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Наші сята Ünnepeink

Русинськый Світ Ruszin Világ�

Будапешт, 21. мая 2017. рока

У златозарный ярнїй полудень, у 12 годин, на пло-
щі Ровжак прозвучав мідногласый дзвун из турнї ґре-
кокатолицької церьковли. Церьков была заповнена
вірниками, прибывшыма пуд веден русинськыхём
самосправовань Мішколца, Еделейня, Абода, Ва-
мошуйфолу и другых поселень Боршода и Саболча,
славных варошув Дебрецена и Пейча. Знатый на
цїлый світ знаменитый хор имени Сятого Єфрема пуд
веджен м Томаша Бубнова славив Господа чудесны-ё
ма церьковныма піснопінїями. Сяточну Літурґію
служыв Єго Преосященство єпископ Мішколцськый
Др. Атаназ Орос вєдно из сящениками о. Михаилом
Тіводором и Яношом Мігалём Соноцкіём, дяками
Саболчом Салаї и Робертом Л ринцї. Проповідь Вла-ё
дыкы была євангелськым посланём од прозріня и до
каждоденного познаня насущных дїянь, оказаня по-
мочи потребувучым, познан духовных тайн.ём

У подалшому проґрама сята была продовжена у
будовлї Націоналного Етноґрафічного Музея. По ис-
повненю русинського націоналного гімна, предсїда-
тель Вседержавного Русинського Самосправованя
Віктор Крамаренко привітствовав честованых гостюв
а также ушыткых притомных. Поздравив также
ушыткых из націоналным сятом завідувучый Глав-

o ,ного ддїла Держсекретаріата за іґій ї націоналнїрел н
и цівілнї капчаня Міністеріі Людськ х Ресурсувы
Ріхард Тірчі. У сятови зучастнили ся аВір Ґіріц, пос-

P у Парламентї Мадярщины, Др. Томашланик усинув
Тёрёк, руководитель секретаріата Уряда ,Омбудсмана
Роберт Іванчо, депутат Мукачовської Варошської
Рады, предсїдатель комісії, представителї русинськых
самосправовань и цівілных орґанізацій.

У културнуй части проґрамы выступили ученикы
Мучонської Середн ї Школы имени Ласлова Каласаё
(діректор Марія Рокоцкі, педаґоґы Енікё Борбельне
Береш и Шандор Йовнаш). У їх исповненю прозву-
чали верші и співанкы на русинськум языкови. Ґрату-
луєме и желаєме далшых успіхув! Концерт завершыв
ся выступом русинського фолклорного ансамбла
„Руснаки“, котрый своим богатым репертоаром по-
радовав многочиселных гостюв.

Ушыткі притомнї были зачарованї імпозантным
Етноґрафічным Музейом, котрый росположеный у са-
мому сердцї Будапешта. Навщива музейної выставкы
породила дїточі спомины, приятнї чуства у булшости
гостюв, котрі мали можность пройти ся по зал му-ox
зея. На завершеня проґрамы одбыв ся сяточный обід,
по котрому ищи довго звучали цімборські бесїды.

Янош Мігаль Соноцькый

Русинськоє Націоналноє Сято
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Наші сята Ünnepeink

Честованї панїї и панове!

Довольте ми из особеным честован м и любовёвё
попривітствовати Його Преосященство єпископа
Мішколцського Др. Атаназа Ороса, Ріхарда Тірчі, ру-

oководителя Главного ддїла зДержсекретаріата
вопросув реліґійных, націоналных и цівілных капчань
Міністерії Людськых Ресурсув, Віру Ґіріц, посланика
Русинув у Парламентї Мадярщины, Др. Степана Ля-
винця, предсїдателя Світового Конґреса Русинув,
Роберта Иванчова, депутата Мукачовського Варош-
ського Совіта, притомных предсїдателюв містных на-
ціоналных русинськых самосправовань, депутатув
ВРС, прибывшых на днешнёє націоналноє сято,
честованых гостюв.

Як предсїдатель Вседержавного Русинського Са-
мосправованя уже третїй раз звітуву ся перед вами, ги
и у пережі рокы, за нашоє дїятельство. И теперь ра-
хуву сво повинностёв уповісти за тотї мої минулїёв
обіцяня, котрі удало ся исповнити. д 1. мая .O 2016
рока Русинськ й Научно-изглядователный Інстітуты
имени Антонія Годинкы фунґує при Вседержавному
Русинському Самосправованю. Было обіцяня, што
выдаме мадярсько-русинськый словарь и словарь ру-
синського правописа на основі тр х варіантувё
русинського языка, котрі хоснувуть ся у Мадярщинї.
Из радостёв хочу повідати ушыткуй общинї, што на
даный момент словарі вуданї у діґіталнуй формі, а
с го лїта они будуть вуданї у печатному форматї.ё

Бібліотецї Русинув Мадярщины имени Іштвана
Удварія удало ся значително поповнити книжный
фонд надзвичайно богатов и цїннов колекці в такыхё
рідкых выдань на русинському и мадярському язы-
кох, котрі не мож найти и у антикварных бовтох. Збул-
шыло ся и число хоснователюв бібліотекы.

Выставочный Зал Русинської Музейної Колекції
имени до тора Атаназа Фединця, дякувучи переда-x
нуй родинов Фединцюв дїдузнинов колекціонера так-
же приумножыв свої музейнї фонды. Усе булше ґруп
из поєдных поселень Мадярщины голосять ся зато,
жебы познакомити ся из Выставочным Залом. Завіду-
вучый музея вєдно из ушыткыма сотрудниками и
надале из радостёв чекать гостюв.

Из помочов нашої сосполної інформаційної но-
винкы „Русинськый Світ“ и ї електронної верзії мы ін-
формуєме ушытку нашу сполность за актуалнї ґран-
ты, міроприятя и вістї.

Порувнювучи з прошлыма роками, збулшыло ся и
число нашых стіпендістув.

Честованї гостї!
Путувучы по державі, знакомлячы ся из предсї-

дателями, депутатами дїйствувучых самосправовань,
из їх дїятельством, їх резултатами, хочу признати доб-
росовістну роботу нашых соплеменникув.

Булша часть самосправовань, я так виджу, на 100
процентув воплотила свої обязаня.

Хочу одмітити и подяковати колективу середн їё
школы Мучоня имени Ласлова Каласа у особі дірек-
тора, учителюв русинського языка и співув, котрі дас-
кулько місяцюв самі предложыли и составили прек-
расну проґраму, котру увидиме пуд час нашого сята и
станеме свідками їх добросовістнуй роботы. Окрем
сёго, хочу одмітити и похвалити Морчіку и Аннушку
Бан, котрі у апрілю місяцю у Шарошпотокови коло
памнятника Ференца Раковція . перед великым чис-II
лом членув русинської общины заспівали ру-
синськый гімн.

Уже даскулько раз ставлю акцент на тото, што на-
ша віра, култура, материнськый язык находять ся у ве-
ликуй опасности, кедь їх не сокотити. Од мадярського
уряда мы дустали максималну помуч и фінансовоє
пудпорованя и хоснуєме їх, жебы хотя бы у игравуй
формі дїти и доростлї у народных співанкох учили и
совершенствовали материнськый язык.

Дякуву ушыткым, ко прийшов на Русинськоє
Націоналноє Сято. Мы постарали ся и у с му роцї про-ё
вести його у імпозантному містї, у сердцї Будапешта
на площі Кошута у Національному Етноґрафічному
Музеї. По сяточных торжествох є возможность поз-
накомити ся из експозіційов, прошейталовати по за-
лох музея. Ушыткым желаву приятного часа провод-
женя.

Най Бог буде з нами.

Сяточна бесїда предсїдателя
ВРС Віктора Крамаренко
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Сердечно привітствуву ушыткых зобравшых ся по
случаю Русинського Націоналного Сята!

Се чудесноє міроприятя проходить днесь у такому
містї, де сконцентровало ся майбулше знатя за Ма-
дярув и довєдна з нїма прожывавучых иншыма наро-
дами Карпатського реґіона, де добрі знавуть, што зна-
чить понятя „сполность“ и майважна його частка – „чо-

pловік“. Днесь мы говориме за Русинув, за усинську
націоналну сполность, за ваш націоналный праздник.

