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Русинськый Отпуст
Пуд орґанізаціёв парохії и Русинського cамосправованя 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 тримали сьме 29.
авґуста с. р. традіційный Русинськый Отпуст у
Ґрекокатолицькум храмі Сятого Духа Шайовпалфолы. Отпуст зачав ся Утренёв, пак слїдовала Сята
Літурґія, котру тримали Єго Преосященство Др.
Атаназ Орос, єпископ Мішколцськуй ґрекокатолицькуй єпархії и парох Атіла Кіш. На отпуст
прибыли стовкы русинськых ґрекокатолицькых
гостюв из многых відикув нашуй отцюзнины. По
літурґії орґанізаторы покликали притомных на
обід. Высловлюєме благодарность орґанізаторам за
їх велику роботу и дякуєме вшыткым за пудпору.
Цітуєме из казаня єпископа Др. Атаназа Ороса:
„... днесь слухали сьме и другой євангеліє на честь
недїлї за короля, котрый ушорив гостину на свальбі
сына. Сесь король быв даколы строгый, твердый и
даже жестокый, ибо Господь Исус туй говорив за
свого небесного Отця. Од свого небесного Отця
принюс нам вістку, же готовить нам чудесный
банкет, де не є міста злохоснованю, любодїйству
вадь забивству, де тронує гармонія царства небесного. ... Господь наш Исус Христос умер за
каждого, за вшыткых нас, и не мож приняти, же у
карантинови, у своюй вжек привичнуй самотї
готуєме ся до спасенія. Мы єднї. Мы вшыткі
сплоченї, отвічаєме за каждого из нас, як и за
спасеніє нашых сестер и братув, и при такому
покликаню важно мати комунікацію меже нами,
сміти капчати ся до небесного кликаня цїлов
сполностёв ...треба мати силу щирым каятём
очистити ся и пудготовити ся на Сяту Тайну, до
котруй кличе Господь наш Исус Христос не лем по
єдному, а многых, мож повісти вшыткых, у имня
Отця и Сына и Сятого Духа, амінь.”
Вырывкы з привітственуй бесїды Віры Ґіріц,
посланика Русинув у Парламентї Мадярщины: „По
ініціативі єпископа Др. Атаназа Ороса 2. септембера 2012. рока стовкы русинськых ґрекокатоликув
из вшыткых краюв нашуй державы прибыли до
Шайовпалфолы, до Ґрекокатолицького храма Сятого Духа на первый Русинськый Отпуст. Одтогды
держали сьме Русинськый Отпуст каждый рук, также и пуд час пандемії...
Уряд Мадярщины пудпорує ініціативы націоналностюв через ФБҐ (перед сым МЛР) путём
ґрантовых и діференцованых пудпоровань и індівідуалных прошень. Од 2016. рока на прошеня
містных, областных и вседержавного русинськых
націоналных самосправовань и на пудпорованя
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ґрекокатолицького реліґійного жывота уряд Мадярщины застачив 175 міліонув форінтув.
Сёму дякувучы быв збудованый Ґрекокатолицькый русинськый центер у Дебреценї, де коло нёго
будує ся деревляна церьков, можеме молити ся
перед мозаичныма іконами єпископув, блаженого
Павла Петра Ґойдича и блаженого Теодора Ромжы у
храмі Маріяповчі, основа котрого была деревляна
церьков, будована у половцї ХVII. віка ґрупов
поселившых ся туй Русинув, перестяговавшых ся
на юг з сїверно-восточных вармедюв, памнятник
єпископови, блаженому Теодорови Ромжови у
Нїредьгазї став містом праздничного паломництва.
Обновили церьковли, каплицї, дзвоницї и теріторії
коло ных у Шайовпалфолї, Еделейню, Гомроґдови,
Вамошуйфалу, Башкови, Дунауйварошови. У многых поселенёх области БАЗ, у Абодї, Ґестерейдї,
Іротї, Маріяповчі, Мішколцї, Мучонї, Шайовпалфолї, Толчві, Сіксови и Вамошуйфолї обновили
придорожнї кресты. Поверьх того наші самосправованя пуд час реліґійных праздникув по цїлуй
державі дарувуть дарункы дїтям и старшым, орґанізовувуть таборы захраненя традіцій и ґрекокатолицького реліґійного жывота, паломництва,
пудпорувуть церьквы при купованю реліквій и
топлива.
Я горда успіхами, активностёв, єдностёв, позітивнов общественов и націонално-політичнов
оцїнков нашуй сполности. Я віруву, же днесь добрі
быти Русином у Мадярщинї!
Дякуву за сердечнї ваші дїяня. Членам нашуй
сполности и вшыткым притомным желаву здоровля, мира и сил.”
Пуд час отпуста хочеме ослободити ся од новых
и старых гріхув, дустанеме мало чистого жывота,
коли вже сьме чистї. Познаєме непорочность, и
позад многых отпустох за шором хоче ся ї пережыти як мож дале, спасти сю чисту слободу. Айбо
жывот бере своє – што чисто рано, вечур паскудноє.
Лем искра лишыть ся од великого світла, тримлеме,
храниме ї, ибо иншак недобрі и тяжко. Мы вшыткі
такі, каждый дїє по своёму, много раз бессловесно,
абы не мішати другым. У час отпуста давуть силу
люде и їх очі, русинство, реліґія, віра. Ибо мы
ушыткі сьме люде. Ги Русины много раз робиме на
добро, на жывот – нич не є высше. Знаєме цїнность
пречистости, хочеме ї сокотити, помочи другым, ги
мож. Падеме много раз, тратиме раз по раз надїю,
айбо идеме дале и теперь з благостёв отпуста
вертаєме ся до нашого буднычного жывота.
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Віктор Ґіріц
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Юбілейна стріча Пудкарпатцюв у Вацови
„З чуством вічнуй носталґії и зосполности, з голошенём цїнности културы.”
Русинськоє Націоналноє Самосправованя вароша Ваца вжек много рокув орґанізує стрічі пудкарпатцюв, бывавучых у варошови и околицёх.
Тронує туй лежерна и приятелська атмосфера,
лакутнї русинські їденя усе лем повишавуть успіх
стрічі. Перва была 2010. рока, из того часа стає ся
каждый рук, лем влоны не годнї были Пудкарпатцї
ся стрітити позад пандемії.
По традіції на каждуй стрічі перед отворенём
предсїдатель РНС Ваца Андрея Илько просить
гостюв удїлити минуту честованя на памнять тых,
кого уже неє з нами. По сконченю давнїм членам
сполности передавуть ся на родный день параднї
дарункы. Также каждый рук притомнї мавуть можность дустати и понести дому цїннї выданя самосправованя.
Предсїдатель Русинського націоналного самосправованя вароша Вац Андрея Илько має талант
найти одареных и виникавучых люди меже своїма
знакомыма и приятелями и поза Вацом и околицёв,
и закликує їх ги гостюв на кажду з великов прецізностёв приладжену стрічу краянув-Пудкарпатцюв.
Меже гостюв проґрам были: Андраш Бровді, сын
першого премєр-міністера Пудкарпатськуй Руси,
жывописець, языкознатель (богужаль, утратили
сьме го недавно), Андраш Кутлан, основатель Пудкарпатського общества, Шандор Форкош, піаніста,
нийна Маґді Йендрікне, котра праздновала 95.
родный день сёго рока, Тібор Боніславськый,
композітор (и його неє вже меже нами), режісер
Марта Гайду, Оскар Кенєреш, главный редактор
новинкы „Hazajáró” и вецей другых - перераховати
тяжко.
На стрічі 2. юлія 2021. рока предсїдатель Андрея Илько зазначила: „З чуством вічнуй носталґії и
зосполности, з голошенём цїнности културы
дуйшли сьме ку десятуй стрічі у Вацови. На сей
юбілей валовшно учинити біланс зробленого.

Нашоє РНС ініціатор, и умілецькый редактор, и
выдаватель многых русинсько-мадярськых выдань,
періодичнуй історично-културнуй новинкы русинсько-мадярського спувжытя „Pannon Világ”, мы
сьме єднї из основателюв общества „За културу
карпатського реґіона“, основателї націоналнуй
умілецькуй колекції у Вацови, а также береме на ся
завданкы по представленю інтересув русинськых
умілцюв, орґанізованя умілецькых таборув и подобноє, мож бы перечислёвати сферы нашого дїяня.
У роботї нам помагавуть и доброволникы, меже
ныма Марія Ортутай, главный редактор новинкы
„Pannon Világ”, котра ся зучастнила у орґанізації и
проведеню каждуй стрічі, Ференц Сейкейгідї, робутник на полю народнуй културы, поет Пейтер
Пейтер, котрый не раз змушовав нас усміхнути ся
над своїма вершами, новинарь Йожеф Балоґ,
изглядователь Ласлов Березнаї – ушыткі добрі познавуть русинсько-мадярськоє спувжытя, културу,
історію, а также майтяжші проблемы и наші стремлїня. Годно быти, же теперь, у час масовуй демократії и медії, травмірованого націоналного ідентітета, ищи вецей треба сякого дїятельства. Ибо у
націоналных вопросох можеме сполїгати ся лем на
отвітственых люди.
Зато робиме много од душі, указуєме унікалнї
документалнї філмы, пишеме, кореспондуєме,
орґанізуєме презентації книг, коордінуєме нашоє
умілецькоє дїятельство, жебы наша сполность не
стратила „свою душу, свою духовность...” Ибо:
„Кедь сполность погубить душу, моралность и
самосвідомость, тогды буде жертвов силы!
Боюєме за сотрудництво и за єдность Пудкарпатцюв. Голосиме дїйность цїнностюв нашуй
културы – се наша цїль, наш „план роботы”!
Марія Ортутай (Вац, 02.07.2021.)
Товмачив: Віктор Ґіріц

Екзкурзія про Русинув Вамошуйфолу
Дякувучы ґрантови NKUL-KP-1—2021/1-786
„Слїдами Ференца Раковція II. у Сеченёви та його
околицёх” 23. – 25. юлія с. р. орґанізовали сьме
екзкурзію про Русинув Вамошуйфолу, пуд час
котрої были сьме у замкох Шомошкёв и Шалґов, по
візітованю міста паломництва у Сенткутови навщивили сьме Голлокёв.
На другый день попозерали сьме знаменитости

