünk jövője. Bejelentette, hogy
történjen bármi, továbbra is fontosnak tartjuk hitünk, hagyományaink és nyelvünk
megőrzését. Mert erre esküdtünk, ezen dolgozunk.
Az ünnepség végén Kozsnyánszky János
elnök úr megköszönte a beszédeket és a megjelenést, és hozzátette: reméli és bízik is abban, hogy
jövőre már szabadon fogunk ünnepelni.
Giricz Viktor
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Kárpátalja első miniszterelnöke,
Bródy András születésének 150-ik évfordulójára
A XX. század valószínűleg legismertebb ruszin politikusa, 1895. július 2-n született Beregkövesden (Kivjazsd, ma Kamjanszkoje, Ilosvai
járás, Kárpátalja) gazdálkodó családjában. 1914ben az ungvári görögkatolikus tanítóképző elvégzése után Nagybocskóban lett tanító. Az első
világháborúban besorozták, a harctéren megsebesült. 1919-ben Kárpátalja Csehszlovák Köztársasághoz való csatlakozása után
közéleti szereplését újságírással és
szépírással kezdte, néhány helyi
magyar lapot: „Tyukodi pajtás”
(1920) „Kárpáti futár”
(1920‒1924), majd 1923-tól 1939ig a „Kárpátaljai Földműves
Szövetség” (1923-tól Autonóm
Földműves Szövetség, AFSZ) párt
„Русскій вѣстникъ” (Ruszkij
Visztnik) ruszin lapját szerkesztette, amely pártnak Bródy András
1920-ban alapító tagja volt, majd
Kurtyak Iván elnök halálát követően 1933-tól vezette Kárpátalja
egyik legnagyobb politikai pártját
1944-ig.
A csehszlovák korszakban Kárpátalja más nagyobb pártjaitól eltérően az AFSZ
nem állt kapcsolatban semmilyen cseh vagy
szlovák politikai szervezettel. Az agrárpárt a
Csehszlovák Köztársaság uralmi rendszerével
szemben helyezkedett el. A párt a helyi földművelőket képviselte, konkrét gazdasági programmal rendelkezett (a falusi szegénység javát
szolgáló földreform, az igazságos adózási rend és a
szabadkereskedelem bevezetése, vidéki utak építése, a kisipar és az állattenyésztés fejlesztése
Kárpátalján, stb.) Igaz, hogy az AFSZ később
politikai célokat is kitűzött, legfőképpen Kárpátalja autonómiáját a ruszin népességű területek
hozzákapcsolásával együtt. A 1935-ben „Mi, az
autonómisták, az új szabad autóm Kárpátaljai
Ruszt építjük.” cikkében Bródy András, a legagilisabb kárpátaljai képviselő a Csehszlovák
parlamentben kijelentette: „Elmondom röviden,
hogy mi, az autonomisták, mit akarunk és miért
harcolunk: Kárpátaljai Ruszt Poprádtól Tiszáig
terjedő néprajzi határaival, ahogy a Saint-germaini
békeszerződés és a Csehszlovák alkotmány meghatározza...Tudnunk kell, hogy élni és életben