Історію Русинув (вадь Рутенув) становили істо-
ричні віхоры, бесчисленї вонкашнї подїї. На днешнюй
руднуй землї и по лінії Карпат приблизно у час дус-

XI.таня Мадярами отцюзнины, у столїтю уже жыли
Русины, у тот же самый час отдїлнї жерела свідчать,
же у часы великого перестягованя народув у V.-VI.
столїт х Русины уже прийшли на сю теріторію. Одё
XIII. столїтя рахувучы, у заселеню теріторії важну ро-
лю бавили кенейзы и шолтыси, котрі были земледїл-
цями и скотоводами и зайняли восточну часть Карпат.
Пуд час формованя державы многі племена „зайшли –
вуйшли“, айбо они усе лишали ся. Айбо ниґда не было
анї куртого часа про становленя сувереної державы,
сполность, у основному, была єднородна. Єдинствена
стабілность, котра ґарантовала безопасность, давала
силы, се єдиненя ґрекокатолицької віры и руднуй зем-
лї. Зато у минулї три столїтя значно посилив ся власт-
ный ідентітет, богатї културнї и реліґійнї традіції. Пуд
час становленя мадярської нації, у ослободителнуй
битцї, рішавучуй судьбу державы, Русины своїм ге-
ройством доказали, же у любый час Мадярщина годна
ся бізовати на нїх, як на важну, героичну составлявучу
нації.

Націоналноє Сято мадярськых Русинув одбывать
ся 22. мая, коли зачала ся ослободителна борьба, котру
возглавив Ференц Раковцій У Береґсасї, де частич-II.
но прожывали Русины, ипен 22. мая 1703. рока Томаш
Есе розгорнув заставы и зачала ся ослободителна
война, маймасштабна од часув выгнаня Туркув. Сї по-
дїї поклали зачаток становленя Мадярув ги нації, выз-
наня їх у світї. Меже зучастнившых ся у ослободител-
нуй борьбі у великуй кулькости были Русины из за-
падных Карпат. Они роздїлили судьбу свого повели-
теля, провюгшы остаток жывота у изгнаню, вадь ли-
шыли ся на отцюзнинї, айбо были значително ущем-
ленї у правох. Айбо віхор історії укріпив віру доли-
някув, гуцулув, лемкув, бойкув, прожывавучых пуд
Карпатами, у тому, што захранившы свою реліґію, и
розвивавучы културу, они укріплявуть свою націю.

У столїтю націоналноє будительство, язык иXIX.
література жывили ся на благодатнуй почві, котру
олицетворяли Александер Духнович, Адолф Доб-
рянськый. Айбо созданя політичнуй автономії на га-

XIX-XXтарі . столїть, ги мусайность далшого розвоя,
ищи не сформовала ся у свідомости народа. Дуже ве-
ликов проблемов было вто, што не позеравучы на вы-
сокый темп розвоя промы и роста чиселности обы-сла

вательства, Русины жыли у великуй бідности, їх жы-
вот ставав усе невыносимым. Резултатом сих смутных
подїй стала ся еміґрація коло єдного міліона Русинув
лем у Америку.

По сконченю . Світовуй Войны держава пуд тіту-I
лом „Руска Крайна“ істновала лем єден рук, пак, под-
ля Сен-Деніского договора, ся теріторія была пере-
дана новостворенуй Чехословакії у дар вєдно из ру-
синськым народом. Сим договором історична дуална
монархія прекратила своє істнованя. Айбо и пуд сесь
час процвітала култура, было создано Пудкарпатськоє
Общество Наук, котроє мало захраняти цїнности и ін-

IIтересы края. По траґедії . Світовуй Войны пуд вплы-
вом Совєтського Союза Польща и Чехословакія рішы-
ли спорнї вопросы путём многократных случаюв пе-
рестягованя народа. Єдность русинського народа бы-
ла знищена, а реліґія была загнана у ілеґалность. Айбо
се не змогло зламати волю народа. Через даякый час
народ став вертати ся на свої роднї міста, многі вы-
купили свої хыжі, у котрых прожывали переже.

Подїї 1989. рока и послїдувучый за нїма „третїй ру-
синськый націоналный ренесанс“ дали можность про-
водити автономну націоналну політику. 1991. рока
быв проведеный І. Світовый Русинськый Конґрес, кот-
рый и до теперь зберать ся из періодичност в раз наё
два рокы. Проводить ся каждый раз у другуй державі,
сим символізувучы єдинство, фундаментом котрого є
язык и култура.

Хоть столїтя теріторіално розорвало ру-XX.
синську сполность, айбо у новоствореных державох
они продовжали заселяти свої руднї землї.

Наші сята Ünnepeink

Сяточный поздрав руководителя
Главного з вопросув реліґійных,оддїла Держсекретаріата

націоналных и цівілных капчань МЛР ТірчіРіхарда
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Здоровлю ушыткых читателюв з праздником Ис-
посланя Сятого Духа и вінчуву Божуй благодати, да-
рункув Сятого Духа, ги мудрость, розум, рада, крі-
пость, знатя, побожность, богобойность; дустати пло-
ды Сятого Духа, котрых є девять: любов, мир, доб-
ротливость, віра, радость, терпеливость, милосердя,
лагода, міра се дары днешнёго сята. У народї його
знавуть ги сято Пятьдесятницї, котроє є велми важ-
ноє про каждого християнина, ибо у сей день основа-
на была церьков. Зато, же каждый из нас є крещеный
и миропомазаный, каждый из нас є членом Христо-
вуй церьковли, малым апостолом. А апостолськый
труд мож оцїнити за християнськым жывотом фамілії
(малої церьковли), за навщивленём ыхнедїляшн и
сяточных літурґій, сполнуй родиннуй молитві и ми-

oлосердныма чинами. По уважнум прослухов ваню
Євангелія, стає вопрос, а якой сято было у Євреюв у
сей день? У Жыдув было сято Пятьдесятницї, котроє
повстало по выходжованю Жыдув из Еґіпта, коли на
горі Сінай на пятьдесятый день по сёму жыдувськый
народ дустав десять заповідюв основу Старого
Завіта. А ищи, се сято про Жыдув было сятом жнив и
дякованя. Того дня ги чита ме приходили до, ,є
Є а многі Ж ш кунцюв ищи и,русалим ыды з у ыткых з
далекых ы подяк вати Богові за земелнвідикув жеб о ї,
плоды скласти за н х у храмі свою жертву. Апос-и ї

и в ьтолы пер і християны перейняли сято Пят десят-
ї о а ву тітул, ги и сятониц з Старого Завіт не зміню чы

Пасхы (Великодня). Сят уклали уочну Службу Божу
восьм столїт Сятый Йоан Дамаскин Сятый Кос-ум ю и

, , дус-ма Маюмськый. У нас християн в основі сята є
:таваня ги у повідатьСятого Духа, Христос Євангелії

„ ” ,. дус-З мене потечуть рікы воды жывої Апостолы
тавш отворено оватиы Сятый Дух, зачали проповід
Христа крестячы во м я Отця Сына Сятого Ду-, и н и и

И днешнїй х ость о-ха. в час нам ыбить сміл проповід
,ва и отворено отвореноти жыти по християнськы

жертвовати на час. Я ы уповів, маєм оману,йсе дїло б е
же , похоснован о и о вачас ый на практик ваня п зна ня
сво віры є траченым часом. Йсе я бы єюй с , уповів,
фатално ыбов ёсти нас д вы-в х днешн котра оддаляє о,

споминан у и веде страченяще ых дар в до усвідоменя,
же ю котр є,Христос прин с нам вічный жывот ый не
обмеж ый часом. частоен Так ся стає, же дочасноє

булше ц нуєм вічноє. Отцї цер к в и назива тьї е ги ь о л ву,
сей феномен в ї в„ ”духовно сл пото . Треба молити ся,
жеб дустати у и порозуміти оє”ы пом ч („прозріня ) св
персоналн християнськ покликоє оє аня.

Атрібутом сята є прикрашеня церквы ыжі и дво-, х
,ґонарями зато у ї сїра квітучої липы вадь лїскы народ

дн сята наз ва ть „зеленым сятамии ищи ву а . И уы ”
мног с асоціює ся пахомых из нас часто е сято з
квітучої липы вадь лїскы.

На другый день сята понедїлёк сяткуєме Сято– –у
Тройц Доґма Бога, правило, го-ї Тріалістичности ги.

сить ся ов про уло недосяжн людськый розум повному
обсяз л ытом духовного жывота.ї и достигать ся ем оп,
У з им говорять за Сяту Тройцю, айб лшузлуцї с ги м у
та християнськуй віры. Так природа Бога, у то-йну же

,ї ото што повіджено у сюй ґ опредїлятьму числ т до мі,
ся в котру ниґда годен буде оє,тако не познати жадн
створіня, ангел. И я спертианї чоловік анї зато годен,
ся на ченя сятого Патр ка ый поясненяу и котр глядав,
про чоловіка у ї у йсе указовав міріприрод . В н на при
листка ко : як з єдного стебла ростуть єднакіманицї
листкы, так сприйняти видливогоднї сьме похопеня
Триєдиност я християнська таи И зато с йна пуддри-.