Балашадярмота. У послїднїй день по обзераню палеонтолоґічного парка у Іпойтарновцови навщивили сьме музей Ференца Кубінїя у Сеченёви.
Пуд час содержателного путованя наша русинська сполность збогатила ся чудесныма доимами.
Ґабор Варґа, предсїдатель, РНС Вамошуйфолу
Товмачила: Ірина Сюч-Ворінка
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Честованя Ференца Раковція ІІ.
и блаженого сященомученика єпископа
Теодора Ромжы
Юлія 24-го с.р. улицї Шарошпотока заповнили
члены русинськуй сполности, было їх дас 100-120,
котрі прийшли оддати честь нашому славному водителёви коло памнятника Ференцови Раковціёви
ІІ. у каштелёвум кертови. Празднувучі прийшли з
Мішколца, Мучоня, Філкегазы, Комловшкы, Ердёвгорваті, Толчвы, Вамошуйфолы, Еделейня и иншых поселень.
За сохташом сятковали сьме у ґрекокатолицькуй церьковли Сятых Петра и Павла. Сятов Літурґіёв честовали сьме геройство и любов до отцюзнины Великого Князя, а также сященомученика,
ґрекокатолицького єпископа Теодора Ромжу, котрого тогдышнїй звірськый режім дав забити такым
варварськым кіпом. На юбілей 20. лїтя беатіфікації
у церьковли перед сятинёв блаженого запалили
сьме свічкы честованя и просили сьме заступництво за наш народ и наші сполности.
Сяту Літурґію потримав парох церквы Мікловш Пал, за подобность Великого Князя и єпископа сященомученика тримав казаня о. Янош Мигаль Соноцькый.
Коло памнятника Ференца Раковція ІІ. поклали
сьме вінцї честованя довєдна з Яношом Кожнянськым, предсїдателём ОРМ и РНС Шарошпотока, и
містныма депутатами самосправованя. Притомных
привітствовав Віктор Крамаренко, предсїдатель
Вседержавного Русинського Самосправованя, котрый и отворив торжества. Др. Едіт Тамаш, діректор

Музея Раковція у Шарошпотокови, з великым
ентузіазмом говорила за слободолюбіє и стремлїня
Ференца Раковція ІІ. Похвално откликала ся за множество честователюв Раковція, котрі каждый рук
вертавуть ся гев, наперек пандемичнуй сітуації.
Правда, мусай зазначити, же мы также тримали ся
правил. Містнї школаші вершами и цїлым шором
народных танцюв, котрі демонстровали традіції
вшелиякых народув, збогатили проґраму сята.
Пуд час сяточного обіда могли сьме змуцнити
давнї приятельства и знакомства. По обідови перейшли сьме до Замковуй церьковли, де на честь
Євхаристичного конґреса быв выставленый Місійный крест, котрый быв вжек переже у многых містох. У сесь крест поклали реліквії пострадавшых за
нашу віру, отцюзнину, за наш народ. Гев помістили
и реліквії сященомученика ґрекокатолицького
єпископа Теодора Ромжы и других сященомученикув.
З обогаченов и змуцненов душов вернули сьме
ся дому з надїёв, же скончить ся пандемія, и будеме
годнї слобудно переходити гатары, и будеме мати
ищи можность и у будучности навщивити родный
дом Ференца Раковція ІІ. у Борші.
о. Янош Мигаль Соноцькый
Товмачила: Евеліна Скіба

Паломництво
11. авґуста пуд орґанізаціёв Областного русинського самосправованя Боршод-Абов-Земплина и
Мішколцського русинського самосправованя одбыло ся паломництво до Матраверебель-Сенткута,
што в области Ноград, у керетох пудготовкы до
Націоналного євхаристичного конґреса. У храмови
Сятого Духа Сяту Літурґію тримав ґрекокатолицькый сященик Янош Мигаль Соноцькый. Пуд час
паломництва навщивили сьме знаменитї памняткы
Сятинї - жерело Сятого Ласлова, Ґолґофу и бываня
давнїх старцюв у яскынёх. По обідї путовали сьме
до Націоналного меморіалного парка у Речкови, де
споминали сьме на жертвы комуністичного режіма
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націоналностюв Мадярщины и другых краин.
Предсїдатель и делеґаты самосправованя поклали
ту памнятный вінець. Позад того навщивили сьме
замок у Шірокови, де попозерали сьме роскопы з
часув турецькуй навалы. Мали сьме цїнну и
духовно содержателну проґраму.
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Янош Мигаль Соноцькый
Товмачила: Ірина Сюч-Ворінка

Таборы

Táborok

Табор русинського материнського языка
РНС Башкова у Еґерови
NTAB-KP-1-2021/1-000411
Другый за шором Башковськый табор русинського материнського языка сёго рока быв у Еґерови. Дякувучы ґрантови зучастнили ся у нюм 15
школашув. Цїль табора была, жебы обновити,
росшырити русинські языкові познаня, добитї у
таборі минулого рока, захранити русинські традіції
и ґрекокатолицькоє хованя.
Рушыли сьме до табора 25. юлія с. р. по недїляшнуй службі и обідови з фаміліёв у дві годины
пополудню. Нараз по путованю обзерали сьме
руины абації бенедіктинув у Мішколцтаполцї.
Квартель мали сьме у Молодежнум інтернатови
имени Неймана, де по прибытю росквартелёвали
сьме дїти и ознакомили їх з правилами бываня у
інтернатови. Вечерю мали сьме у готелови „Мінарет“, де быв притомный и предсїдатель ВРС Віктор
Крамаренко, од котрого дїти дустали шапкы з русинськым гербом.
Дополудня слїдувучого дня табора провели
сьме у Носваю, де были сьме у каштелёви Де Ла
Мотте, у паркови Феї каштеля бавили сьме на
вадаску за кінчами. По обідї путовали сьме до
Мезёкёвешда, де попозерали знаменитости квартала Гадаш и ґрекокатолицьку церьков. Третїй день
табора изза спекоты зачали сьме купанём на
штрандови. По обідї одпочивали сьме од купаня
умілецьков роботов, зробили сьме заставу табора,
малёвали сьме дерево памняток и учинили сьме
ковтиковов техников русинськый прапор. Анна
Токач тримала лекцію „Курта історія нашого
Русинства”, пак Ніколета Кондрат повідала за

жывот Ференца Раковція ІІ. По вечері дїти обертали
ся на колесї обзора, пак знакомили ся зо знаменитостями площі Добова.
Четвертый день табора зачали сьме у Чаровнуй
Турнї, де были выставкы по фізицї и астролоґії.
Позад того через камеру-обскуру позерали сьме на
варош, пак навщивили Єпископську палату Еґера.
По обідови роспозїровали сьме Марціпанув Копчик и Звонарськый Дом, потому пак пудняли ся у
Еґерськый замок, де роспозїровали сьме выставкы.
Пятницю зачали сьме з аудіоґідовуй екскурзії
по Абації цістерціанцюв у Бейлапатфалві. Того же
дня были сьме у Сілвашвародови, де возили сьме ся
на малуй желїзницї, шейталовали сьме до шыпота
Фатёл и вулїзли до яскынї на Ішталловш-кёв. Вечур
у Базіліцї Еґера зучастнили сьме ся у Сятуй Літурґії
на честь прибытя и приниманя Місійного Креста.
У послїднїй день з болячым сердцём одийшли
сьме з Еґера.
Подля нашых традіцій начинали сьме и кончали
сьме костованя молитвов, пуд час занять и путовань
слухали сьме русинські присловкы и співанкы. Пуд
час табора мали родный день дває таборашув –
каждый дустав у сурпріз торту. Надїєме ся, же дїти
потримали богатый доимами и цїнный содержателно тыждень у Еґерови, и сесе будеме годнї дати
їм и на слїдувучый рук.
Ґабріела Ференці,
предсїдатель РНС Башкова
Товмачила: Ірина Сюч-Ворінка

Молодежный табор Русинського языка и умілства
Балатонфёлдвар 28.06. – 03.07.
NTAB-KP-1-2021/1-000370
Кіпом орґанізації таборув русинського языка и
умілства мож майлїпше сповнити главноє назначеня Общества русинськуй културы, майефективно
захраняти русинські традіції, материнськый язык и
културнї цїнности меже люди молодуй ґенерації.
За многоручнов традіціёв стремили сьме ся
застачити содержателну проґраму з максімалнов
хоснотов и сесь рук. У таборі зучастнило ся 15 дїточок вшелиякого віка. Главнов цїлёв проґрамы

было змуцнёваня русинського ідентітета, штудованя материнського языка, спознаваня традіцій и
културы.
Не вшыткі дїти годнї ходити в русинські школы,
можность вошколовати ся давуть лем самосправованя и кружкы. Завто штудованя русинського языка, спознаваня історичных русинсько-мадярськых
капчань дустали акцент у проґрамі табора.
Из помочов педаґогув, малярюв и музыкантув
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пуд час каждоденного проведеня занять з прикладного умілства, співаня, малёваня, музыкы и танцюв
дїти розвивали своє креативноє дїятельство.
У первый день табора ознакомили сьме дїти и
родителюв из проґрамов и правилами табора, а
также представили орґанізаторув и педаґоґув. Од
ВРС ушыткі табораші дустали шапкы из русинськым гербом. Бавноє знакомство участникув створило приятелську атмосферу уже на зачатку табора.
Каждый день зачинали сьме ранушнёв ґімнастиков. По фрыштикови табораші майлїпше любили
пуйти на купаня у Балатонї, ибо была велика
спекота. По 11:00 день продовжав ся у залї готела,
де каждый день были рузновиднї занятя.
На годинох народознавства мы обговорили три
основнї темы: спознаваня теріторій, де жыють
Русины, історія русинськуй націоналности, захраненя русинськуй културы и традіцій. Занятя проводили ся из помочов історикув и знамых русинськых
дїятелюв.
Анна Калинова – учителька языка и історії, пилна хранителниця русинськуй културы, співачка,
путём чудесных повідань представила традіції нашуй націоналности. Повідала за свої дїточі рокы в
Мукачови, за сохташі и сята своюй фамілії, и за
тото, як Русины сятковали давнїйше и які сохташі
мавуть днесь.
По обідови день продовжовав ся рухом и
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спортом: бавкы из лоптов, бадмінтон, змаганя из
пінґ-понґа, фотбала. Нийна Нотія тримала занятя з
йоґы. Музыкална ґрупа готовила ся на традіційный
ґала-концерт. У четверь путовало ся до видовнї
Köröshegy, вудкы нам отворила ся чудесна панорама на озеро Балатон и Тігань.
Умілскі штудії проходили из великым успіхом.
Дїточкы ладили русинські заставы, з бісера гербы и
вшелиякі русинські сімболы. Фантазія таборашув
майбулше розыйшла ся у малёваню. Русинська
історична інтерактивна квіз-бавка указала, як вуросли знатя дїти у часы табора.
За многоручнов традіціёв завершыло ся фунґованя табора ґала-концертом и выставков умілськых
творув. Приятно было видїти, кельо молодых талантливых послїдователюв русинськых майструв
росте меже нами.
Окрему вдячность заслужувуть орґанізаторы и
педаґоґы за професіоналну роботу у таборі. Надїєме ся, же традіція каждоручного табора буде
про-довжовати ся и у будучности, колы молодї
ґенерації у лїтнїй час будуть годнї розвивати
материнськый язык, проявити свої умілські
способности и по-шырёвати знатя русинськуй
културы и історії.
Олґа Сілцер-Ликович, предсїдатель ОРК
Товмачила: Евеліна Скіба