maradni a népek nagy családjában csak úgy
tudunk, ha szülőföldünkön, a hazai földön mi
magunk fogunk gazdálkodni. A mai napig ezért
harcolunk. Hazánkban a jelenlegi hatalom nem a
mi kezünkben van, és látjuk és érezzük, hogy
munkánk eredményeit nem tudjuk megőrizni.
Ezért küzdünk az autonómiáért.”
Bródy András pártjának programja nagy támogatottságot kapott a csehszlovák parlamenti választásokon.
Így például 1924-ben az AFSZ az
összes szavazat 8,4 %-t kapta,
1925-ben 11,6%-t, 1929-ben
18,2%-t, 1935-ben 13,9%-t.
A párt jó kapcsolatokkal rendelkezett az Alekszander Duchnovics Egyesület, Kárpátalja legnagyobb kulturális-ismeretterjesztő szervezetével, amelyben Bródy
elnökségi tag volt. A politikust a
Munkácsi Görögkatolikus Püspökség vezetősége és Sztojka Alexander püspök személyesen is támogatta.
A parlamentben tett számos és
éles felszólamlásai, melyekben a
csehszlovák hatalmat és a Kárpátaljai Rusz és
polgárai jogainak és érdekeinek eltiprását kritizálta, növelték a népszerűségét hazájában, ám Prága
politikai köreiben korántsem.
1938. október 11-én ért el pályája csúcspontjára, amikor végre elérte politikai célját: szülőföldje megkapta a várva várt autonómiát, Bródy
András pedig Kárpátalja kormányának miniszterelnöke lett.
Azonban a magyarbarát politika és ruszofil
nyelvi irányultság miatt a prágai kormány már
október 26-án letartóztatta. Csak 1939. február 11én engedték szabadon, és kísérték egy tátrai
szanatóriumba, ahonnan azonban az első adandó
alkalommal visszatért Magyarországra.
Miután 1939-ben az egész Kárpátalja visszakerült Magyarországhoz Bródy visszatért Ungvárra. Ugyanez év májusától a magyar parlament
alsóházának tagja, ahol 1944-ig a kárpátaljai képviselők csoportját vezette. Ismét harcol a hőn szeretett Kárpátalja függetlenségéért. Elképzeléseit
az autonómiáról a „Русская правда” (Ruszkaja
Pravda, 1939-1940) és a „Русское слово” (Rusz-
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koje Szlovo, 1940-1944) újságokban teszi közzé.
Nem tudni, hogyan végződött volna politikai tevékenysége, ha nem következik be a II. Világháború és az azt követő geopolitikai változások
sora. Az orosz kultúra iránti szimpátiája (ahogy a
ruszin értelmiség nagyobb része, Bródy András is
azon a véleményen volt, hogy a ruszinoknak
irodalmi nyelvként az oroszt kell használniuk) és
az európai ember naivitása, vagyis ha őszintén
küzdött népe sorsának jobbításán, akkor nem lehet

Ювілеї

a kommunisták ellensége, gonosz tréfát űztek a
politikussal. Pedig a magyar parlament tagjaként
nyugodtan emigrálhatott volna Amerikába…
1945. november 25-én a szovjet erőszakszervek letartóztatták, majd 1946 májusában „a
Horthy-rendszerrel való kollaboráció”(!) vádjával
halálra ítélték. Máig sem tudni pontosan 1946. melyik napján (legvalószínűbb decemberben) Bródy
Andrást kivégezték, sírjának helye ismeretlen.
-ly

Akinek a 70 év újabb erőt ad
Csehily József, a Pécsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnökének köszöntése
Vannak az ember életében mértéket adó
határok, amelyek sokszor visszatekintésre, de a
jövőbenézésre is okot adnak. Így érkezett el
Csehily József is legutóbbi születésnapjára,
amikor a 70. esztendő ezen napja bekopogott az
életébe idén július 30-án. Nagyra becsült Ünnepeltünk el is gondolkodott a
megtett, igen változatos útjáról, aki
1950-ben született a kárpátaljai
Ungváron, és aki ruszinságát szívében, vérében magával hozta Magyarországra 1988-ban. Ritka határozott és cselekvőképes személyiségét a tudásával együtt 2002-től a
pécsi ruszinság szolgálatába állította, ahol 2010 óta mint a Pécsi Ruszin
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
tevékenykedik. Mindenki szeme
előtt ő az az ember, aki nem ismer
lehetetlent, és óriási akarattal sorozatban szervezi meg sikeres programjait olyan eredménnyel, hogy
arra mindig ráirányítja a média figyelmét. Egyszerűen, amit a fejébe vesz, azt meg is valósítja.
Ennek megfelelően bízik benne és nagy figyelemmel követi munkáját nemcsak a ruszin közösség,
hanem a többi pécsi nemzetiségi önkormányzat is.
Az Ungvári Művészeti Főiskolán gitár- és
karmesteri szakon végzett, de tanított a kárpátaljai
Perecsenyben, Szerednyén, majd Magyarországra
érkezése óta Barcson, Sellyén, a Pécsi Művészeti
Szakközépiskolában és Komlón oktatott. А mai
napig is képezi gitárszakon a diákokat, köztük
ruszin származású gyerekeket is, sőt szereplési
lehetőségeket is biztosít a számukra.
Igen sok pécsi és vidéki kulturális létesítmény
18