.лює опнас до набытя ыта християнського жывота
Также свята д хо ма-сї праз нувуть ся довйедна ть и,

вуть гл бок значеня історію біблійнокремі у і и у уй
сфері о у а. Актуалн сть сята невычерпна до к нця світ .
Ибо у модернум ум ї каждматеріалн світ ый з нас має
потреб осячу чої силы дає Сятый Дух. Ві-ность ву што,
ра передає ся нам через трад ції.материнську бесїду и і
А розум ня приходить з ытом ый передає я зе оп котр с,
ґенерації ку ґенерації Ипен зато стак боре я сатана.
проти віры бо дерево без коріня, якв отцювської и оє,
бы велик не было, в . Як свідчить стараоє усхне
римська о не має минуло то не маєпословиця К сти т: „ ,
будучности Зато кличу ду бкаж родину, ывавучу”.
вадь дочасно перебыва у Будапешт привуч у ї, соєди-
нити ся ї яшн и очндо нед л ых сят ых Служб Божых,
котрі ся тримлють на церькувно-славянськум язы-

13:30 Rózsákкови кажду недїлю и сято у в храмі на
tere 9-10 .(недалеко од Восточнуй штації)

о. Михаил Тіводор

Сято Испосланя Сятого Духа

Русины, бывавучі у Мадярщинї, дякувучы морал-
ному и матеріалному пудпорованю, майсознателно бу-
дувуть свою сполность. Они создавуть школы, выда-
вуть книжкы, новинкы. Од 2014. рока у Мадярському
Парламентї Русины мавуть свого посланика, котрый
має можность успішно вплывати на націоналну полі-
тику в державі. Мы надїєме ся, же з помочов збулшеня
матеріалного пудпорованя русинськоє общество и на-
дале буде успішно розвивати ся, посилёвати ідентітет,

вошколованя стане булш рузнокіпным.
Тогды мы зможеме повісти словами св. Томаша Мо-

руса, же „традіції – се не захраненя попіля, а передача
горящого поломіня“.

Я од чистого сердця желаву, жебы горящый поло-
мінь ищи довго передавав ся из поколїня у поколїня во
благо Русинув.

Дякуву за позур.
Товмачила: Ірина Скіба

Наші сята Ünnepeink
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Наша гордость Akikre büszkék vagyunk

Професор Фединец б вы
прекрасным педаґоґом,
талантливым руководи-
телём. Ученый без учени-
кув, без молодуй научнуй
зміны, ги дерево без плодув
– оно засихать и пропадать.
Айбо не каждый годен ста-
ти учителём. Треба мати
ясну властну путь в науцї,
жебы здобыти право пуд-
казовати путь иншым.
Александер Фединец, ги
казали давнї дохторе,

„ларґо манум“ ш роков руков, щедро и шіковноы
передавав своим ученикам ушытко, чым збогатив ся
за свого властного жывота, чого досягнув вдяка
тітанского труда изглядователя.

Хірурґічна школа про есора Фединця – твердаф
школа, де одшліфововали ся знатя и рукы. Ту панова-
ла шырота клінічного м шленя и култ майстерностиы
рук, туй каждый „аналіз случая“ ставав глубокым
екскурзом в сімптоматику подобных хворот, в анато-
мію будучного „операційного поля“ Александер Фе-
динец часто повтор вав ученикам своє любиме по-ё
рувнаня: „Наука – величезный стуг сїна, потягнеш
єдну соломинку – за н друга потягне ся, рішышёв
єдну проблему – нова повстає“. И професор Фединец
майрішуче змагав ся роз язовати усе нові и новіъ
научнї проблемы.

Школу Александера Фединця пройшли тысячі
дохторув. Кажду тульк -лем народжену ідею, гадку,о
мерькованя вун обговор вав из своима сотрудника-ё
ми. Вун черяв силы у тїснум єднаню зо своима коле-
ґами, учениками, студентами. Молоджава любила го
за тото, же все быв молодым душов, близкым,
простым, доступным. Єдно з основн х требовань,ы
котроє професор Фединец ставив перед своима уче-
никами, на первоє позераня, до баналности простоє:
быти щирым.

– – –Майбулше, казав професор, цїнуву у молодых
щирость и одданость свому дїлови, науцї.

Як колись молодого Фединця пуддержав профе-
iсор Станіслав Костл ві, так и вун твердо и з любовёв

отворяв нові медичнї таланты, гордив ся лїпшыма,
робутныма, звідавыма.

Александер Фединец цїновав хірурґічну обдаро-
ваность, зато же йсе неодмінноє условіє плодної ро-
боты, айбо не менше важным вун раховав робутность
и чуство отвітственостї.

Ипен такых дохторув – самопожертвеных, робут-
ных, професіонално пудготовленых выхововав про-
фесор Фединец. Слова його вплывали на студентув,
молодых колеґ твердо и прецізно, ибо пудтверджо-
вали ся особным приміром, жывотом учителя.

Його клініка, гибы дружна родина – старші помо-

гавуть молодшым, молодші оддячувуть ся честова-
нём. Сочуство – без шепетливости. Привітность – без
вдаваня. Суровость – без голого адміністрованя. Так
професор ставив ся не лем ку хворым, ай ку ушыткым
сотрудникам клінікы, приятелям по роботї. Особо
сердечным вун быв з сестричками и санітарьками.
Тадь ипен они мерькувуть за тяжкохворыма.

Перед професором завідувучым катедров фурт
стояв и сей вопрос – руководство дісертантами. Видїв
вун многых дісертантув. Были меже нїма вшелиякі:
добрі и не дуже, творцї и ремеселникы. Такі вшелиякі
были и роботы: єднї дісертації – крик душі, намаганя
подїлити ся своим одкрытями з иншыма дохторами,а
другі – изза моды, ґарадичі ку довжности, провбы вы-
сунути ся. „Не має быти наукы про науку, дісертації
ради дісертації, раховав Александер Фединец. –
Наука и дісертація – йсе сума цїлёустремленуй робо-
ты ради чоловіка, намага подїлити ся своими знатями
и опытом з колеґами. Лем робота, лем думка, лем свуй
властный опыт! Твоя дісертація лем у тум случаю має
значеня, кедь она пудпорує жывот, змуцнює людськоє
здоровля .”

Професор бізовав на своих дісертантув хворого, а
потом тему, поязану з його хворотов. Хочеш займати
ся науков – роби, айбо через хворого. Вун – показа-
тель твоюй роботы. Недобрі хворому – пудла робота.
Хворый выздоровлює – значить, є зрушеня, не задарь
стараєш ся, твоя праца вже має значеня. Не вызнавав
друбного опікунства професор Фединец, айбо кедь
трафляло ся у дакого даякой ставаня у важному, вун
усе быв доступный про помуч своим колеґам, помуч-
никам, ученикам. Професор – зачинатель дох-
торськуй дінастії: своих дїти – сынув Александера и
Атаназа, доньку Александру, внука Тібора и внучку
Ніколь приучив ищи одмала ку медицинї. Вун радо-
вав ся, же дїти и внукы полюбили його облюбеный
фах, пушли його путём. Професор Фединец ниґда не
розграничовав пріватный жывот од жывота клінікы,
не дїлив свуй час на робочый и пріватный, посила-
вучи ся на занятость, перетерьханость. Вечорами вун
читав и исправляв дісертації ученикув, отвічав на
чиселнї письма.

Др. Серґій Добош так споминать на свого учителя
и колеґу: Не дож вун до свого 90-лїтя буквално два„ ыв
місяцї. Даже умиравучы, вун лишав ся супукуйным,
врувноваженым, ги истинный християнин и джентл-
мен. Ищи єдна черта його личности, за котру хотїло
б , споминавучы світлу личность нашогоы ся уповісти
учителя – тото його гумор и ж тейську мудрость, кот-ы
ра все му помогала найти выход из велм морочливыхы
обстоянь. Най тотї шорик будуть, ги добра памнятьы
за того чоловіка, котрого мы так честовали и любили”.

Из книг Володимир Ґінзбурґ „Ги журав на небі”:
Др. Сергій Добош Споминаня хірурґа„ ”

На честь 120 лїтя д дня роженяo
Хірурґічна школа професора Фединця
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Передали и посятили будовлю Гайдудороґськуй
Ґрекокатолицькуй Митрополії у Дебреценї

2015. рока на засїдан варошського собура было рі-ю
шено, же ґрекокатоликы дустануть у вічноє хоснованя
будовлю бывшого готела „Дебрецен“, што стоить на
площі Пете фія, вєдно из прикапчанов будовлёв коле-в
ґіума имени Іштвана Шотвонїя. Через місяць по осно-
ваню папов Франціском митрополії про ґрекокатоли-
кув Мадярщины центером быв назначеный Дебрецен.

Премєр-міністер Мадярщины Віктор Орбан у маю
2015. рока голосив, же подля рішеня Уряда Мадярщи-
ны на реставрацію будовль и створеня резіденції ґре-
кокатоликув, буде выдїлено пудпорованя у сумі 2 мі-
ліарды 300 міліонув форінтув. Уже доста довгый час
ґрекокатолицька церьков терпить трудности изза хыб-
леня міста на бываня. Зато єден уровень будовлї готе-
ла перебудувуть на колеґіум, єден урове уже онов-нь
леный. У другуй будовлї розмістять канцеларню и
урядництво церквы, котрі вєдно образувуть реліґій-
ный центер ґрекокатоликув Гайдудороґськуй Митро-
полії.