Табор Русинського націоналного самосправованя
Кішварды у Загонї
NTAB-KP-1-2021/1-000236
Дякувучы пудпорованёви Фонда Ґабора Бетлена нашоє самосправованя вжек другый раз орґанізує табор про дїти, котрый тримав од юнія 28. до
юлія 2. с. р. Про школашув табор быв добров
возможностёв у бавковуй формі познати наші
сокташі, музыку, їденя. На сесь раз лїтованя про
дїти орґанізовали сьме у Загонї, де сьме годнї были
пуйти на берег Тисы, де также и з моторового
човена чудовали сьме ся на прекрасну нашу природу. Обернули сьме позур дїти на охрану природы,
и пилно зберали сьме смітя при путёви.
Каждый таборовый день дїточкы зачинали ранушнёв ґімнастиков, пак у токови дня знакомили ся
з класичнов музыков – зучастнили ся на урокох
музыки (гуслї, фортепіан), позад котрых дали
малый „концерт” педаґоґам и приятелям. Дякуєме
за пудготовку учителям Тібор Бакшани и Др. Ержейбет Турі Ґулачіни!
Великов радостёв было про дїти повезти ся на
біціґлёх у сусїднёє поселеня Журк, де мали мож-
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ность попозерати на дїйный селськый жывот: на
потячый двур, качкы, пулькы, ему, свинчата. Предметы зробленї ныма з утілізованого матеріала дїточкы повезли з собов дому. Дякуєме за набитый
доимами день Аґнесї Вакула Повчікни, мерови
поселеня Журк!
Навщивили сьме также Тематичный парк пригод Movie Planet у Вашарошномейнёви, де табораші слобудно веселили ся цїлый день. Пак у Загонёви
было приятно купати ся у великуй спецї у освіжавучуй водї басена. Вєдно из бавками дїти дустали
якостну інформацію за сокташі, історію предкув, за
любов до природы.
Дякуєме Ласловови Шелмеціёви, мерови вароша Загоня, за любезноє приниманя, за много приятных доимув и пудпорованя!
Др. Татяна Ерделї, предсїдатель РНС Кішварды
Тавмачила: Ірина Сюч-Ворінка
Жерело: фейсбук РНС Кішварда
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Gratulálunk!

Первый лавреат премії
имени Ивана Манайла „Pro Arte Ruthenorum” –
Володимир Микита
„Гордый єм, же-м Русин, и страшно люблю свуй народ.
Желаву премії имени Ивана Манайла одкрывати нові имена достойных сынув
русинського народа. Най ся премія буде на хосен змуцненя и розвоя русинськуй
културы навсе.”
Фонд пудпорованя гуманітарного розвоя имени Федора
Манайла номіновав на премію
члена Націоналного союза малярюв Украины, народного художника Украины, академика націоналнуй Академії умілства Украины, сёгоручного юбілара, великаша пудкарпатськуй школы жывописа Володимира Микиту. Світовый Конґрес Русинув и РНС вароша Вац пудтримали сю ініціативу.
Кандідатура Володимира
Микиты є єднозначнов. Особость, жывотноє и творчоє кредо
у повнуй мірі одповідавуть крітеріям лавреата.
Доимавучыма суть його творчі добыткы. Вун є участником
многых малярськых выставок: областных – од
1950. рока, всеукраинськых – од 1957. рока, всесоюзных – од 1961. рока, загатарных – од 1966. рока
– Мадярщина, Чехословакія, Румынія, Франція,
Італія, Кіпр, Болґарія, Японія, Філіпіны, Нїмеччина, Австрія, Канада. Участник меженародных
бєнале: 1963 р. – Гелсінкі (Фінландія), 1974 р. –
Кошыцї (Словакія), 1984 р. – Венеція (Італія). 1973,
1974 рокы – Ужгород, Пряшів и Попрад (Словакія).
Має веце ги десять персоналных выставок:
1981 – Кієв, Львув, Ивано-Франковськ, Коломыя, а также Каунас и Шауляй (Литва),
1982 – Ужгород, а также Москва и Звіздяный
варошик (Росія),
1991, 1996 – Ужгород, а также Нїредьгаза,
1997 – Требішов, Гуменне, Бардіёв, Меджілабірцї (Словакія),
2001 – Ужгород, Кієв.
2005 – Кієв.
2016 – Ужгород.
2019 – Мукачово, Мукачовськый замок, персонална фурт дївуча выставка.
2021 – Ужгород. Пудкарпатськый художнїй музей.

Його творы суть купленї Міністеріёв културы и умілства
Украины, Дірекціёв выставок
Націоналного союза художникув
Украины, Міністеріёв културы
СССР, хранять ся в музеёх
Украины, Росії, Литвы, Словакії,
Нїмеччины, Мадярщины, державох екс-Юґославії, Венесуелы
и пріватных колекціёх многых
краин світа.
Досягненя Володимира Микиты высоко оцїненї. Вун є членом Націоналного союза художникув Украины од 1962. рока,
Заслуженый художник Украины
од 1975. рока, Народный художник Украины од 1991. рока, членкореспондент Академії умілства
Украины од 1997. рока, дїйный
член Націоналнуй академії умілства Украины од
2004. рока.
Важным фактом є, же за ініціативов Володимира Микиты 1989-1990 рокох в Ужгородї было заложеной Общество Русинув. Окрем того Володимир Микита участник даскулькох Світовых Конгресув Русинув, котрі проходили у Юґославії,
Пряшови, у Празї (де вун дустав премію имени
Александра Духновича). Його и доднесь фурт
кличуть на вшелиякі културнї подїї, поязанї з
пропаґаціёв русинськуй културы.
Сёго рока, позад пандемії, премію Володимиру
Микитї передали в Ужгородї 27. авґуста. За дорученём Світового Конгреса Русинув и РНС
вароша Вац премію передала голова Фонда помаганя гуманітарного розвоя имени Федора Манайла
Вікторія Манайло-Приходько. Премія „Pro Arte
Ruthenorum” складає ся з ґравірованого кришталёвого погара з портретом Ивана Манайла, написом
„Pro Arte Ruthenorum” и текстом назвы премії:
РУСИНСЬКА НАЦІОНАЛНА ПРЕМІЯ ЗА
РУСИНСЬКЫЙ КУМШТ ИМЕНИ ИВАНА
МАНАЙЛА „PRO ARTE RUTHENORUM”, а также
имнём лавреата, діпломы и фінансового пуд-
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порованя творчого дїятельства на суму 200 000
форінтув, у формі сертіфіката на купованя художнїх
матеріалув.
Володимир Микита подяковав за высоку награду и зазначив: „Дуже ми приятно за таку высоку
оцїнку. Я все ся змагав у своїх творох указати правдивый жывот Русинув, їх світлу душу, псіхолоґію,
скромность, миролюбство, богатство їх матеріалного и духовного світа. У сюм я продовжовав традіції Федора Манайла, котрый у свуй час быв моїм
наставником, учителём, указав ми, як у творчости
треба служыти своюй земли, своїм краянам, видїти
великоє у малому, отворяти сутность предметув,
быти правдивым” …
… „Дуже приятно, же премія имени Ивана Манайла, сына мого друга и учителя Федора Манайла,
радуву ся, же за дорученём Світового Конгреса

Gratulálunk!

Русинув и РНС вароша Ваца премію передає Фонд
Манайла. З сёв фаміліёв мене капчавуть довгі рокы
дружбы и сотрудництва. Про мене тото особа
цїнность. Желаву премії имени Ивана Манайла
отворяти нові имена достойных сынув русинського
народа. Най ся премія помагать змуцнёваню и
розвою русинськуй културы на вшыткі будучі
рокы.”
из статї Вікторії Манайло-Приходько
Ужгород, 27.08.2021.
Веце інформації: https://www.manajloivan.com/pro-arte-ruthenorum-award
Од Русинув Мадярщины ґратулуєме
Володимирови Микитови!
р-

Красный юбілей Віры Ґіріц
Родила ся в Ужгородї у фамілії інтеліґентув.
Абсолвовала фах філолоґа в Ужгородськум державнум універзітетї. Незадовго по перестягованю до
Мадярщины з мужом Др. Атаназом Фединцём
включила ся у жывот отцюзнянуй русинськуй
сполности. Была єдным из основателюв Общества
русинськуй інтеліґенції имени Антонія Годинкы
(2004.). Од 2002. до 2004. и од 2010. до 2014. рокув
была предсїдателём Вcедepжaвного Русинського
Caмoсправованя, од 2006. до 2010. рокув депутатом, а од 2010. до 2014. рокув предсїдателём
Асовдського РНС. 2009. рока у малярськум ательє
Атаназа Фединця-Фруція отворила ся ґалерія Рутенія, котра многі рокы своюв дїятельностёв
преставляла русинськоє малярство и колекцію
Атаназа. Од 2015. до 2018. рокув была главным
редактором сосполнуй інформаційнуй новинкы
Русинув Мадярщины „Русинськый Світ”. Пуд ї веденём русинська сполность зачала процес будованя
властных културных інстітуцій, кодіфікації русинського літературного языка, выдаваня русинськых
учебникув, словарюв, иншых книг. Пуд час ї предсїдательства організованї ВРС міроприятя стали
вецелюдныма и содержателно якостнїйшыма.

Собур Вседержавного Русинського Самосправованя 2006. рока за значнї досягненя у сфері
русинськуй културы, традіцій, материнського языка и ґрекокатолицького віроисповіданя наградив
Віру Ґіріц преміёв имени Антонія Годинкы –
медаліёв и діпломов. Подля вседержавных выборув
2014. рока стала першым послаником Русинув у
Парламентї Мадярщины, котру довжность подовжыла сповняти и по выборох 2018. рока. Од 2016.
рока ініціатор, орґанізатор и патронатор културнуй
ґалы „Шедевры Русинського Умілства” у каштелёви „Штефанія”. У своюм дїяню сотрудничає з ВРС,
з депутатами и руководителями містных и реґіоналных самосправовань, з членами русинськуй сполности. Своїм дїятельством на хосен русинськуй
сполности фурт помагала и днесь помагать застачовати реалноє пудпорованя дїянь по захраненю історії, языка, културы, традіцій и ґрекокатолицькуй
віры Русинув.
На многая и благая лїта!

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

Памнятайме!

Emlékezzünk!

Антоній Годинка
Сперед 75 роками у Будапештї, 15-го юлія 1946.
рока на 83 рокови жывота умер Антоній Годинка,
русинськый історик, професор універзітета, первый предсїдатель „Подкарпатського Общества
Наук”, член Мадярськуй Академії наук, котрый
родив ся 13. януара 1864. рока у Ладомировуй у
фамілії ґрекокатолицького сященика. Научна дїдузнина академика состоить из 3 булшых частюв:
історія словацькых и мадярськых капчань, історія
вароша Пейч, реліґійна и cвітська історія пуд-

карпатськых Русинув. Признавав себе Русином,
пудпоровав свуй народ, хранив и розвивав русинськый язык, найважнїйшый дїятель, творитель,
познатый ученый нашуй націоналности. Мав
велику ролю у захраненю нашуй націоналности.
Його груб находить ся у цвинтарёви по Фіумейськуй улицї. На рочницї його родного дня и смерти
члены русинськых націоналных самосправовань
кладуть вінцї на його памнятник.