állandó vendégekként fogadják a ruszin rendezvényeket, amelyek igen nagy látogatottsággal dicsekedhetnek. Kiemelendők a nyári programok
Pécs városában különböző helyszíneken, nagy
nyilvánosság előtt, de a Patacsi Művelődési Ház is
állandó színhelye a pécsi ruszin közösség rendezvényeinek. Így kiállítások a
népművészet és kézművesség terén,
hagyományőrző programok, bemutatók, közös disznóvágás, eredeti
ruszin konyha, ruszin zenei produkciók, stb. Egy valóságos Csodakertet létesítettek Pécs-Patacson,
ami ma már a városrész büszkesége
lett. Állandó szereplői a Pécsi Nemzetiségi Napoknak és más rendezvénycsoportoknak, valamint a Pécskertvárosi programoknak. Mindenképpen meg kell említeni, hogy
minden nyáron táborozásokat szerveznek ruszin családoknak és gyerekeinek, de nagyon jó a kapcsolat a
pécsi görögkatolikus egyházzal is. Csehily József
2007-ben Pécs Város Kisebbségi díját kapta, majd
2008-ban a Hodinka Antal díjban részesült a
közösségért tett munkája elismeréseként
Köszöntjük 70. születésnapján azt a Csehily
Józsefet, aki lelkesedésével, igazi ruszin szívvel
teszi mindazt, amit egy kisebbség jövője érdekében a mai nemzedéknek tennie kell. Kívánunk hát
boldog és eredményes, hosszú életet a nyugdíjas
időre. Mi, pécsiek nagy tisztelettel ismerjük el a
ruszin kisebbség érdekében végzett munkáját, és
kívánjuk, hogy az egészsége is ennek a szolgálatába álljon.
Rozvány György, újságíró.
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А Sárospataki Rákóczi Múzeum
70 éves születésnapját köszöntő kiállítás
2020. július 31-én, péntek délután Gombos
Levente tárogató játéka hívta ünnepelni a kollégákat és a sárospatakiakat. Az intézmény 70 éves
születésnapját köszöntő kiállítás megnyitóján Dr.
Tamás Edit múzeumigazgató köszöntötte a vendégeket. Hangsúlyozta, hogy a múzeum sokkal
több annál, amit a látogatók nap mint nap fel-

fedeznek. A kiállítások „mögötti” szakmai munka
az intézmény jelentős gyűjteményeiben zajlik,
melyek az elmúlt évtizedekben folyamatosan
gyarapodtak. A közelmúltból a nemzetközileg
jelentős öntöttvas gyűjteményt, a sárospatakiak
számára oly kedves mézeskalácsos- és gyertyaöntő műhelyt, illetve a pataki kerámiák múzeumba
kerülését emelte ki.
A segédgyűjtemények közé sorolt adattár és
fotótár kapott most figyelmet az évfordulós
kiállításon. A múzeum életét bemutató fotók
kerültek szó szerint reflektorfénybe. Felvillantva
az épületegyüttes régészeti feltárásának, felújításának folyamatát. Az újabb és újabb terek az
évtizedek során új kiállításokkal gazdagították a
múzeumot, váltak láthatóvá a vendégek számára.
Az épület, a Rákóczi-család történetét, Sárospatak és a vidék évszázadainak feldolgozását
számos tudományos konferencia, tanulmánykötet,
monográfia tette közkinccsé sárospataki, hazai és
határon túli előadók által.

Aros János polgármester beszédében megemlékezett arról is, hogy ő maga is dolgozott e
falak között. Különleges élmény volt számára,
hogy amikor az 1980-as években diákként ásatási
munkásként egy hónapot itt töltött, felfedezhette
az épületegyüttes látogatóktól elzárt részleteit is. A
polgármester úr gratulált az eredményekhez, hangsúlyozta azt, hogy a múzeum fontos szerepet játszik a térség kulturális életében, a magyarországi
turizmus kiemelt célpontja.
A kiállítást megnyitó Dr. Hörcsik Richárd
egyetemi tanár, parlamenti képviselő áttekintette a
múzeum történetét: „…Úgy hiszem, hogy a Sárospataki Rákóczi Múzeum esetében egy tudatos és
folyamatos fejlődési ívről beszélhetünk. … Nem
túlzás, ha azt mondom, hogy a Múzeum a semmiből jött létre, már abban az értelemben is, hogy az
utolsó várúr, Windischgrätz Lajos herceg időszakából mindössze két berendezési tárgy maradt
itt. …

Ma, közel hetven év után egy olyan múzeumban állunk, amely nemcsak tudja, hogy honnan jön
és hova tart, hanem ez mindenki számára is
nyilvánvaló…” – összegezte gondolatait Hörcsik
Richárd.
Forrás: rakoczimuzeum.hu
Fotók: Vitányi Ildikó, Gombos Levente

Tisztelt Olvasók!
Bővebb információt a magyarországi ruszinok életéről WEB oldalunkon találhatnak:
http://ruszin.com
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Вічная память!