На днешнїй день реконструкція центера ся скончи-
ла, будовлю Ґрекокатолицькуй Митрополії и Гайдудо-
роґськуй Ґрекокатолицькуй Єпархії у суботу посяти-
ли. На реконструкцію бывшого колеґіума скельтовало
ся дотеперь 460 міліонув форінтув. Пуд час осяченя
будовлї, ї помастили миром и окропили сяченов водов
в ушыткых містностёх.

Мер Дебрецена Ласлов Папп повідав, же вун гор-
дый з того, же ушыткі конфесії Дебрецена жыють у ми-
рі и помогавуть єден другому у розвою.

Дебрецен – єден из майважных реліґі н х и спірі-й ы
туалных центрув державы, основы сёго побудованї на
взаимнум честованю меже містныма конфесіями,
сполностями и самосправованями, повідав у своюй
бесїдї Ласлов Папп.

Лайош Ковша – руководитель фракції ФІДЕС
одмітив, же сяка кооперація у духовнуй сфері має
быти приміром про ушыток світ.

Лайош Ковша

Особо у тот час, коли захранити християнські цїн-
ности стає усе тяжше. Зато дуже важно вто, як кажуть

у Дебреценї, што сякі сполности жыють туй у прек-
расному порозуменю. И мы маєме быти сим дуже вдо-
воленї – уповів пан Ковша. По тому вун пообіцяв, же
резіденція дустане цїнну реліквію – письмо, властнов
руков написаноє Ференцом Раковційом , де быв да-II
тый дозвул перестяговати ся до Дебрецена первуй
ґрекокатолицькуй фамілії.

М кловш Шестакі

Пуд час отвореня реліґійного центра Мікловш Шес-
так, міністер націоналного розвоя одзначив, же хри-
стиянство є фундаментом націоналного проґреса. За-
то, додав, же його мож будовати лем на дуже муцному
фундаментї. А йсе є християнство адярськый народ. M
уже булше ги тысячолїтя ріш в про ся, же фундамен-ы
том будучности є віра у Христа и Євангеліє. Вічн маы
цїнностями суть такі, котрі опредїлявуть розвуй, ду-

–ховну будучность, учули сьме из привітственуй бе-
сїды Міклоша Шестака.

Митрополіт Фюлёп Кочіш выказав великоє подя-
кованя мадярському урядови за матеріалну помуч у
сумі 2.3 міліардув форінтув на заснованя митрополії у
Дебреценї. Ищи вун додав, же на новому містї община
буде працовати не лем про ґрекокатоликув, ай во благо
другых конфесій и процвітаня вароша. На тото мы
потребнї ушыткі: и мер вароша, и сотрудникы мерії,
урядникы церквы и ї вірникы. Без сякого множества
участникув и сам Господь Бог бы не змуг йсе ушытко
ушорити провозгласив митрополіт.

На торжественоє передаваня и посяченя центра
прибыли высші чины духовенства из другых держав.
Зучастнили ся у отвореню резіденції мадярськых ґре-
кокатоликув Янош Латорцаї, заміститель предсїда-
теля Парламента, Бенце Ретварі, парламентськый
держсекретарь Міністерії Людськых Ресурсув, Чаба
Латорцаї, отвітственый держсекретарь по особо
важных сосполных дїлох.

Будовлю зодну мож попозерати 4. и 5. мая одбыло
14. до 17. годин. Сотрудникы митрополії радо провели
екскурзію.

Жерело: Dehír
Товмачила: Скіба Ірина

Ґрекокатолик найшли справдушноє домувство у Дебреценїы

Egyházunk Наша церьков
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Парламентська Комісія
націоналных меншын Ма-
дярщины розробила и
подала по одношеню ку
главному буджету .2017
рока велику кулькость змін
по вопросам дополни-
телного пудпорованя все-
державных самосправо-
вань, їх інстітуцій и цівіл-
ных орґанізацій. Посланик
активно зучастнила ся у
формованю буджета Все-

державного Русинського Самосправованя, резултатом
чого быв значително збулшеный обсяг буджетных
средств про самосправованя и воздержанї нїма
інстітуції, а также повышеня буджета містных и
реґіоналных самосправовань.

У проектї Закона за сосполноє хованя од 2011. ро-
CXC.ка паралелно и обговор ся націоналнїёвали

вопросы и зміны параґрафув за націоналнї права За-
2011 CLXXIX.кона од . рока , ку нёму прикапчаного.

Члены Пудкомісії сполочного хованя и културы, у
тому числї и посланик Русинув, розробили много
предложень, котрі и были голошенї пуд час твореня
закона.

29. марта 2016. рока, у второк, в робочый день
Парламента по обговореню реґламента посланик
выступила на честь 340 ручницї из дня роженя Фе-
ренца Раковція ІІ. Тема доклада была Ференц Ра-
ковцій и Русины. У своюй бесїдї посланик спомня-
нула великого князя, історичноє зучастненя русин-
ського народа у ослободителнуй борьбі, як майвір-

gens `delissimaного , пудчеркнула, же майважным
рахує захраненя памняти за великого князя у наш час.

Майважнов задачов Вседержавного Русинського
Самосправованя є захраненя материнського языка. У
інтересох сёго при прямуй ініціативі русинського,
посланика школа Комловшкы, котра находить ся пуд,
воздержанём містного Русинського Націоналного
Самосправованя, была пудпорована Міністеріёв
Людськых Ресурсув сумов у .5 0 форінтув. Так-4 0 .000
же за пудпорованя Міністерії были зробленї руко-
писы ортоґрафічного и мадярсько-русинського сло-

, c n TÁMOP-варюв конченый роект пуд реґ. кодом
3.4.1. A-11/1-2012-004 по выданёви первых русин-
ськых учебникув. Важным резултатом своюй дїятел-
ности оцїнює позитивне в рішеня розміщеня и фі-ы
нансованя Русинського Научно-изглядователного
Інст тута им. академика А. Годинк .i ы

Посланик орґанизовала екзкурзію у Парламент и
прогулк на кораблёви про дїтиу русинськых лїтнїх
таборув.

Ключовов задачов Вседержавного Русинського
Самосправованя рахує ся захраненя ґрекокато-

лицькых традіцій, розвуй ґрекокатолицької віры у
общинї, будованя вспомогателної на тото інфра-
структуры. На ініціативу посланика Міністерія
Людськых Ресурсув 3 -а міліонами форінтув фінан-0
совала будованя Ґрекокатолицького Русинського Па-
ломницького Дома у Гайдудороґськуй єпархії у Деб-
реценї, на улицї Фелшёйовжаї, пуд нумером 11. Будо-
ваня с го дома буде способствовати значномуё
змуцненю націоналного, реліґійного ідентітета. Дїя-
тельство Паломницького Дома буде проводити ся до-
вєдна из Дебрецен-Йовжа Ґрекокатолицьков общи-
нов и Русинськым Націоналным Самосправован мё
Дебрецена, будовля буде стояти коло запроектовануй
деревлянуй церьковли. Про успішноє воплощеня
проґрамы ги партнер пудкапчало ся правлїня
Гайдудороґської Єпархії.

2016. рока на Пленарных засїданёх Парламента
посланик выразила позіцію Парламентськуй Комісії
націоналных меншын за дїятельство Омбудсмана за
общі права чоловіка и замістникув за 2015. рук.

19. новембра м. р. русинськый посланик навщиви-
ла Фестівал Русинської Націоналної Културы „Черве-
на Ружа Трояка“, котрый одбыв ся у Мукачові у кере-
тох научної конференції „Русинство у Европі и Ук-
раинї“. Также у проґрамі было покладеня вінцюв
коло памнятника А. Духновича и сяточный концерт.
При совмістнуй орґанізації русинського посланика у
Парламентї Мадярщины, Вседержавного Русинсько-
го Самосправованя, Общества Русинської Културы,
Фундації „За Русинув было проведено традіційноє”
културноє міроприятя пуд тітулом „Шедевры Ру-

”синського Умілства .
Пуд патронатом посланика были орґанізованї: Ру-

синськоє Націоналноє Сято, І. Фестівал Народных
Хорув у Вамошуйфолу, ченя аося памнятник Блаже-
ному Теодорови Ромжа Нїредьгазськ, ініціованого ым
Русинськ Самосправован и Ґрекокатолицькым ём уй
Парохії Нїредьгаза-Ёрёкёшфёлд, меженародна науч-
на конференція, орґанізована Пейчськым універзі-
тетом и Русинськым Націоналным Самосправованём
Пейча „Минулость, днешнёсть, будучность , пося-”
чена юбілеёви універзітета и памняти академика Ан-
тонія Годинкы, орґанізована Урядом Омбудсмана,
Вседержавным Русинськым Самосправованём, Об-