Еде Еґан
Благотворитель Русинув, происходячый из ірландськуй немешськуй фамілії Еде Еґан родив ся 3.
юлія 1851. у Чаковцю, став жертвов забивства 20.
септембера 1901. рока коло Великых Лаз. Вун сотворив „верховинську проґраму” дякувучы котруй
містнї ґаздове могли дустати добрі серсамы, пожыву, зерна на сїяня. Основав фінансові інстітуції,
котрі давали позичкы ґаздам на низькых кредитных
ставкох и на державный келчик брав пуд аренду
землї из фідеікомісличного пасбища ШёнборнБуххейм, которі выдавав земледїлцюм по реалнуй

Вістї

Юлій
2.: Великой значеня має ґрекокатолицькый
крест у гатарі Загоня, котрый, богужаль, быв у
велмы нефайнум ставови. Русинськоє націоналноє
самосправованя Кішварды довєдна з ґрекокатолицьков церьковлёв, з самосправованём Загоня и
Културным обществом захраненя традіцій „Варда”
и другыма, котрым се лежыть на сердцёви, обновыли сесь важный и сімболізувучый єдиненя
крест, котрый сяточно посятили парохы Жолт Шайбен и Іштван Демко. Мер Загоня Ласлов Гелмеці
выразив благодарность пудпорователям и окреме
Др. Татянї Ерделї и Андреї Цап Сабовне. Жерело:
фейсбук РНС Кішварда.
4.: Вжек другый раз орґанізувуть ґастрономічный конкурс „Стріча націоналностюв у Рейткозови” у Фейнешлітке. Главна цїль міроприятя была
презентовати културу, сохташі и традіційнї їденя

цїнї. Роздавав алпійську файтову худобу, зерна на
сїяня вшыткым, ко мали у сёму потребу. Пробовав
розвити профітабелнїйші про верховинськый край
нивы ґаздувства, напримір молочноє газдувство. У
честь 170. роковин роженя Ласлов Куті, першый
пудрядный конзул од имени главного конзулства
Мадярщины у Ужгородї поклав вінець почтованя ку
памнятникови Еде Еґанови у фамілнуй кріптї у
цвинтарю Бороштянкёв у Австрійскому Фелшёвёр
(Oberwart).

Hírek

націоналностюв нашуй отцюзнины. Главнї орґанізаторы были: Русинськоє націоналноє самосправованя Кішварды, Културноє общество захраненя традіцій „Варда” и Европейськоє теріторіалноє содружество „Тиса”. Міроприятя пудпоровали
Націоналный фонд сотрудництва, Др. Саболч
Шестак уповномоченый уряда, делеґат од відика в
парламентї Мадярщины, мерія вароша Кішварда,
Coffee Tea Area, Nyírzem Coop Zrt., Poncsák Cukrászda, Sipi Ági Ajándék Boltja, самосправованя
Фейнешлітке. Жерело: „Днешнёсть и минулость
Русинув", фейсбук РНС Кішварда.
7.: Міроприятя орґанізованоє Русинськыма націоналныма самосправованями Зуґлова, Уйбуды и
XVI. района Будапешта зачало ся вступным словом
предсїдателя РНС Зуґлова Андрія Крамаренка,
позад того слїдовала лекція учителькы ґеоґрафії
Крістіны Медвідь и успішна проґрама русинського
співака Александера Дулишковича. Многолюдноє
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Вістї

міроприятя закончило ся юбілейнов выставков русинського маляря Др. Атаназа Фединця. У привітственуй бесїдї покровитель міроприятя Віра Ґіріц,
націоналный посланик Русинув у Парламентї
Мадярщины, подїлила ся споминками, поязаныма з
жывотом и дїянём Атаназа Фединця. На міроприятю была притомна предсїдатель СРНС Др. Лявинец
Маріанна. Културный вечур скончив ся фуршетом и
приятелськыма бесїдованями.
16.: Столичноє РНС, Общество Русинськуй інтеліґенції имени Антонія Годинкы, РНС Терейзвароша и Ференцвароша орґанізовали традіційну
научну конференцію на честь академика Антонія
Годинкы. Конференцію отворив Др. Степан Лявинец, предсїдатель Всесвітнёго Конґреса Русинув.
Меже гостями были притомнї Др. Дёрдь Фірцак,
заміститель предсїдателя Всесвітнёго Конґреса Русинув, делеґат Парламента Румынії, Мартін Карас,
предсїдатель словацькуй Русинськуй Оброды. На
міроприятю передали премії имены Годинкы 2021.
рока, лавреатами были: Ласлов Пушкаш, ґрекокатолицькый сященик, малярь и о. Василь Бойчук из
Румынії, котрый вжек 25 рокув делеґат Всесвітнёго
Конґреса Русинув. На конференції читали лекції
Др. Ласлов Годинка, Др. Янкани проф. Др. Бернадет
Пушкаш, Василь Бойчук, Др. Йожеф Ботлик, Др.
Маріанна Лявинец. Жерело: фейсбук СРНС.
31.: У керетох проґрамы „День села и містных
цїнностюв” у Шайовпалфолї, у ґрекокатолицькуй
церьковли одбыла ся презентація книгы предсїдателя РНС Шайовпалфолы Адама Шімарського
„Русины Шайовпалфолы” и лекція по історії відика.
31.: Пуд орґанізаціёв самосправованя Вамошуйфолу и Русинського націоналного самосправованя Вамошуйфолу одбыв ся Фестівал націоналных хоровых колективув. На міроприятю выступили даскулько русинськых хорув. На фестівалови
выступали: Русинськый фолкорный ансамбл,
Русинськый ансамбл співанкы „Червена Ружа“ из
Мучоня и Русинськый ансамбл співанкы из Вамошуйфолу.

Авґуст
8.: Русинськый ансамбл співанкы из Вамошуйфалу быв покликаный до Словакії у варош
Гуменне, де они выступали на VII. Фестивалёви
русинського фолклора на теріторії сканзена музея
Вігорлат.
14.: Віктор Крамаренко, предсїдатель ВРС,
навщивив и тримав бесїду на Областнум фестивалёви русинськуй културы „Червена Ружа”, котрый в
бавковум театрови орґанізовала Народна рада
Русинув Пудкарпатя в Ужгородї.
19.: У Вамошуйфалу быв орґанізованый Русинськый културный вечур. По выступленю ру-
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синського ансамбла „Вамошуйфалу” и членув
Културного общества Пілішсенткерест одбыла ся
вечеря у дружеськуй атмосфері.
27-29.: На покликаня Мікловша Шолтейса,
держсекретаря офіса премєр-міністера по конфесійным и націоналным капчаням Вседержавноє
Румынськоє Самосправованя орґанізовало VI.
Стрічу молодежы націоналных меншын у Веленцї.
По праздничных бесїдох и вступному слові
молодеж румынськуй націоналности презентовала
народнї танцї, вечур пак молодї люде веселили ся на
концертї и народныма танцямы. Од имени ВРС быв
притомный предсїдатель Віктор Крамаренко. На
слїдувучый день молодеж у двох ґрупох дішкуровала на тему „Днешнёсть и будучность націоналных меншын и важность реліґії у наші дни”, пак
слїдовали сполнї проґрамы: гребля на шарканьчовнови и екзкурзія на біціґлёх доокола озера з
научныма штаціями.
Вечур быв Базар молодежы націоналных меншын: представленя меншын, деґустації, презентація архівных фотоґрафій за жывот меншын, заведеня новых знакомств, а на конець была діскотека.
Нашу русинську молодеж предспавляли Ката
Зоє Марошвёлдї, Ганна Медвідь, Віктор Роланд Ур,
Беата Цап, Ребека Поляк и Арон Іштван Молнар.
28.: РНС Дёндёша пуд веденём предсїдателя
Яноша Фаркаша провело XVІ. юбілейный День
русинськуй културы. У културнум центерови „Матра” была орґанізована выставка на тему русинськуй
културы и жывота, также и деґустація русинськых
їдень. Коло памнятника Ференцови Раковціёви ІІ.
выступали ансамбл Общества пензістув Матры
„Муцный голос“, умілець тароґатова Мікловш
Вестерґам преподавав співанкы Раковція, держав
памнятну бесїду учитель історії Йожеф Гайаґош, по
сёму было покладеня вінцюв. Міроприятя продовжовало ся у културнум центерови праздничнов
бесїдов віце-мера вароша Дёндёша Іштвана
Карпатія и переданём плакетув и діпломув „За
Русинув”. Потом пак одбыла ся фолклорна проґрама, у котруй выступали меже містныма
умілцями и Анна Кедик из Севлюша, котра співала
русинські и мадярскі співанкы, ансамбл из Часловцюв (Пудкарпатя) „Щебетливі дївкы” и народный ансамбл „Файнї цімборове” из войводинськуй
Мужлї веселив нас народныма співанками и
горячов музыков. Проґраму завершыла фіномна
вечеря и приятелські бесїдованя.
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Hagyomány

Традіція

Ruszin Búcsú
A Sajópálfalai Egyházközség és a Sajópálfalai Ruszin Önkormányzat rendezésében, a Miniszterelnökség, az Országos Ruszin Önkormányzat, a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Területi, valamint a hazai
ruszin nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek támogatásával tartottuk idén augusztus 29-én a
hagyományos Ruszin Búcsút Sajópálfalán, a Szentlélek Görögkatolikus Templomban. A búcsú utrenyével
kezdődött, majd Szent Liturgiával folytatódott, melyet
a Nagyméltóságú és Főtisztelendő Dr. Orosz Atanáz, a
Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye megyés püspöke és Kiss Attila parókus vezetett. A Búcsúra sok
száz ruszin görögkatolikus vendég érkezett országunk
több részéről. A templomi szertartások után ebéddel
kedveskedtek a szervezők, kiknek kiváló munkáját
ezúttal is köszönjük, egyúttal köszönetet mondunk a
támogatásokért is.
Idézünk Dr. Orosz Atanáz szentbeszédéből: „…ma
egy második evangéliumot is hallgathattunk a vasárnap
tiszteletére egy királyról, aki fiának menyegzői lakomát szervezett. Bár a király bizonyos pontokon szigorúnak, keménynek vagy egyenesen kegyetlennek
tűnik, de az Úr Jézus itt saját mennyei Atyjáról akart
beszélni. A mennyei Atyjától hozta nekünk azt az
üzenetet, hogy egy csodálatos bankettet készít nekünk,
ahol már nincs helye visszaélésnek, házasságtörésnek
vagy gyilkosságnak, ahol az Isten országának harmóniája jellemez mindent… Mert a mi Urunk, Jézus
Krisztus mindenkiért, sokakért halt meg, és nem
nyugodhatunk bele abba, hogy karanténban, megszokott kis magányunkban készítjük elő magunknak az
üdvösséget. Összetartozunk. Valamennyien egybetartozunk, és felelősek vagyunk egymásért és testvéreink üdvösségéért is, és ezért fontos, hogy egy-egy
ilyen meghívásnál egymással is kommunikáljunk,
merjünk bekapcsolódni közösségileg is a felülről jövő
meghívás folyamatába. …merjünk mi is őszinte
bánatot tartva megtisztulni, és felkészülni arra a Szent
Titokra, amelyre a mi Urunk Jézus Krisztus hív meg
nemcsak egyeseket, hanem sokakat, mondhatnám
mindenkit, az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek nevében,
ámen.”
Részletek Giricz Vera, az Országgyűlés ruszin
nemzetiségi szószólójának köszöntőjéből: „Dr. Orosz
Atanáz püspök úr kezdeményezésére 2012. szeptember
2-án több száz görögkatolikus ruszin érkezett hazánk
minden részéről Sajópálfalára, a Szentlélek leszállása
templomba az első Ruszin Búcsúra. Azóta a Ruszin
Búcsút minden évben sikerült megtartanunk, még a
világjárvány idején is.
Köztudott, hogy a magyar kormány a nemzetiségi
kezdeményezéseket több csatornán: a BGA-hoz benyújtott (azelőtt az EMMI) pályázatok, a feladatalapú
támogatások és az egyedi kérelmek útján támogatja.
2016. óta a települési, a területi és az országos ruszin