Gambaly Bogdán
(1965-2020)
Július 2-án Krakkóban, rövid, nehéz és ritka
idegrendszeri betegségben elhunyt az igazi lemkó
(lengyelországi ruszin), Gambaly Bogdán, korunk
ruszinságának egyik legtevékenyebb, legsikeresebb közéleti személyisége.
1965. február 26-án született Polkovicban,
Lengyelország nyugati
részében, szülei Odirne és
Csarna lemkói falukból
származtak. Bár idegen
földön nőtt fel (a lengyel
lemkók 1947-ben erőszakosan lettek kitelepítve szűkebb hazájukból),
végezte iskoláit, de mindig visszavágyott szülőföldjére. 1985-ben a Lignicai Autóipari Technikum elvégzése után Krakkóban kezdte el a Pedagógiai Főiskola gépészeti szakon tanulmányait, de
már egy év múlva a Jagellói Egyetem néprajzi
szakon tanult. Bekapcsolódott a görögkatolikus
parókián kialakult diákéletbe, elkezdte tevékenyen
kutatni és gazdagítani szeretett lemkói kultúráját,
bekapcsolódott a lengyelországi lemkók társadalmi életébe: a kommunizmus bukása utáni első ruszin társadalmi szervezet, a „Lemkók Szövetsége”

megalapításától kezdve élete végéig aktív volt.
Neki köszönhetik a ruszinok, és nem csak a lengyelországiak, a „Ruszka Bursza” újbóli sikeres
működését, az égisze alatt kiadott „A Ruszka Bursza Évkönyve” tudományos kiadványt, a 2010-ben
általa alapított és sok éven át vezetett első ruszin
rádióadót, amit ma „LemFM” néven ismerünk.
A mélyen tisztelt
Gambaly Bogdán nemcsak lemkó hazáját, kultúráját, történelmét és hagyományait szerette és
kutatta, ápolta teljes szívéből, minden erejével és
tehetségével, hanem a világ más ruszin mozgalmait is sokszor támogatta.
Nevét jól ismerték szülőföldjén kívül is. Az eperjesi Alekszander Duchnovics Társaság tiszteletbeli tagja volt, elsőként ő kapta meg az Dobránszky Adolf emlékérmet ez év elején Szlovákiában.
A híres lemkói, Gambaly Bogdán neve és munkássága örökre megmarad a hálás ruszinság emlékezetében.
Örök emléket és boldog nyugalmat!
-ly

Életének 68. évében

2020. július 14-én váratlanul elhunyt Milan Šášik,
a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspöke.
Milan Šášik 1952. szeptember
17-én született Szlovákiában, Lehotán. 1971 és 1976 között filozófiát
és teológiát tanult a pozsonyi szemináriumban. 1971. július 31-én belépett a lazarista rendbe, ahol 1973.
szeptember 27-én tett örökfogadalmat. A rendben különféle vezetői
feladatokat kapott.
1976. június 6-án szentelték pappá. Káplánként, majd plébánosként
szolgált. A Szentszék engedélye
alapján görög- és római katolikus
rítusban is tartott szentmisét. 1990 és
1992 között Rómában, a Tere20

sianumban tanult, ahol magisztrátusi
fokozatot kapott.
1992. október 5. és 1998. július 7.
között Ukrajna Apostoli Nunciatúráján dolgozott, ahol Antonio
Franco nuncius titkára volt. Ezután
egy éven keresztül Szlovákiában, a
lazarista rend közösségében volt a
novíciusok magisztere. 2000 augusztusában visszatért Ukrajnába, és Kárpátalján, Perecsenyben lett plébános.
Szlovák anyanyelvén kívül beszélte
még a ruszin, ukrán, olasz, cseh,
orosz és lengyel nyelveket.
Szent II. János Pál pápa 2002.
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november 12-én nevezte ki a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye apostoli kormányzójává,
és 2003. január 6-án szentelte püspökké Rómában.
Beiktatását 2003. január 25-én tartották az ungvári
székesegyházban.
XVI. Benedek pápa 2010. március 17-én nevezte ki a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye megyéspüspökévé. A munkácsi püspökök

Вічная память!

székébe való beiktatását Ivan Jurkovič érsek,
Ukrajna apostoli nunciusa végezte 2010. április
24-én. Milan Šášik az 1771. szeptember 19-én
alapított Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye
15. megyéspüspöke volt.
Boldog nyugalmat és örök emléket!
Forrás: karpatalja.ma