”ществом Русинської Културы, Фундації „За Русинув
меженародна научна конференція и выставка на
честь Антонія Годинк І. Русинськый Бал.ы,

Віра Ґіріц, посланик Русинув Мадярщины у Пар-
ламентї Мадярщины

Член Пудкомісії сполочного хованя и културы
Парламентськуй Комісії Націоналных Меншын,
Мадярсько-словацькуй ґрупы Інтерпарламентськуй

Унії, Рады Еколоґічного РозвояНаціоналнуй

Из Парламента

Вістї Hírek
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Вістї Hírek

Вістї
Май
19.: При совмістнуй орґанізації Самосправованя

поселеня Вамошуйфолу и Русинського Націоналного
Самосправованя Вамошуйфолу завершыло ся
проведеня конкурса малёваня меже школашув середнїх
школ пуд тітулом „ Ференца РаковціяGens Fidelissima II.
– геройськый народ“. Як и у пережі рокы, дїти
зучастнили ся у конкурсї великым числом – 54 особ.
Побідителї конкурса дустали наград – файнї книжкы.ы

29.: У салї Пештського Віґадова одбыло ся пере-
Pro Cultura Minoritatumдаваня с горучної преміїё

Hungariae. Премію передав Мікловш Шолтейс,
держсекретарь з вопросув реліґійных, націоналных и
сосполных капчань Міністерії Людськых Ресурсув.
Сёго рока премії быв удостоєный Русинськый
націоналный ансамбл народної співанкы из Комловшкы
за велику роботу по захраненю русинськуй націоналнуй
дїдузнины, русинської културы.

Юній
10.: При совмістнуй орґанізації Самосправованя

поселеня Вамошуйфолу и Русинського Націоналного
Самосправованя Вамошуйфолу была проведена II.
Стріча націоналных хорув. Выступили словацькі хоры
из Палгазы и Гаромґуты, нїмецькі из Раткы и
Герцеґкута, русинські из Комловшкы, Мучоня и
Вамошуйфолу. У міроприятю зучастнив ся Віктор
Крамаренко, предсїдатель Вседержавного Русинського
Самосправованя. Сурпрізом про притомных гостюв
стало вто, што русинські ансамблы заспівали довєдна.

12.: Завідувучый Главного оддїла з вопросув
реліґійных, націоналных и цівілных капчань МЛР
Ріхард Тірчі, Віра Ґіріц, русинськый посланик у
Мадярському Парламентї и Віктор Крамаренко,
предсїдатель Вседержавного Русинського Самоспра-
во ва н я н а в щ и в и л и є п и с ко п а М і ш кол ц с ь ко ї

Ґрекокатолицької Єпархії Др. Атаназа Ороса. Пуд час
бесїды были пуднятї вопросы про важность віры у
захраненю націоналного ідентітета.

12.: У Комловшцї высше зазначенї особы вєдно з
Ласловом Поповичом, предсїдател Комловшськогоём
РНС, котроє содержыть Комловшську Націоналну
Русинську Школу, Ласловом Кетелешом, мером
Комловшкы, Др. Еніков Штумпф, секретарём селського
самосправованя, Семан Андрашне, членом фінансово-
ревізійнуй комісії ВРС, Іштваном Пастором,
замістителём мера, Ґуленя Атілане, депутатом
селського самосправованя и учительков Еніков
Паулецкіне Ґуляш бесїдовали за ї и личнїматеріалн
у р яз ксловія про преподаваня усинського ы а. По бесїдї
містнї руководителї указали гостюм Русинську На-
ціоналну Захоронку, Русинську Хыжу и туристичнї
інтересантности Комловшкы.

17.: Столичноє Терезварошськоє Йожефва-, ,
рошськоє Русинські Націоналнїи XVI. районноє
Самосправованя и Общество Русинської Інтеліґенції
имени Антонія Годинкы орґанізовали вечур памняти
професора хірурґа Др Александера Фединця на честь, .
120- .лїтя зо дня роженя Бесїду за жывотный путь
познатого дохтора и нехотьякої личности держала Др.
Маріанна Лявинец предсїдатель Столичного,
Русинського Націоналного Самосправованя Др Павел, .
Мейсарош колишнїй ученик и в подалшому колеґа,
професора проф Михаил Рущак преподаватель, . , -
пензіста універзітета Віра Ґіріц русинськый посланик, ,
у Мадярському Парламентї.

17.: У Вамошдёрку одбыла ся МеженароднаX.
Стріча Союза Поселень Вамоша. Вамошуйфолу
представляв Русинськый Хор Народнуй Співанкы.
Прозвучали русинські и мадярські народнї співанкы.

29.: У горватськум Осієкови отворив ся XIV.
Світовы у , на котрум його предсї-й Конґрес Русин в
дателём на слїдувучі два рокы бзясь ыв выбраный Др.
Степан Лявинец.

Комуніке

Ги представителї русинської сполности Мадярщины выражаєме побуреня и протест, и ініціюєме
прийнятя мусайных дїй.

На основі Констітуції Мадярщины и ушыткої ї правової сістемы кажда націоналность має право на
еґзістованя ги етнична сполность. Русинськ народ має неоднятноє право на захраненя и розвуй націо-ый
налного ідентітета сполности, історичных традіцій, материнського языка, збогачованя духовної културы.

Мы дузнали ся, и у нас є жерела інформації, же 7. юнія 2017. рока у Будапештї Любов Непоп, Надзвы-
чайный и Полномочный Посол Украины у Мадярщинї, и Юрій Кравченко, предсїдатель Вседержавного
Украинського Самосправованя, стрітили ся из пудкарпатськ ма новинарями. Прозвучавшоє на прес-ы
конференції кладе пуд сомнїв еґзістованя русинського народа, його материнського языка, многолїтнїх тра-
діцій, історичної минувш ны.ы

На пудтвердженя нашого выголошеня мы опубликовали матеріалы прес-конференції, потовмаченї на ма-
дярськый язык, и коментарі на них, електронный адрес жерела, оріґіналный текст прес-конференції и пись-
мо предсїдателя Вседержавного Русинського Самосправованя Віктора Крамаренка и Посланика Русинув у
Мадярському Парламентї Вір Ґіріцы предсїдателёви Вседержавного Украинського Самосправованя
Юрійови Кравченко на нашум сайтї www.ruszin.com

Віра Ґіріц
Віктор Крамаренко
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Наші сятаÜnnepeink

Budapest, 2017. május 21.
Egy tavaszi verőfényes vasárnap déli 12 órakor meg-

szólaltak a harangok a Budapest Rózsák terei görögkato-
likus templom tornyában. A templomot már megtöltötték
a Miskolc és környéke, Edelény, Múcsony, Abod, Vá-
mosújfalu és más borsodi, valamint debreceni és szabol-
csi ruszin önkormányzatok képviselői. A világhírű Szent
Efrém Fér`kar csodálatos dallamokkal hirdette Isten di-
csőségét a karzatról. Az ünnepi Szent Liturgiát Főtiszte-
lendő dr. Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspö-
ke celebrálta Tivadar Mihály és Szónoczky János Mihály
görögkatolikus papok, valamint Salai Szabolcs és Lő-
rinczi Róbert diakónusok segédletével. Tanításában a
vak meggyógyításának evangéliumi üzenetéhez
kapcsolódóan a mindennapi dolgok meglátására, mások
megsegítésére, Isten titkainak meglátására és
felismerésére buzdított.

A Szent Liturgiát követően a Néprajzi Múzeum adott
helyet további programjainknak. A ruszin himnusz el-
éneklése után Kramarenkó Viktor, az Országos Ruszin
Önkormányzat elnöke köszöntötte közösségünk tagjait.

Ezután következett Tircsi Richárd, az EMMI Nemzeti-
ségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős He-
lyettes Államtitkárság főosztályvezetőjének köszöntője.
Az ünnepet jelenlétével megtisztelte Giricz Vera, az Or-
szággyűlés ruszin nemzetiségi szószólója, Dr. Török Ta-
más, az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának titkárságve-
zetője, Iváncsó Róbert, a Munkácsi Városi Tanács kép-
viselője, bizottsági elnök, a ruszin önkormányzatok, a ci-
vil szervezetek elnökei és képviselői.

A kulturális műsorban a Múcsonyi Kalász László Ál-
talános Iskola tanulói (igazgató Rakaczki Mária, betanító
tanárok Borbélyné Béres Enikő és Jónás Sándor) ruszin
dalokat, énekeket és verseket adtak elő. Gratulálunk és
további sikereket kívánunk! Az ünnep kulturális részét a
„Rusznaki” népi zenekar vidám műsora zárta.

A Néprajzi Múzeum gyönyörű freskói, díszítései el-
kápráztattak bennünket, a néprajzi kiállítás megtekintése
pedig sok gyermekkori élményt hozott elő az emlékeze-
tünkből. A program közös étkezéssel és baráti beszélge-
téssel ért véget.