önkormányzatok kezdeményezéseinek és a ruszin
közösség görögkatolikus hítéletének támogatására a
magyar kormány közel 175 millió forintot biztosított.
Ennek köszönhetően jött létre Debrecenben a Görögkatolikus Ruszin Közösségi Ház, szomszédságában
épül a fatemplom, a Máriapócsi Kegytemplomban,
amelynek elődjét az akkori Pócson a 17. század
közepétől kezdve az északkeleti vármegyékből déli
irányba kirajzó ruszin telepesek egy letelepedett
csoportja építette fából, imádkozhatunk Boldog
Gojdics és Boldog Romzsa püspökök mozaikikonjai
előtt, zarándokhely lett Boldog Romzsa Tódor püspök
emlékhelye Nyíregyházán, megújultak a sajópálfalai,
az edelényi, a homrogdi, a vámosújfalui, a baskói, a
dunaújvárosi, az abodi templomok, kápolnák, haranglábak és a templomok körüli területek. Több BAZ
megyei településen: Abodon, Geszteréden, Irotán,
Máriapócson, Miskolcon, Múcsonyban, Sajópálfalán,
Tolcsván, Szikszón és Vámosújfaluban felújították az
útmenti kereszteket. Ezen felül önkormányzataink
országszerte az egyházi ünnepek alkalmával ajándékokkal kedveskednek a gyermekeknek és az időseknek, hagyományőrző hítéleti táborokat és zarándoklatokat szerveznek, támogatják az egyházi kegytárgyak
és a templomok téli tüzelőanyagának beszerzését.
Büszke vagyok közösségünk sikereire, aktívitására, összetartozására, pozitív társadalmi és nemzetiségpolitikai megítélésére. Meggyőződésem, hogy ma
jó Magyarországon ruszinnak lenni!
Köszönöm áldozatos tevékenységüket, közösségünk tagjainak és a jelenlévőknek jó egészséget, békességet és kitartást kívánok.”
A búcsú idején igyekszünk megszabadulni a kialakult és az öröklött rossztól, egy pillanatnyi tiszta
életet kapunk, mikor feljöhetünk a felszínre. Ekkor
megtapasztalhatjuk a tisztaságot, s a sok búcsúval egyre jobban igyekszünk megélni, magunkba menteni a
bűntelen szabadságot. Ám az élet visszaránt, s mi
reggel tiszta volt, estére elkoszolódhat. De marad egy
tiszta szikra a nagy fényből, mit éltetünk, igyekszünk
megőrizni, mert enélkül értelmetlen és nehéz az egész.
Nem vagyunk egyedül, ki-ki tehetsége szerint munkálkodik, többnyire némán, kímélve a többieket. A
búcsú alkalmával viszont segítséget meríthetünk embertársaink jelenlétéből, nemzeti gyökereinkből,
vallásunkból, hitünkből, pillantásokból. Mert mind
emberek vagyunk. Ruszinként teszünk a jóért, az
életért – s mi más lenne ennél fontosabb. Tudjuk a
tisztaság értékét, igyekszünk megtartani azt, s ha
adódik - segítünk. Bár sokszor vagyunk gyengék,
elveszíthetjük időnként a reményt, de nem adjuk fel, és
most a búcsú békéjével térünk haza a mindennapi
életünkbe.
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Kárpátaljaiak jubileumi váci találkozója
„Az örök nosztalgia és összetartozás érzésével, a kultúra minőségének hirdetésével.”
A Váci Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat évek
óta szervezi a város és környékén élő kárpátaljaiak
találkozóját. Könnyed, baráti hangulat uralja mindig az
összejöveteleket, és a ruszin recept szerint készített
gasztronómiai ínyencségek is mindig hozzájárultak a
találkozók sikeréhez. 2010-ben volt az első, azóta
minden évben megrendezésre kerül, kivéve a tavalyi
évet, mikor járvány miatt nem tudtak összejönni.
Hagyomány minden váci kárpátaljai találkozón,
hogy a megnyitón Ilykó Andrea, a Váci RNÖ elnöke,
egyperces néma felállásra szólítja fel a vendégeket,
hogy emlékezzenek azokra, akik már nem lehetnek
közöttünk. A zárópercekben pedig a közösség oszlopos
tagjait köszöntik fel születésnapjuk alkalmából az
önkormányzat díszes ajándékával. Úgyszintén minden
alkalommal az önkormányzat színvonalas, tartalmas
kiadványaiból mindenki vihet egy-egy gyűjteményt.
Ilykó Andreának, a váci Ruszin Önkormányzat
elnök asszonyának különös érzéke van ahhoz, hogy a
meghívott közösségen túl felfedezze ismerőseiben és
barátaiban az átlagtól eltérő, az egyéni tehetségű
embereket, és vendégként meghívja őket az évente
megrendezett, minden részletében gondosan előkészített kárpátaljai találkozókra. A programokon résztvevő
vendégek között voltak: Ifj. Bródy András, Kárpátalja
volt miniszterelnökének fia, festőművész, nyelvész
(sajnos nemrég veszítettük el), Kutlán András, a
Kárpátaljai Szövetség alapítója, Farkas Sándor zongoraművész, Jendrikné Magdi néni, aki az idén
ünnepelte 95. születésnapját, Boniszlávszki Tibor,
zeneszerző (már ő sincs közöttünk), Hajdu Márta
filmrendező és Kenyeres Oszkár, a „Hazajáró” szerkesztője és még sokan mások - felsorolni is sok.
A 2021. július 2-án megtartott találkozón Ilykó
Andrea elnökasszony hangsúlyozta:
- Az örök nosztalgia és összetartozás érzésével, a
kultúra minőségének hirdetésével léptünk a váci találkozók tizedik évébe. Ez a tény egy rövid összegzést
érdemel:

Ruszin Önkormányzatunk a ruszin-magyar kiadványok sokaságának felelős- és művészeti kiadója, a
Pannon Világ időszaki lap, a ruszin-magyar együttélés,
történelmi-kulturális kiadvány kiadója és szerkesztője,
a Kárpátok Régió Kultúráért Közhasznú Egyesület
egyik alapítója, a váci nemzetiségi képzőművészeti
gyűjtemény szorgalmazója, továbbá feladatának tekinti a kárpátaljai művészek menedzselését, képzőművészeti táborok szervezését és még sokáig sorolhatnám a tevékenységi területeket.
Önkéntesek is segítik munkánkat, többek között
Ortutay Mária, a Pannon Világ főszerkesztője, aki
minden találkozó szervezésében és levezetésében részt
vett, Székelyhidi Ferenc népművelő, Péter Péter költő,
aki vicces verseivel mindig mosolyt csalt az arcokra,
Balogh József újságíró, Bereznai László kutató - mind
belülről ismerik a ruszin-magyar együttélés minden
részletét, kultúráját, történelmét is, a legégetőbb
problémáit, törekvéseit is beleértve. Talán ma, a tömegdemokrácia és a tömegmédia korában, a megtépázott nemzeti identitás korában, még nagyobb
szükség van e tevékenységre. Ugyanis a nemzeti
sorskérdésekben a felelős emberektől várható el útmutatás.
Ezért dolgozunk annyian odaadóan, vetítjük a
kiváló dokumentumfilmeket, írunk, tudósítunk, szervezünk könyvbemutatókat, összegezzük művészeti
tevékenységünket, hogy egy közösség ne „veszítse el a
lelkét, szellemét…”. Mert: „Ha egy közösség elveszíti
a lelkét, ízlését és öntudatát, prédává válik az erősebb
számára!”
Együttműködésünkért és a kárpátaljaiak összetartozásáért küzdünk. Kultúránk minőségének érvényesülését hirdetjük – ez a mi elérendő célunk, a
„munkatervünk”!
Ortutay Mária (Vác, 2021.07.02.)

A vámosújfalui ruszinok kirándulása
Az NKUL-KP-1—2021/1-786 számú „II. Rákóczi
Ferenc nyomában Szécsényben és környékén” pályázatnak köszönhetően 2021.07.23-25 között kirándulást
szerveztünk a vámosújfalui ruszinok közösségi
csoportjának, amely során az első napon Somoskő,
majd Salgó várának tekintetük meg, majd Szentkútnál
lévő zarándokhely felkeresése után Hollókőre utaz-
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tunk. A következő napon Balassagyarmat nevezetességeit kerestük fel. Az utolsó napon az Ipolytarnóci
őslénypark után Szécsényben a Kubinyi Ferenc múzeum megtekintésére került sor. Tartalmas élményekkel tért haza a ruszin közösség.
Varga Gábor
elnök, Vámosújfalúi RNÖ
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II. Rákóczi Ferenc
és Boldog Romzsa Tódor püspök-vértanú tisztelete
Július 24-én Sárospatak utcáinak forgalmát igaz,
ha csak 100-120 fővel, de mégis csak gazdagították az
odaérkező ruszin közösség tagjai, hogy leróják tiszteletüket a Nagyságos Fejedelem, II. Rákóczi Ferenc
szobra előtt a Várkertben. Az érkező tisztelők Miskolcról, Múcsonyból, Filkeházáról, Komlóskáról, Erdőhorvátiból, Tolcsváról, Vámosújfaluról, Edelényből és
még számos településről érkeztek.
Szokás szerint ünnepségünk a Szent Péter és Szent
Pál apostolokról elnevezett görögkatolikus templomban volt. A Szent Liturgiában megemlékeztünk a
Nagyságos Fejedelem hazaszeretetéről, hősies magatartásáról, valamint Boldog Romzsa Tódor munkácsi
görögkatolikus püspök vértanúról, akit az akkori kegyetlen államgépezet megalázó módon ölt meg.
Boldoggá avatásának 20. évfordulóján a templomban a
kegyhelyénél tiszteletadással és közbenjárását kérve
népünkre, közösségeinkre gyújtottuk meg a mécseseket.
A Szent Liturgiát Páll Miklós, a templom parókusa
vezette, a Nagyságos Fejedelem és a vértanú püspök
közötti párhuzamot Szónoczki János Mihály görögkatolikus pap elemezte.
Kozsnyánszky Jánossal, a MROSZ és a Sárospataki Ruszin Önkormányzat elnökével és képviselőtestülettel együtt helyeztük el a tisztelet koszorúit II.
Rákóczi Ferenc szobránál. Az ünnepen megjelenteket
Kramarenkо Viktor, az Országos Ruszin Önkormányzat elnöke köszöntötte, majd megnyitotta az ün-