Milán Šašik temetése
Milán Šašikot, a Munkácsi görögkatolikus
egyházmegye püspökét 2020. július 20-án temették el az ungvári görögkatolikus székesegyház
kriptájában. 17 évig szolgált ebben székesegyházban. A püspök temetésére sok egyházmegyéből
érkeztek a papság képviselői és a hívők. A liturgiát
kivetítőn lehetett követni az utcán.
Délelőtt 10 órától délután 1 óráig tartott a
székesegyházban a gyászmise Milán Šašik emlékére.
„Számos egyházmegyéből érkeztek Milán
Šašik megemlékezésére, valamint a gyászszertartásra” - mondta Vladiszláv Ignatyshin, a székesegyház lelkésze.
„A papság nagyon sok képviselője érkezett
Milán püspök temetésére: görögkatolikus és a római katolikus püspökök, protestáns testvéreink,
sőt külföldről is érkeztek. Bár sajnos a világjárvány alatt az utazás eléggé korlátozott. Számos
nyilatkozat érkezett zömmel az Egyesült Államokból, valamint Kanadából, Olaszországból és

Németországból, amelyeket felolvastunk. Amit
Milán Šašik temetéséről összefoglalva mondani
tudok: ma eltemettünk egy embert, aki megmutatta, hogyan kell szeretni és fejleszteni a
szülőföldet” - mondta Vladiszláv atya.
A gyászmise után a papok Milán Šašik koporsójával körüljárták a székesegyházat. Ezután a
püspököt eltemették a templom kriptájában.
Vladislav Ignatyshin közölte, hogy 40 napig a
hívők meglátogathatják a püspök sírhelyét.
Forrás: Petrunyo Katerina, Régiók.

Főtisztelendő Moldván Tibor szikszói parókus
A Hajdúdorogi Metropólia papsága és hívei szomorú szívvel fogadta
el Főtisztelendő Moldván Tibor szikszói parókus halálát, melyet több
éves, súlyos betegség előzött meg.
Életének 44. papi szolgálatának 17.
évében következett be, hogy szíve
utolsót dobbanva, elköltözött tőlünk
az általa hirdetett Mennyei Atyának
házába. Érte végzett közös imádságunk és a halotti megemlékezés a
vezetése alatt épülő szikszói görögkatolikus templomban volt, a papság
és a hívek nagy részvételével.
Temetése szeretett szülőfalujá-

ban, Búj község görög katolikus
templomában volt 2020. augusztus
21-én, és a korábban elhunyt édesapjával együtt, közös sírban várják
Krisztus Urunk által megígért dicsőséges feltámadást.
Moldván Tibor atyai gondoskodó szeretettel szolgálta híveit.
Mint Nehémiás próféta: tanította a
rábízottakat, építette a templomot,
harcolt egyházáért, a rábízottakért,
szeretteiért és önmagáért.
Feleségének és gyermekeinek
szomorú gyászában együttérzéssel
osztozik a ruszin közösségünk is,
Русинськый Світ • Ruszin Világ
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Örök emléket!

elhunytával a Szikszói Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjét, szerető útmutató atyját
nélkülözi. Emléke, figyelmessége, mindenki iránt
megnyilvánuló szeretete örök emlékezetünkben
őrzi meg őt szívünkben.

Вічная память!

„Adj, Urunk, elhunyt Tibor áldozópap
szolgádnak boldog nyugalmat és készíts neki örök
emléket!”
Szónoczky János Mihály atya