Szónoczky János Mihály

Ruszin Nemzeti Ünnep
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Наші сятаÜnnepeink

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Engedjék meg, hogy megkülönböztető tisztelettel és
szeretettel köszöntsem főtisztelendő Dr. Orosz Atanázt, a
Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye püspökét, Tircsi
Richárdot, az EMMI főosztályvezetőjét, Giricz Verát, az
Országgyűlés ruszin nemzetiségi szószólóját, Dr. Lyavi-
necz Sztyepánt, a Ruszin Világkongresszus elnökét,
Iváncsó Róbertet, a Munkácsi Városi Tanács képvi-
selőjét, bizottsági elnököt, a ruszin nemzetiségi önkor-
mányzatok megjelent elnökeit, képviselőit és a mai ün-
nepre érkezett vendégeket.

Országos elnökként harmadik alkalommal állok
Önök előtt nemzeti ünnepünkön, az előbbi években vilá-
gossá tettem, hogy milyen elvek, értékek révén szeret-
ném e tisztséget gyakorolni. Most pedig kötelességem-
nek tartom, hogy beszámoljak, mit sikerült megvalósítani
abból, amit akkor ígértem. Tavaly május 1-től a Hodinka
Antal Ruszin Tudományos-kutató Intézet az Országos
Ruszin Önkormányzat székházában működik. Volt egy
ígéretem, hogy a Magyarországon használt 3 nyelvjárást
felhasználva kiadjuk a Magyar ruszin és a Helyesírási
szótárt. Örömmel értesítem, tudatom a közösséggel,
hogy a szótárak digitális formában elkészültek, a nyár fo-
lyamán nyomdába kerülnek. Az Udvari István Magyar-
országi Ruszinok Könyvtárát sikerült egy hagyatékból
olyan ritka magyar és ruszin nyelvű kötetekkel bővíteni,
amelyek még az antikváriumban sem kaphatók. A könyv-
tár látogatók száma is megtöbbszöröződött. A Fedinecz
Atanáz Magyarországi Ruszinok Közérdekű Muzeális
Gyűjteménye és Kiállítóhelye a névadója hagyatékának
és a felajánlásoknak köszönhetően jelentősen gyarapo-
dott. Kezdeményezésünkre egyre több csoport jelentke-
zik be a távolabb eső településekről hétvégi tárlat megte-
kintésére, az intézmények vezetőivel és a munkatársak-
kal a jövőben is sok szeretettel várjuk őket. A Ruszin Vi-
lág, a magyarországi ruszinok közéleti, tájékoztató la-
punkban és az ORÖ honlapján folyamatosan tájékoztat-
juk közösségünket, az önkormányzatunk aktuális pályá-
zatairól, rendezvényeiről és híreiről. Az előző évekhez
képest idén még több diákot sikerült tanulmányi ösztön-
díjban részesíteni.

Tisztelt ünneplő közönség! Járva az országot, megis-
merve a területeken és településeken működő ruszin ön-
kormányzat elnökeit képviselőit és az ő munkájukat segí-
tő embereket a mindennapi élet legkülönbözőbb terüle-
tein becsületben helytálló hon`társként ismertem meg

legtöbbjüket. Több olyan önkormányzat van, akit úgy lá-
tom, hogy 100%-ra teljesítenek. Szeretném megdicsérni
a Múcsonyi Kalász László Általános Iskola jelenlévő ve-
zetőit, a ruszin nyelv és ének tanárait, akik néhány hónap-
pal ezelőtt önként fölajánlották a mai ünnepségünk lebo-
nyolításában való segítséget és szerették volna bemutatni
azt az érdemi munkát, amit végeztek és aminek tanúi le-
hetnek Önök is a mai nap folyamán. Ezen kívül nem ma-
radhat ki a dicséretből Bán Marcsika és Annuska, akik áp-
rilisban Sárospatakon a II. Rákóczi fejedelem szobránál,
a nagy létszámú ruszin közösség előtt kíséret nélkül el-
énekelték a ruszin himnuszt

A hitünk, a hagyományaink és a kultúránk megőrzése
mellett már többször hangsúlyoztam, hogy anyanyel-
vünk megőrzése van a legnagyobb veszélyben. A magyar
kormánytól minden segítséget megkapunk, és több he-
lyen élnek is vele, hogy akár játékos formában a gyere-
kek, vagy népdalkörben a felnőttek gyakorolják, és tanul-
ják a nyelvet. Köszönöm mindenkinek, aki eljött a közös
nemzeti ünnepünkre. Igyekeztünk idén is egy olyan im-
pozáns helyet választani fővárosunk szívében, a Néprajzi
Múzeumot, ahol az ünneplés után tárlat megtekintésére is
van lehetőség. Jó időtöltést kívánok a nap további ré-
széhez.

Isten tartsa meg nöket!Ö
Fordította: Janger Bt.

Kramarenko Viktor, az Országos Ruszin Önkormányzat
elnökének ünnepi beszéde



14 Русинськый Світ Ruszin Világ�

Наші сятаÜnnepeink

Tisztelettel köszöntöm a hallgatóságot a Ruszin Nem-
zeti Ünnep Alkalmából!

Azon a helyen rendezik meg most ezt a szép ese-
ményt, ahol a legtöbb tudás halmozódott fel a magyarok
és a velük élő hazai és kárpát-medencei nemzetiségekről,
ahol jól tudják, milyen fontos a közösség és a benne élő
ember. A mai nap a ruszin emberekről, a hazai ruszin nem-
zetiségi közösségről beszélünk, Önöket ünnepeljük.

A ruszin vagy rutén nép történetét a történelmi viha-
rok során megszámlálhatatlan külső esemény alakította.
Jelenlegi szülőföldjüket és a Kárpátok vonulatait a ma-
gyar honfoglalással közel egy időben, a IX. században
már lakták, ugyanakkor őseik egyes feltételezések szerint
már a népvándorlás korában, az V-VI. században megér-
keztek e területre. A XIII. századtól számított betelepíté-
sükben szerepet játszottak a kenézek és soltészek, akik ré-
vén szorgalmas földművelő és állattenyésztő nép telepe-
dett meg a Keleti-Kárpátokban. Az államalakulatok „jöt-
tek-mentek” felettük, de ők mindig maradtak. Sosem volt
tartósan önálló anyaországuk, társadalmuk is jobbára egy-
nemű volt, az egyetlen állandóságot és biztonságot éle-
tükben a szülőföld és a görögkatolikus egyház összefogó
ereje jelentette. Azonban az elmúlt három évszázadban
megerősödő öntudatuk, gazdag kulturális és vallási ha-
gyományaik, a magyar önrendelkezés számára sorsdöntő
szabadságharcokban tanúsított bátorságuk bizonyította,
hogy a mindenkori Magyarország számíthat rájuk, nem-
zetünk fontos és hűséges alapkövei.

A magyarországi ruszinok nemzeti ünnepe május 22-
éhez, a Rákóczi-féle szabadságharc kezdetéhez kötődik.
A ruszinok lakta Beregszászon bontott ugyanis zászlót
Esze Tamás 1703-ban ezen a napon, és vette kezdetét a tö-
rök kiűzése utáni első fontos eseménysorozat, mely a mo-
dernkori magyarság önálló nemzetté válásának létjogo-
sultságára hívta fel a világ `gyelmét. II. Rákóczi Ferenc
hadi sikereiből kivették részüket a Kárpátok keleti karé-
ján élő ruszinok is, akik között szép számmal harcoltak
ruszin földművesek is. A túlélők közül sokak sorsa is a fe-
jedelemhez hasonlóan a bujdosás lett, vagy a helyben ma-
radóké az elnyomás.

A történelem viharai azonban csak megerősítették a hi-
tét a Kárpátok lankáin élő síkföldi dolisnyákoknak, és a
bérceken lakó lemkó, bojkó és hucul ruszinoknak abban,
hogy nyelvük és vallásuk gyakorlásával kultúrájuk kivi-
rágozhat, népük megerősödhet. A XIX. századi nemzeti
ébredés is a nyelv és az irodalom termékeny táptalajából
táplálkozott, melyet Alexandr Duhnovics és Adolf
Dobrjanszkij neve fémjelez. A kor politikai eseményei és
a nemzetiségi autonómia pozitív hozadékait mérlegelni
képes belátás azonban a XIX-XX. század fordulóján még
hiányzott. Nagyobb baj azonban a ruszinok szemszögé-
ből, hogy bár a gazdasági fejlődés világszínvonalú volt,
az egyre népesebb ruszinok között a nyomor nem szűnt

meg. A sajnálatos folyamat végeredménye a tömeges el-
vándorlás, mely csak Amerikára vetítve közel negyed-
millió ruszin betelepülését jelentette. De ne feledkezzünk
meg a Monarchia más területeire, például Bácskába a
jobb élet reményében beköltözőkről sem.