nepséget. Dr. Tamás Edit, a Sárospataki Rákóczi Vár
igazgatója nagy lelkesedéssel méltatta II. Rákóczi
Ferenc szabadságvágyát, törekvéseit. Ugyanakkor
elismerően szólt az évről-évre visszatérő Rákóczit
tisztelők népes táboráról, akiket nem rettentett vissza
még a jelen pandémiás helyzet sem. Igaz, mi magunk is
betartottuk az erre vonatkozó szabályokat. A helyi
iskolás gyerekek versekkel és többféle népi tánccal,
melyek különböző nemzetiségek hagyományaiból
merítettek, színesítették a programot.
A közös ebéd elköltése során lehetőségünk adódott
a régi barátságok, ismeretségek megerősítésére. Az
ebéd után a Vártemplomba vonultunk, ahol a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust előkészítendő a
Missziós kereszt volt kihelyezve, amely kereszt számtalan helyen volt már. A keresztben helyezték el a
történelem során hitünkért, hazánkért, népünkért
szenvedők ereklyéit. Ebben keresztben helyezték el
Boldog Romzsa Tódor püspök-vértanú ereklyéjét és
még sok más vértanúét is.
Lelkiekben gazdagodva és megerősödve tértünk
haza, annak reményében, hogy a pandémia reménységünk szerint véget ér, és újra szabadon léphetjük át az
országhatárt, így II. Rákóczi Ferenc Borsiban lévő
szülői házánál is tiszteletünket tehetjük a jövőben is.
Szónoczki János Mihály atya

Zarándokút
A BAZ Megyei Területi és a Miskolc MJV Ruszin
Önkormányzatai augusztus 11-én a Nemzeti Eucharisztikus Kongresszus előkészítéseként teljesítette a
Nógrád megyei Mátraverebély-Szentkút zarándokútat.
A Kegytemplomban a Szent Liturgiát Szónoczki János
Mihály görögkatolikus pap mutatta be. A zarándokút
során megtekintettük a Kegyhely nevezetességeit - a
Szent László forrást, a Kálváriát és a korai remeték
barlanglakásait. A közös ebéd elfogyasztása után
Recsken a Nemzeti Emlékparkban megemlékeztünk a
kommunista rezsim itteni és minden nemzetiséget
érintő áldozatairól. Az Önkormányzat elnökasszonya
és a képviselő-testület jelenlévő tagjai elhelyezték a

megemlékezés koszorúját. A következőkben Sirok
várát néztük meg, ahol a korabeli ásatásokból előkerült
török hódoltsági emlékeket láthattunk. Tartalmas és
lelkiekben gazdag programban volt részünk.
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A Baskói RNÖ anyanyelvi Ruszin Tábora – Eger
NTAB-KP-1-2021/1-000411
Az Anyanyelvi Baskói Ruszin Tábor idén második
alakalommal került megrendezésre, melynek helyszíne
Eger városa volt. A pályázat keretein belül 15 fő
általános iskolás korú gyermek táboroztatására kerülhetett sor. A tábor célja idén a tavaly megszerzett ruszin nyelvi képességek felelevenítése, bővítése, a
ruszin hagyományok ápolása, illetve a görögkatolikus
hitre való nevelés volt.
A táborba 2021. július 25-én, a vasárnapi liturgia és
a családdal töltött ebéd után 14 órakor indultunk útnak.
Útközben Miskolctapolcán megtekintettük a Bencés
Apátság romjait. Szállásunk a Neumann Ifjúsági- és
Diákszállóban volt, ahol érkezés után elkészítettük a
szobabeosztást és ismertettük a házirendet. Vacsorára a
Minaret Hotel éttermében került sor, ahol Kramarenko
Viktor Elnök Úr is a vendégünk volt, akitől a gyerekek
ruszin címerrel ellátott sapkákat kaptak.
A tábor második napjának délelőttjét Noszvajban
töltöttük, ahol megtekintettük a De La Motte kastélyt,
részt vettünk egy kincskeresésen a kastélykertben lévő
Tündérkertben. Ebéd után Mezőkövesdre látogattunk,
ahol megnéztük a Hadas városrész látnivalóit, illetve a
görögkatolikus templomot.
Szerdán a nagy hőségre való tekintettel a napot
strandolással kezdtük. A fárasztó fürdőzés után, délután
kézműves foglalkozások voltak, elkészítettük a táborzászlót, élményfát festettünk, és ruszin nemzeti zászlót
csináltunk galacsintechnikával. Takács Anna előadást
tartott Ruszinságunk története dióhéjban címmel,
illetve Kondrát Nikolett bemutatta II. Rákóczi Ferenc
életét. Vacsora után lehetőséget biztosítottunk a

gyereknek, hogy felülhessenek az óriáskerékre, majd
megtekintettük a Dobó tér nevezetességeit.
A tábor negyedik napját a Varázstoronyban
kezdtük, ahol fizikai és csillagászati kiállításon vettünk
részt. Ezután a сamera obscura segítségével a város élő
képét tekintettük meg, majd az Egri Érseki Palotába
látogattuk. Ebéd után a Kopcsik Marcipániát és
Harangöntő-házat csodáltuk meg, majd felmentünk az
Egri várba, ahol megnéztük az itt található kiállításokat. A pénteki napunkat a Bélapátfalvai Ciszterci
Apátság templom megtekintésével kezdtük, ahol audio
guide-os idegenvezetésben volt részünk. A nap hátralévő részét Szilvásváradon töltöttük, ahol kisvonatoztunk, elsétáltunk a Fátyol-vízeséshez és felmásztunk az
Istállós-kői barlanghoz. Este részt vettünk az Egri
Bazilikában a Missziós Kereszt érkezése és fogadása
tiszteletére tartott Szentmisén.
A tábor utolsó napján, reggeli után fájó szívvel
hagytuk el Egert.
Hagyományunkhoz híven a napi étkezéseket
imádsággal kezdtük és zártuk, a foglalkozások alatt,
illetve útközben ruszin mondókákat és dalokat hallgattunk. A tábor idején két gyermeket is megleptünk
egy-egy tortával születésnapjuk alkalmából. Reméljük
a gyerekek élményekben gazdag, tartalmas hetet
töltöttek el Egerben, és jövőre is lehetőségünk lesz
felejthetetlen élményeket nyújtani nekik.
Ferencz Gabriella
elnök, Baskói RNÖ

Ruszin Anyanyelvi és Művészeti Ifjúsági tábor
Balatonföldvár 06.28. – 07.03.
NTAB-KP-1-2021/1-000370
A Ruszin Kulturális Egyesület céljainak megfelelően a hagyományápolás és a nyelvi kultúra
megőrzését a fiatal generáció számára pályázatok útján
leginkább a ruszin anyanyelvi, művészeti táborok szervezésével tudja megvalósítani.
A sokéves hagyományhoz híven az idei táborban is
változatos programokkal igyekeztünk a résztvevők
számára élményekben gazdag, értékes időtöltést megteremteni. Az ötnapos tábort 15 fő gyermek részére
terveztünk, melyen végül 6-18 éves diákok vettek részt.
A programok tervezésénél a legfőbb célunk volt a
ruszin identitás erősítse: a nyelvi fejlesztés, a ruszin
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kultúra és a hagyományok erejére és bemutatása.
Hiszen nem minden gyerek járhat ruszin iskolákba,
csupán az önkormányzatok, szakkörök biztosítják ezt a
lehetőséget.
A napi programok közöttük voltak képzőművészeti, zenei, népi, sport, tánc, irodalmi, nyelvi, a ruszinmagyar kapcsolatokat történelmi szempontból is ismertető foglalkozások. A hatékony és egyben szórakoztató munkát jeles, nagy szakmai tapasztalattal rendelkező képzőművészek, pedagógusok, zenészek
vezették.
A tábor első napján tájékoztatót tartottunk a
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gyermekeknek és a szülőknek a táborozás céljáról, a
programokról, valamint a tábor házirendjéről, bemutattuk a tábor vezetőit, a foglalkozásokat levezető szakembereket. A résztvevőknek ruszin címerrel ellátott
sapkákat adtunk, amiket az Országos Ruszin Önkormányzat biztosított, majd játékos ismerkedés következett. Ezzel megalapoztuk táborunk jó hangulatát.
A napok reggeli tornával indultak, majd reggeli
után, mivel nagyon meleg volt, kimentünk a partra,
ahol a gyerekek labdajátékokkal, fürdőzéssel töltötték
az időt. 11 órától bent voltunk a teremben, ahol minden
nap más-más foglalkozást tartottunk.
A népismereti foglalkozásokon három fő témát
érintettünk: ruszinok lakta területek megismertetése, a
ruszin nemzetiség történelmi múltjának bemutatása, a
ruszin kultúra ápolása, hagyományainak megőrzése. A
foglalkozásokat az egyesület ezekben a témákban
tájékozott tagjainak és történelem szakos tanárok
segítségével valósítottuk meg. Kolinova Anna néni
nyelv- és történelem szakos tanár, a ruszin nemzetiségi
kultúra ápolásának mestere, énekes, csodálatos történeteken keresztül ismertette nemzetiségünk kultúrájának
hagyományait. Mesélt a gyermekkoráról is, amit Munkácson töltött, a családjukban megtartott szokásokról,
ünnepekről, és arról is, hogyan ünnepeltek a ruszinok
régen, és hogyan ünnepelnek napjainkban.
A délután további részében a mozgásé, a sporté volt
a főszerep: labdajátékok, tollas verseny, ping-pong
verseny, focibajnokság, Nati néni jógaórákat tartott. Az
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énekcsoporttal mindennap tartottunk egyórás foglalkozást, hiszen a tábor végén felléptek a koncerten. A
csütörtöki napon egy csapattal felmentünk a Köröshegyi-kilátóhoz, ahonnan csodálatos kilátás tárult
elénk a Balatonra és Tihanyra.
Nagy sikere volt a kreatív kézműves foglalkozásoknak, ahol a diákok érdekes feladatokat kaptak,
például ruszin kis zászlókat készítettek. A kirakós
játékban a gyöngyökből ruszin jelképeket, címert stb.
készítettek. A rajzórák nagyon népszerűek voltak, mert
itt igazán kibontakozhatott a gyermekek fantáziája. A
ruszin történelmi és kulturális kvízjáték, melyben részt
vett az egész csoport, rendkívül jó eredménnyel zárult.
Ez az interaktív foglalkozás is bizonyította a gyerekek
táborban megszerzett tudását.
Az alkotótábor zárónapján a fiatalok alkotásaiból
rendezett kiállítás és a gyermekek gálaműsora következett: láthattuk és hallhattuk, hogy tehetséges gyermekeink vannak, méltó utódai a ruszin mestereinknek.
Külön köszönetet érdemel a tanárok lelkes munkája, amely biztosította a tábor magas színvonalát. Reméljük, hogy a nyaranta megrendezett táborok hagyománya folytatódik a jövőben is, amelyek során a
felnővő nemzedék fejlesztheti ruszin nyelvi tudását,
megmutathatja kreativitását, és elmélyítheti ismereteit
a ruszin kultúra és történelem terén.
Szilcer-Likovics Olga elnök, RUKE