In memoriam Minyóczki Bertalan
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Irotán 2020.08.22-én a gyászoló család, számos rokon, kolléga,
barát, a ruszin közösség számos tagja búcsúzott Minyóczki Bertalantól. Temetése a település
templomában Szent Liturgiával kezdődött. Elhunyt szerettei között várja a boldog feltámadást. Temetésén
részt vett Giricz Vera, a Magyar Parlament ruszin nemzetiségi szószólója, aki a temetésen méltatta az
elhunyt érdemeit, Kramarenkó Viktor az ORÖ elnöke, az ORÖ, a BAZ Megyei RNÖ, számos települési
RNÖ elnöke és képviselője.
Minyóczki Bertalan 1952. július 17-én Irotán
született a család második gyermekeként. Általános iskolai tanulmányai befejezése után szeretett
nővérét követte Budapestre, ahol először az
Újpesti Pamutfonó Ipari Vállalatnál dolgozott,
majd a sorkatonai szolgálatát letöltve a BRFK XV. kerületi Rendőrség kötelékében helyezkedett
el. Közben letette az érettségi vizsgát, elvégezte a rendőr tiszthelyettes és rendőr zászlós szaktanfolyamokat, illetve gépjárművezető
szakoktatói végzettséget szerzett.
Élete párjával, Marikával történő megismerkedését követően
1978. december 23-án kötöttek
házasságot. Házasságukból két fiúgyermek született, Sándor, és József, akikre mindig nagyon büszke
volt, és kiváló apa-gyermek kapcsolat alakult ki közöttük.
1989-ben családjával újfent irotai lakos lett.
1993. augusztus 1-én történő nyugállományba
vonulását követően 1998-tól 2002-ig Szakácsi
község polgármestereként dolgozott, azt követően
nagy lendülettel vetette be magát a ruszin kisebbség történelmébe, és többedmagával megalakították az Irotai Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatot,
amelynek elhunytáig Minyóczki Bertalan több
cikluson át az elnöke volt. Az ORÖ közgyűlésének
és a Vallási és Hagyományőrző bizottság tagjaként
a ruszin és görögkatolikus értékek megőrzésén
munkálkodott. A Nemzetiségi jogokról szóló törvény módosítása eredményeként lehetőség nyílt a
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területi nemzetiségi önkormányzatok megalakulására. 2010-ben, a Magyarországi Ruszinok/Rutének Szövetségének jelöltjeként a megalakult
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területi önkormányzat első elnökének Minyóczki Bertalant
választották, aki lelkesen hozzálátott a szervezési feladatok végrehajtásához, képviselőtársaival
együtt megteremtette a ma is sikeresen működő területi ruszin
önkormányzat alapjait.
2011-ben az Országos Ruszin
Önkormányzat Közgyűlése a ruszin kultúra, a hagyományőrzés, az
anyanyelv és a görögkatolikus értékek ápolása terén kifejtett tevékenységéért Hodinka Antal Díjjal
tüntette ki. Szűkebb hazájában,
Irotán a helyi önkormányzat tagjaként 2014–től betegsége kezdetéig a település ügyes-bajos dolgainak megoldásán munkálkodott.
Sok mindent tervezett még az életében, de
sajnos a sors másképpen rendelkezett, és május
végén súlyos betegséggel kórháza került. Nagyon
bíztunk és reménykedtünk a felgyógyulásban,
azonban szervezete 2020. augusztus 14-én feladta
a harcot.
Hiányozni fog derűs, jókedvű, tisztességes és
megbízható egyénisége!
„Adj, Urunk, elhunyt Bertalan szolgádnak
boldog nyugalmat és készíts neki örök emléket!”
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A Fiumei úti temetőben augusztus 15-én
Hodinka Antal halálának évfordulója alkalmából a
Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
gyászmisét tartott az akadémikus sírjánál. A szertartást Tivadar Mihály atya celebrálta.

Вістї

őrző foglalkozást tartottak, ahol mondókákat,
dalokat és táncokat tanultak. A napot nős-nőtlen
futballmérkőzés zárta.
Az Országos Ruszin Önkormányzat Közgyűlése augusztus 22-én Edelényben, a helyi
önkormányzat üléstermében ülést tartott. A képviselők döntöttek az Intézmények költségvetéseinek módosításairól, a Fedinecz Atanáz Magyarországi Ruszinok Közérdekű Muzeális Gyűjteménye és Kiállítóhelye vezetői állásának betöltésének pályázati kiírásáról, a Nemzeti Támogatási Albizottságba való delegálásról.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2020. augusztus 30-án
Ruszin hagyományőrző kulturális rendezvényt

Az Erdőhorváti Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat augusztus 21-én Ruszin Családi
Napot rendezett a mádi Bortónál. Az Erdőhorváti
RNÖ elnöke, Pufnyák Csaba ünnepi megnyitója
után horgász-, úszó- és kenuverseny következett. A
közösen elköltött ebéd után ruszin hagyománytartott a Nyíregyháza-Sóstóhegy Hotel Bíbic
Tüskevár helyiségeiben. Varga Márta, a Nyíregyházi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnökének köszöntője után dr. Páll István PhD
etnográfus A Kárpát-medencei ruszinok címmel
előadást tartott, majd zenés műsorral felléptek a
Móricz Zsigmond Színház tagjai: Munkácsi Anita,
Nagyidai Gergő, Horányi Tamás. A rendezvényt
fogadás zárta.
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