Az I. világháborút követően a méltán megérdemelt ön-
rendelkezést Ruszka Krajna autonóm terület lakossága
csak alig egy évig élhette meg; az 1919-es Saint Denis-i
Szerződés a frissen életre hívott Csehszlovákiának aján-
dékozta Kárpátalját annak népével együtt, míg a történel-
mi osztrák-magyar duális államrendszer ezzel kimúlt. De
e kérészéletű autonómia alatt is virágzott a kultúra, létre-
jött a Kárpátaljai Tudományos Társaság, mely a tájegy-
ség mellett az itt élő ruszinok kulturális értékeit és érde-
keit volt hivatott megvédeni. A II. világháború borzalmai
után az azt követő szovjet befolyás alatt sínylődő Cseh-
szlovákia, Lengyelország és maga Ukrajna is többszörös
lakosságcserével zilálta szét az egykor legalább területi
alapon egységes ruszin közösséget, egyházaikat feleke-
zeteikkel együtt szétverték. Az egyszerű ember szívóssá-
gát azonban nem tudták legyőzni: az áttelepített ruszinok
évekkel később elérték, hogy visszatelepülhessenek szü-
lőhelyükre, és sokan a korábbi lakóházaikat is visszavá-
sárolhatták.

Az 1989-es fordulat, majd az azt követő „harmadik ru-
szin nemzeti ébredés” lassú, de biztos teret nyitott a nem-
zetiségi politizálásnak és a kulturális autonómiatörekvé-
seknek. Az 1991-ben először megszervezett Ruszin Vi-
lágkongresszus azóta kétévente és mindig más országban
kerül megrendezésre, jelképezve azt az összetartozást,

Tircsi Richárd,
az EMMI Egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért
felelős helyettes államtitkárság főosztályvezetőjének köszöntője
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Köszöntöm minden kedves olvasómat a Szentlélek
eljövetelének ünnepével, és kívánok Isteni kegyelmet és
a Szentlélek ajándékait: bölcsességet, értelmet, tanácsot
és erősséget, tudományt, jámborságot és az Úr félelmét;
arassák le a Szentlélek kilenc gyümölcsét is: a szeretetet,
békességet, tisztaságot, hitet, örömöt, türelmet, jóságot,
szelídséget, önmegtartóztatást – ezek mind a mostani ün-
nep ajándékai. A nép ezt az ünnepet Ötvenednek – Pün-
kösdnek nevezi (eredete a görög pentakosz: ötven nap) és
fontos minden keresztény számára, mert ezen a napon ala-
pították az Egyházat. A keresztelés és a bérmálkozás ré-
vén mi is az egyház tagjaivá lettünk, kis apostolok va-
gyunk. Az apostoli munka pedig a család (a kis egyház)
keresztényi élete: a vasárnapi és az ünnepi misék látoga-
tása, a közös családi imák és jótékony cselekedetek.

Az ünnep Evangéliumát hallgatva felmerül bennünk
egy kérdés: mit ünnepeltek a zsidóknál ezen a napon? A
zsidók az ötvenedik napon vonultak ki Egyiptomból, és a
Sínai-hegyen az ötvenedik napon kapták meg a Tízparan-
csolatot – az Ószövetség alapját. Ez az ünnep az aratás és
a hálaadás ünnepe is volt. A hagyománynak megfelelően
azon a napon mindenhonnan, még messzi földről is sok
zsidó Jeruzsálembe jött, hogy hálát adjon Istennek a föld
terméséért, és áldozatot mutasson be a templomban.

Az apostolok és az első keresztények változtatás nél-
kül vették át az Ötvened – Pünkösd ünnepét az Ószövet-
ségből, ahogyan a Pászka ünnepét is. Az ünnepi misét a
nyolcadik században írta Damaszkuszi Szent János és
Maiumai Szent Kozmasz. A keresztényeknél az ünnep
alapja a Szentlélek eljövetele, ahogy Krisztus az Evangé-
liumban kinyilatkoztatja: „Élő víz folyói fakadnak majd
belőle”. Az apostolok részesülve a Szentlélekben nyilvá-
nosan kezdték hirdetni Krisztust az Atya a Fiú és a Szent-
lélek nevében keresztelve.

A mai időkben nincs elég bátorságunk nyíltan hirdetni
a kereszténységet, keresztényi életet élni és időt sem szá-
nunk rá. Mondhatni, abban a tévhitben élünk, hogy időt
szentelni a hit gyakorlására és megismerésére hiábavaló
dolog. Úgy gondolom, hogy ez szörnyű tévedés, ez meg-
foszt minket a Szentlélek ajándékaitól, hiszen elveszítjük
azt a tapasztalatot, hogy Krisztus elhozta nekünk az örök
életet, amelyet nem határol idő. Többre értékeljük a pilla-

natot, mint az örökkévalóságot. Az egyházatyák ezt
„lelki vakságnak” hívják. Imádkoznunk kell, hogy
segítséget kapjunk, megvilágosodjunk és megértsük a
kereszténység küldetését.

Pünkösd idején a templomokat, a házakat és az udva-
rokat virágzó nyírfaágakkal díszítjük, a nép ezért nevezi
ezt az ünnepet „zöld ünnepnek” is. A nyírfavirág illatáról
pedig sokunknak gyakran ez az ünnep jut eszünkbe.

Az ünnep másnapján, hétfőn ünnepeljük a Szenthá-
romságot. A Szentháromság teljessége az emberi értelem
számára elérhetetlen, felfogni csak lelki életünk tapaszta-
lásai által lehetséges. Ezért tartják a Szentháromságot a
keresztény hit legnagyobb titkának. Isten mibenléte is
olyan, amit semmilyen teremtmény nem képes megis-
merni: sem ember, sem angyal. Számomra Szent Patrik
tanításai jelentenek segítséget, melyek a magyarázatot az
embernek felfogható természetben kereste. A lóhere
leveleinek példáján magyarázta: ahogy egy tőről
ugyanolyan levelek nőnek, úgy tudjuk a valósághoz
viszonyítani a Szentháromságot. Ezért késztet minket ez
a titok a keresztényi élet küldetésének elfogadására.

Úgyhogy együtt ünnepeljük ezt a két ünnepet, annak
ellenére, hogy külön is nagy jelentőségűek, és nagy sze-
repük van a Bibliában. Aktualitásuk állandó marad a vi-
lág végezetéig. Mert a jelenkori anyagias világban mind-
egyikünknek szüksége van a Szentlélek megszentelő ere-
jére. A hitet a szülők szavaikkal és hagyományaikkal ad-
ják tovább. A megvilágosodás pedig a hit tapasztalásával
jön el, amit nemzedékről nemzedékre adunk tovább.
Ezért küzd úgy a sátán a szülői hit ellen, mert bármekkora
lehet is a fa, ha gyökere elhal - kiszárad. Ahogy a régi ró-
mai mondás is mondja: „Akinek nincs múltja, nincs jövő-
je sem.”

Ezért is kérem a Budapesten élő vagy ideiglenesen itt
tartózkodókat, hogy csatlakozzanak a 13.30-kor kezdődő
vasárnapi és ünnepi egyházi-szláv nyelvű miséinkhez a
Keleti pályaudvar közelében található VII. kerületi
Rózsák tere 9-10. szám alatti templomunkban.

Tivadar Mihály görögkatolikus áldozópap

Fordította: Janger Bt.

Pünkösd

amelyet nyelvük és kultúrájuk alapoz meg.
A XX. század viszontagságai területileg szétszakítot-

ták ugyan a ruszinok koherens évszázados közösségét, de
az utódállamokban továbbra is kitartanak szülőföldjük
mellett. A hazánkban élők egyre öntudatosabban építik
közösségüket az egyre növekvő anyagi és erkölcsi támo-
gatás révén, melyet államunktól kapnak. Újságot szer-
kesztenek, tankönyvet adnak ki, iskolát tartanak fenn.
2014-től nemzetiségeink a magyar Parlamentbe önálló
képviseleti intézményként szószólókat küldhetnek, akik
törvényeket kezdeményezhetnek és rálátásuk, befolyá-

suk van a nemzetiségi politikára is. Reméljük, hogy a fo-
lyamatosan növekvő támogatással összhangban a kö-
zösség megmarad, identitásuk erősödni tud, kultúrájuk to-
vább fejlődik, oktatásuk kiterjedtebbé válik.

Akkor nyugodtan idézhetjük majd Morus Szent Ta-
más szavait: „… a hagyomány nem a hamu őrzése, ha-
nem a láng továbbadása.” Tiszta szívből kívánom, hogy
ezt a lobogó lángot még nagyon sokáig adhassák tovább
az eljövendő ruszin generációk tagjainak!

Köszönöm, hogy meghallgattak!