Kisvárdai Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata tábora
NTAB-KP-1-2021/1-000236
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásának
köszönhetően Önkormányzatunk immár másodízben
szervezhetett gyermektábort. A táboroztatás 2021.
június 28. és július 2. között valósult meg. A gyerekek
táboroztatása kiváló lehetőséget biztosított arra, hogy
játékos formában megismertessük népi szokásainkat,
zenéinket, ételeinket. A tábor helyszíne ezúttal Záhony
volt, így ellátogathattunk a záhonyi Tisza-partra, ahol
motorcsónakról is megcsodálhatták a gyönyörű folyónkat. Felhívtuk a csoport figyelmét arra, hogy
óvnunk kell természeti csodáinkat, és lelkesen
gyűjtöttük össze az útközben talált hulladékot is.
Általában a napot táncos tornával kezdték a gyerkőcök, és a nap folyamán ismerkedtek a komolyzene
világával - zenei oktatásban részesültek (hegedű,
zongora), melynek eredményeként egy kis „hangversennyel” kedveskedtek vendéglátóinknak és
társaiknak. Köszönjük a felkészítő tanárok Baksa
Tiborné és dr. Gulácsyné Turi Erzsébet munkáját!
Nagy élmény volt a gyerkőcök számára kibiciklizni a közeli Zsurk településre, ahol betekintést

kaphattak a valódi falusi életbe: tyúkudvar, kiskacsák,
kispulykák, emuk, kis malacok várták a gyerekeket. Az
újrahasznosított alapanyagokból készült dísztárgyaikat
magukkal is hozhatták. Köszönjük az élményekkel teli
napot Pócsikné Vakula Ágnesnek, Zsurk község polgármester asszonyának!
Ellátogattunk Vásárosnaményba a Movie PlanetTematikus Családi Élményparkba, ahol a táborozók
felhőtlenül szórakozhattak egész nap. A nyári melegben jól esett a záhonyi uszoda hűs vízében pancsolni. A
gyerekeknek lehetőségük nyílt a szórakozás mellett
hasznos információkat is elsajátítani a felmenőik
szokásairól, történelméről, a természet szeretetéről.
Köszönjük Helmeczi László Záhony Város polgármesterének a szívélyes fogadtatást, a sok élményt és
a támogatást!
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dr. Erdélyi Tatjána
Kisvárda RNÖ elnöke
Forrás: facebook RNÖ Kisvárda
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Gratulálunk!

Ґратулуєме!

A „Pro Arte Ruthenorum” - Manajló Iván díj
első díjazottja Mikita Volodimir
„Büszke vagyok arra, hogy ruszin vagyok, és mérhetetlenül szeretem népemet.
Kívánom, hogy a Manajló Iván díj újabb, arra érdemes neveket tárjon fel a ruszin nép
ﬁainak sorából. Hadd legyen ez a díj a ruszin kultúra gyarapodásának és fejlődésének
záloga az elkövetkező években.”
A kultúra fejlesztéséért
létrehozott Manajló Fedor
alapítvány díjazásra jelölte
az Ukrajnai Művészek Országos Szövetségének tagját, Ukrajna képzőművészét, az Ukrán Nemzeti Művészeti Akadémia akadémikusát, idei jubilánsunkat, a
kárpátaljai festészet korifeusát, Mikita Volodimir
Vasziljovicsot. A jelölést támogatta a Ruszin Világ kongresszus és a Váci Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat.
Mikita Volodimir jelöltsége kétségen felül áll.
Egyénisége, emberi és művészi hitvallása teljes
mértékben eleget tesz az elvárásoknak.
Eredményei elismerésre méltóak. Hazájában számos festészeti kiállításon vett részt: 1950-től megyei,
1957-től ukrán, 1961-től országos tárlatokon, illetve
1966-tól külföldieken: Magyarországon, az akkori
Csehszlovákiában, Romániában, Franciaországban,
Olaszországban, Cipruson, Bulgáriában, Japánban, a
Fülöp-szigeteken, Ausztriában, Kanadában szerepeltek
művei. Részt vett nemzetközi biennálékon is: 1963-ban
Helsinkiben, 1974-ben Kassán, 1984-ben Velencében,
1973-74-ig Ungváron, Eperjesen és Poprádban. Tíznél
is több egyéni kiállítással büszkélkedhet:
1981. Kijev, Ivano-Frankivszk, Kolomija, illetve
Kaunas és Sauljai (Litvánia);
1982. Ungvár, Moszkva és Csillagváros (Oroszország);
1991., 1996. Ungvár és Nyíregyháza;
1997. Tőketerebes, Homonna, Bártfa, Mezőlaborc
(Szlovákia);
2001. Ungvár, Kijev;
2016. Ungvár;
2019. Munkács, állandó egyéni kiállítás a munkácsi Várban;
2021. Ungvár, Ungvári Képzőművészeti Múzeum.
Műveit megvásárolták az Ukrajna Kulturális és
Művészeti Minisztériuma, Ukrajna Képzőművészeinek Nemzeti Szövetsége Kiállítási Igazgatósága, a volt
Szovjetunió Kulturális Minisztériuma, festményei
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találhatók Ukrajna, Oroszország, Litvánia, Szlovákia,
Németország, Magyarország, a volt Jugoszlávia
országai és Venezuela múzeumaiban, illetve sok ország magángyűjteményeiben is.
Mikita Volodimir eredményeit eddig is magasra
értékelték. 1962-től tagja az
Ukrajna Képzőművészeti
Nemzeti Szövetségének,
1975-ben Ukrajna Érdemes
művésze, Ukrajna képzőművésze 1991-ben, az Ukrán Nemzeti Művészeti
Akadémia levelező tagja 1997-ben, az Ukrán Nemzeti
Művészeti Akadémia akadémikusa 2004-ben.
Fontos tény, hogy Mikita Volodimir kezdeményezésére az 1989-1990-es években megalakult Ungváron
a Ruszinok Egyesülete. Ezen kívül Mikita Volodimir a
Ruszin Világkongresszus számos tanácskozásán vett
részt a volt Jugoszláviában, Eperjesen, Prágában (ahol
átvehette a Duchnovics díjat). Ma is sok olyan kulturális rendezvényre kap meghívást, amelyek a ruszin
kultúra népszerűsítését szolgálják.
A pandémia miatti utazási korlátozásokból kifolyólag a díjat Mikita Volodimirnek ez év július 27-én
adták át Ungváron. A Ruszin Világkongresszus és a
Váci Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat megbízásából a díjat Manajló-Prihogyko Viktória, a kulturális
fejlődés támogatásáért létrehozott Manajló Fedor
alapítvány elnöke adta át.
A „Pro Arte Ruthenorum” díj Manajló Iván arcképével, a „Pro Arte Ruthenorum” felirattal és a „PRO
ARTE RUTHENORUM” RUSZIN NEMZETI DÍJ A
RUSZIN KULTÚRÁÉRT ruszin nyelvű szöveggel, továbbá a díjazott ruszin nevével gravírozott kristályserlegből, oklevélből és anyagi támogatásként festészeti eszközök beszerzésére szóló 200 000 Ft-os utalványból áll.
Mikita Volodimir megköszönve a magas elismerést
a következőket mondta: „Nagyon jólesik ez a magas
értékelés. Műveimben mindig is törekedtem ábrázolni
a ruszinok valódi életét, ragyogó lelküket, pszichológiáját, szerénységét, békeszeretetét, tárgyaik és szel-
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Jubileumok

lemük gazdagságát. Ebben Manajló Fedort követem,
aki támogatóm, tanárom volt, aki megmutatta, hogyan
kell művészetemmel szolgálni hazámat, honfitársaimat, meglátni a nagyságot az apróságokban, feltárni a
dolgok lényegét, igaznak lenni.” …
… „Nagy örülök, hogy a díj Manajló Iván nevét
viseli, aki fia az én barátomnak, tanáromnak, Manajló
Fedornak, és nagyon boldog vagyok, hogy a díjat a
Ruszin Világkongresszus és a Váci Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat megbízásából a Manajló alapítvány adja át. Ugyanis a barátság és a közös munka soksok éve köt össze ezzel a családdal. Kívánom, hogy a
Manajló Iván díj újabb, arra érdemes neveket tárjon fel

Юбілеї

a ruszin nép fiainak sorából. Hadd legyen ez a díj a
ruszin kultúra gyarapodásának és fejlődésének záloga
az elkövetkező években.”
Manajló-Prihogyko Viktória, elnök
Manajló Fedor alapítvány a kultúra fejlesztéséért
Ungvár, 2021.07.28.
Az Országos Ruszin Önkormányzat és a
magyarországi ruszinok nevében gratulálunk a díj
elnyeréséhez!

Giricz Vera évfordulójára
Ungváron született értelmiségi családban. Az Ungvári Állami Egyetemen
szerzett nyelvész diplomát. Röviddel
Magyarországra való telepedése után
férjével, Dr. Fedinecz Atanázzal bekapcsolódott a hazai ruszin közösség életébe. Egyik alapító tagja a Hodinka Antal
Országos Ruszin Értelmiségi Egyesületnek (2004), 2002-2004. és 2010-2014.
között az Országos Ruszin Önkormányzat elnöke, 2006-2010. között az Aszódi
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
képviselője, 2010. és 2014. között az
Aszódi RNÖ elnöke. 2009-ben Fedinecz
Atanáz - Fruci műtermében megnyílt a
Ruthenia Galéria, amely tevékenységével több éven át
népszerűsítette a ruszin képzőművészetet és Atanáz
gyűjteményét. 2015-2018. között Vera a Ruszin Világ,
a magyarországi ruszinok közéleti, tájékoztató lapjának főszerkesztője volt. Vezetésével a hazai ruszin
nemzetiségi közösség megkezdte a magyarországi ruszin irodalmi nyelv kodifikációs folyamatát, megjelentek az első magyarországi ruszin tankönyvek, szótárak,
számos kiadványok. Elnöksége idején az ORÖ által
szervezett rendezvények egyre népesebbek és magasabb színvonalúak lettek. A ruszin kultúra, a hagyo-

mányőrzés, az anyanyelv és a görögkatolikus értékek ápolása terén kifejtett
tevékenysége elismeréseként az ORÖ
Közgyűlése 2006-ban Giricz Verának
Hodinka Antal Díjat (emlékplakettet és
oklevelet) adományozott. A 2014. évi
országgyűlési választásokon elért eredményeként lett a Magyarországi Országgyűlés első ruszin nemzetiségi szószólója, amely tisztséget a 2018. évi országgyűlési választások során másodszor is elnyerte. Kezdeményezője, szervezője és támogatója a 2016-tól a Stefániá Palotában megrendezésre kerülő a
Ruszin Művészet Remekei kulturális gálának. Szószólói tevékenységében szorosan együttműködik az ORÖ, a települési és a területi ruszin önkormányzatok képviselőivel és vezetőivel, a közösség
tagjaival. Munkájával hozzájárul a ruszin közösség
értékteremtő, a történelmi múlt, az anyanyelv, a hagyományok és a vallási értékek megőrzésére irányúló
tevékenységének támogatásának biztosításában.
Éljen soká, sok boldog éven át!
sz-

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

Памнятайме!

Hodinka Antal
75 éve, 1946. július 15-én Budapesten, 82 éves
korában hunyt el Hodinka Antal ruszin nemzetiségű
történész, egyetemi tanár, a Kárpátaljai Tudományos
Társaság első elnöke, az MTA tagja, aki 1864. január
13-án Ladomérben, görögkatolikus papi családban
született. Tudományos munkássága 3 nagyobb részből
áll: a szláv-magyar kapcsolatok története, Pécs város
története, a Kárpátaljai ruszinok egyházi és világi

története. Ruszinnak vallotta magát, támogatta nemzetét, megőrizte és fejlesztette nyelvét, ruszinságunk
egyik jelentős személyisége, alkotója, elismert tudósa.
Nagy szerepe vоlt nemzetiségünk fennmaradásában.
Sírhelye Budapesten, a Fiumei úti Sírkertben található.
Születésnapja és halála évfordulóján a ruszin nemzetiségi önkormányzatok tagjai megkoszorúzzák
emlékművét.

Egán Ede
A ruszinok jótevője, az ír hercegi családból
származó Egán Ede 1851. július 3-án született
Csáktornyán, 1901. szeptember 20-án gyilkolták meg
Szerednye mellett. A „hegyvidéki akció” megálmodója, melynek köszönhetően jó minőségű szerszámokhoz, élelmiszerekhez, vetőmagokhoz juthattak hozzá a
helyi gazdálkodók. Hitelszövetkezeteket alapított,
melyek méltányos feltételekkel nyújtottak kölcsönt a
gazdáknak, és állami pénzen bérelt földeket a Schönborn-Buchheim hitbizomány legelőiből, amelyeket

Hírek

Július
2.: Nagy jelentősége van a záhonyi határátkelőnél
lévő görögkatolikus keresztnek, amely sajnos rossz
állapotban volt, és felújításra szorult. Kisvárda Város
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata együttműködve a
Görögkatolikus Egyházzal, Záhony Város Önkormányzatával, valamint a Várda Hagyományőrző
Kulturális Egyesülettel és másokkal, akik szívügyüknek érezték a feladatot, felújították a mindannyiuk számára fontos és az összetartozást szimbolizáló keresztet, amelyet ünnepélyes keretek között
Sajben Zsolt parókus atya és Demkó István parókus
atya áldott meg. Helmeczi László, Záhony Város
Polgármestere háláját fejezte ki a támogatóknak,
kiemelten dr. Erdélyi Tatjánának és Szabóné Cap
Andreának. Forrás: facebook RNÖ Kisvárda.
4.: Immár hagyományt teremve második alkalommal került megrendezésre a „Nemzetek
Találkozója a Rétközben” hagyományőrző főzőverseny Fényeslitkén. A rendezvény fő célja, hogy a
hazánkban élő különböző nemzetek kultúráját,
szokásait és hagyományos ételeit is megismertesse. A
főszervező Kisvárda Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata volt együttműködve a Várda Hagyományőrző Kulturális Egyesülettel, valamint a Tisza
Európai Területi Társulással. A rendezvény támogatták: Nemzeti Együttműködési Alap, dr. Seszták Miklós
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reális áron adott ki a kisparaszti bérlőknek. Alpesi
tenyészállatokat, vetőmagokat osztott szét a rászorulók
között. A hegyvidéken kifizetődőbb ágazatok, például
havasi tejgazdaságok kifejlesztésével próbálkozott.
Születésének 170. évfordulója alkalmából Magyarország ungvári főkonzulátusa képviseletében Kuti
László első beosztott konzul helyezte el a tisztelet koszorúját Egán Ede sírjánál, az ausztriai Felsőőr
(Oberwart) Borostyánkő temetőjében található családi
kriptánál.

Вістї

kormánybiztos, a térség országgyűlési képviselője,
Kisvárda Város Önkormányzata, Coffee Tea Area,
Nyírzem Coop Zrt., Poncsák Cukrászda, Sipi Ági
Ajándék Boltja, Fényeslitke Község Önkormányzata.
Forrás: facebook RNÖ Kisvárda.
7.: A Zuglói Ruszin Önkormányzat, Újbuda Ruszin
Önkormányzata és a Főváros XVI. ker. Ruszin
Önkormányzata által szervezett A ruszinok jelene és
múltja című rendezvényt Kramarenko András, az
zuglói önkormányzat elnöke nyitotta meg, amit
Medvigy Krisztina földrajztanár azonos című előadása
követett, majd Duliskovics Sándor ruszin énekes
aratott műsorával nagy sikert. A népes rendezvényt
Fedinecz Atanáz ruszin festőművész jubileumi
kiállítása zárta. A rendezvény fővédnöke Giricz Vera,
az Országgyűlés ruszin nemzetiségi szószólója volt, aki
köszöntötte a megjelenteket, és megosztotta Fedinecz
Atanáz festőművész életéhez és tevékenységéhez kötődő emlékeit. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével
dr. Lyavinecz Marianna, a Budapest Főváros RNÖ
elnöke. végén az állófogadáson baráti beszélgetésekre
került sor. A kulturális est végén az állófogadáson baráti
beszélgetésekre került sor.
16.: A Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, a Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi
Egyesület, a Terézvárosi és a Ferencvárosi Nemzetiségi
Ruszin Önkormányzat szervezésében tartották meg
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Hírek

Hodinka Antal akadémikus hagyományos tudományos
emlékkonferenciáját. A konferenciát dr. Ljavinecz
István, a Ruszin Világkongresszus elnöke nyitotta meg.
A meghívott vendégek között voltak dr. Firczák
György, a Ruszin Világkongresszus elnökhelyettese,
romániai küldött, valamint Martin Kárás, a szlovákiai
Ruszinszka Obroda elnöke. A rendezvényen átadták a
2021. évi Hodinka díjakat, amelynek díjazottjai voltak:
Puskás László görögkatolikus pap, festőművész és
Bojcsuk Vaszilij atya Romániából, aki immár 25 éve a
Ruszin Kongresszus tagjaként tevékenykedik. A
konferencia előadói voltak dr. Hodinka László, Dr.
Jankáné prof. dr. Puskás Bernadett, Bojcsuk Vaszilij,
Dr. Botlik József, Balogh József, dr. Lyavinecz
Marianna. Forrás: facebook FRNÖ.
31.: Sajópálfalán, a „Falunap és helyi értékek
napja” rendezvény keretein belül, a görögkatolikus
templomban került sor Simárszki Ádám, a Sajópálfalai
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnökének
Ruszinok Sajópálfalán című könyvének bemutatójára
és helytörténeti előadásra.
31.: A Vámosújfalu Önkormányzat és a Vámosújfalui Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat közös
megrendezésével került sor a Vámosújfalui Nemzetiségi Dalkör Találkozóra. A nagyszerűen sikerült
rendezvényen több ruszin csoport is fellépett. Így a
Ruszin Folklór Együttes, a Cservena Ruzsa Múcsonyi
Ruszin Dalkör és a Vámosújfalui Ruszin Dalkör is.

Augusztus
8.: A Vámosújfalui Ruszin Dalkör meghívást
kapott Szlovákiába, Homonnára, ahol felléptek a VII.
Ruszin Folklór fesztiválon, és énekeltek a Vihorlát
Múzeumhoz tartozó Skanzen területén.
14.: Kramarenko Viktor, az ORÖ elnöke ellátogatott a Kárpátaljai Ruszin Néptanács által
Ungváron, a bábszínházban rendezett „Cservena Rúzsa” Megyei ruszin kulturális fesztiválra, ahol beszédet
is tartott.
19.: Ruszin Kulturális Est megrendezésére került
sor Vámosújfaluban. A Vámosújfalui Ruszin Dalkör és
a Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület előadását
követően jó hangulatban került elfogyasztásra a
vacsora.

Вістї

27-29: A Románok Országos Önkormányzata a
Miniszterelnökség Egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, Soltész Miklós felkérésére
megszervezte Velencén a VI. Nemzetiségi Ifjúsági
Találkozót. Az ünnepélyes megnyitók és köszöntők
után a román nemzetiségi fiatalok néptáncbemutatója
következett, este koncert és táncház szórakoztatta a
fiatalokat. Az Országos Ruszin Önkormányzatot
Kramarenko Viktor, az ORÖ elnöke képviselte.
Másnap két munkacsoportban „A nemzetiségek jelene
és jövője és a hit jelentősége napjainkban” témákban
kerekasztal-beszélgetéseket tartottak, majd közösségi
programok következtek: sárkányhajó-evezés és ismeretterjesztő megállóhelyekkel színesített kerékpártúra a tó körül. Este a Nemzetiségi Ifjúsági Börze volt
műsoron: nemzetiségek bemutatkozása, ételkóstolás,
archív fotók bemutatása nemzetiségek életéből, ismerkedés, végül diszkó zárta a találkozót.
A hazai ruszin ifjúságot Marosvölgyi Kata Zoé,
Medvigy Hanna, Király Lili, Úr Viktor Roland, Cap
Beáta, Polyák Rebeka és Molnár Áron István képviselték.
28.: A XVI. Ruszin Kulturális Napot rendezte meg
a Gyöngyösi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
Farkas János elnök vezetésével. A Mátra Művelődési
Központban került sor a ruszin népcsoportok kultúráját, életét bemutató kiállításra, ruszin ételkóstolóra. II.
Rákóczi Ferenc szobránál a Mátra Nyugdíjas Egylet
„Acélhang” népdalköre szerepelt, Vesztergám Miklós
tárogatóművész Rákóczi dalokat adott elő, az ünnepi
megemlékezést pedig Hajagos József történelemtanár
tartotta, ezután következett a koszorúzás. A művelődési
központban folytatódott a kulturális nap Kárpáti István,
Gyöngyös Városának alpolgármesterének ünnepi
köszöntőjével, amit a „Ruszinokért” emlékplakettek és
díszoklevelek átadása követett. Ezután került sor a
folklór műsorra, a hazai előadók mellett fellépett a
nagyszőlősi Kedyk Anna, aki ruszin és magyar énekeket, népdalokat adott elő, a Császlóci „Csicsergő
Csajok” és a Vajdasági Múzslya „Jó barátok” népi
zenekar népdalokkal, illetve tüzes zenével mulattatott.
A Ruszin Kulturális Napot finom vacsora és baráti
beszélgetések zárták.
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