Наші сятаÜnnepeink
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Akikre büszkék vagyunk Наша гордость

Fedinecz Sándor profesz-
szor nagyszerű pedagógus,
tehetséges vezető volt. Mert a
tudós a tanítványai, a `atal
tudósnemzedék nélkül olyan,
mint a termés nélküli fa – ki-
szárad és meghal. De nem
lehet tanár bárkiből. Ren-
delkezni kell saját világos
tudományos céllal, hogy hite-
lesen tudjon segíteni, meg-
találni azt másoknak. Pro-
fesszor úr a régi orvosok kife-

jezésével „largo manum" élve vagyis „széles kézzel”,
azaz bőkezűen és ügyesen adott át tanítványainak
mindent, mit élete alatt elsajátított, amit titáni kutatói
munkásságával elért.

Fedinecz professzor sebészeti iskolája szigorú iskola
volt, ahol tökéletesítették a tudást és a sebészi kéz ügyes-
ségét. Itt az egyetemleges klinikai megközelítés és a mes-
teri kézügyesség kultusza uralkodott, itt minden „eset-
elemzés” mélyreható utazás volt a hasonló betegségek
tünetei között, a jövő „sebészeti lehetőségeinek” anató-
miájában. A professzor gyakran ismételte tanítványainak
kedvenc hasonlatát: „a tudomány egy nagy szénakazal,
ha kihúzol egy szalmaszálat – egy másik jön utána, ha
megoldasz egy problémát – egy új keletkezik”. És Fedi-
necz professzor céltudatosan keresett megoldásokat a
mind újabb és újabb tudományos problémákra.

Fedinecz Sándor professzor iskoláját ezer és ezer or-
vos járta ki. Minden új ötletet, gondolatot, meg`gyelést
megbeszélt a munkatársaival. Erőt merített a kollegákkal,
tanítványokkal, diákokkal való szoros munkakapcsolat-
ból. A `atalság pedig szerette `atalos lelkesedéséért, köz-
vetlenségéért, egyszerűségéért, nyíltságáért. Az egyik
legfontosabb követelmény, amelyet tanítványaitól elvárt,
rendkívül egyszerű volt: „Légy őszinte!”

„A `atalokban – mondta a professzor – az őszintesé-
get becsülöm a legtöbbre, a szakma és a tudomány iránti
elhivatottságot.”

Ahogy annak idején Sztaniszláv Kosztlivij professzor
szárnyai alá vette a `atal Fedinecz doktort, úgy ő is áll-
hatatosan és szeretettel támogatta a tehetségeket, büszke
volt a legjobbakra, a legszorgalmasabbakra, a legjobban
érdeklődőkre. Fedinecz professzor nagyra értékelte a se-
bészi tehetséget, mint a minőségi munka alapfeltételét, de
nem tartotta kevésbe fontosnak a munkaszeretetet és a
felelősségérzetet sem. Pontosan ilyen orvosokat nevelt a
professzor: elhivatottakat, dolgosokat, szakmailag maga-
san képzetteket. Egyéni példája, élete tették hitelessé
tanító szavait, melyek erőteljesen hatottak tanítványaira,
`atal kollégáira.

Olyan volt a klinikája, mint egy nagycsalád: az idő-
sebbek segítették a `atalokat, a `atalok pedig tisztelettel

hálálták meg azt. Együttműködés babusgatás helyett. Ön-
zetlen segítség. Szigorúság és nem lélektelen adminiszt-
ráció. Így viszonyult Fedinecz professzor nemcsak a be-
tegekhez, hanem a klinika minden dolgozójához, mun-
katársához is. Rendkívül szívélyes volt a nővérekkel és az
ápolónőkkel. Hiszen ők gondozták a súlyos betegeket.

Tanszékvezetőként feladata volt a doktoranduszok irá-
nyítása is. Sokfélével találkozott: voltak köztük jók és ke-
vésbé sikeresek, művészek és iparosok. Ezért a diploma-
munkák is sokfélék voltak: az egyik – szinte lelki kiáltás,
megosztani a felfedezést a többi orvossal, a másik – di-
vatból, feljebb jutni a ranglétrán, megpróbálni kitűnni.
„ A t u d o m á n y n a k n e m a t u d o m á n y é r t , a
diplomamunkának nem a diplomáért kell lennie” –
vélekedett a professzor. „A tudomány és a szakdolgozat
az emberért folytatott céltudatos munka eredménye, az a
vágy, hogy megoszd a tudást és a felfedezést a
kollégákkal. Csak a munka, csak a gondolat, csak az
egyéni felfedezés számít! A szakdolgozatodnak csak
akkor van értelme, ha az életet szolgálja, ha hozzájárul az
emberi egészség javításához.”

Amikor Fedinecz professzor doktoranduszára bízta a
beteget, megbízta az adott betegséggel kapcsolatos infor-
mációk kidolgozásával is. „Ha a tudománnyal akarsz fog-
lalkozni – dolgozz, de gyógyítsd a beteget is. Ő a munkád
mércéje. Rosszul van a beteg - rossz a munka. Gyógyul a
beteg – sikeres vagy, nem fáradoztál hiába, van értelme a
munkádnak”. Fedinecz professzor nem látta értelmét az
apró kisegítéseknek, de ha valaki fontos kérdésben meg-
akadt, mindig szolgálatkészen sietett segíteni kollégái-
nak, segítőinek, diákjainak.

Fedinecz professzor egy orvosi dinasztiát alapított:
`ait, Sándort és Atanázt, lányát Alexandrát, Tibor és Ni-
kol unokáit már gyerekkorukban megismertette az orvos-
lással. Nagy öröm volt számára, hogy gyermekei és uno-
kái megszerették szeretett hivatását, és az Ő útját járják.
Ő sose tett különbséget a magánélete és a munkája között,
nem hivatkozott túlterheltségre, elfoglaltságra. Estén-
ként szakdolgozatokat olvasott és javított, válaszolt a sok
beérkezett levélre.

Dr. Dobos Szergej így emlékezik tanárára és kollégá-
jára: „Alig két hónap hiányzott a kilencvenedik születés-
napjához. Még halálos ágyán is nyugodt, higgadt volt: egy
igazi keresztény, egy igazi úriember. Tanárunk ragyogó
jellemére emlékezve sok nagyszerű tulajdonsága közül
szeretném kiemelni humorát és életbölcsességét, amelyek
sokszor átsegítették élete meglehetősen nehéz helyzetein.
Kívánom, hogy ezek a sorok az általunk oly nagyon
tisztelt és szeretett ember emlékezetét szolgálják.”

Forrás: Ginzburg V. „Mint darvak az égen” és
Dr. Dobos Szergej „Egy sebész emlékei” című könyvek

Fordította: Janger Bt.

Születésének 120. évfordulóján
Fedinecz professzor sebészeti iskolája



Debrecen – Átadták és megáldották a Görögkato-
likus Metropólia és a Hajdúdorogi Főegyházmegye
székházát Debrecenben

2015 áprilisában döntött úgy a debreceni közgyűlés,
hogy a Pető` téren található egykori Debrecen Hotelt és a
mellette lévő Hatvani István Kollégiumot ingyenes hasz-
nálatba adja a Hajdúdorogi Metropóliának. Ez egy hó-
nappal az után történt, hogy Ferenc pápa megalapította a
Magyarországon élő görögkatolikusok számára a met-
ropóliát, és a görögkatolikus érsekség székhelyének Deb-
recen városát jelölte ki.

Orbán Viktor miniszterelnök 2015 májusában jelen-
tette be, hogy a kormány döntése alapján a görögkatoli-
kusok 2 milliárd 300 millió forint támogatást kapnak az ál-
lamtól a debreceni épületek modernizálására és köz-
pontjuk kialakítására.

A görögkatolikus egyház már évek óta kollégiumi gon-
dokkal küszködik, így a tervek szerint az egykori Debre-
cen Hotelt kollégiummá alakítják át – egy emelet szobái
már el is készültek. Az egykori Hatvani István Kollégium
épületébe az érsekség különböző hivatalait és irodáit, il-
letve a Hajdúdorogi Egyházmegye érseki központját ter-
vezték elhelyezni.

Mostanra végeztek a központ kialakításával is, a mun-
kálatok költsége 460 millió forint volt. A Görögkatolikus
Metropólia és a Hajdúdorogi Főegyházmegye székházát
szombaton áldották meg. Az épület avatásán a falakat
szentelt olajjal kenték meg, és olajjal hintették be az iro-
dákat is.

Papp László polgármester szerint a város büszke arra,
hogy Debrecenben valamennyi felekezet békében él egy-
mással, és segíti egymás fejlődését.

Papp László

„Debrecen az ország egyik legjelentősebb vallási, spi-
rituális központja, mely kijelentés súlyát és hitelességét a
kölcsönös tiszteletre épülő, intézményesített együttműkö-
dés, a párbeszéd adja az egyházak, a helyi közösségek és
az önkormányzat között” – mondta köszöntőjében Papp
László.

Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője szerint ez az
együttműködés példa lehet az egész világ számára. Főleg
azért, mert a keresztény értékek megőrzése sok helyen egy-
re nehezebb.

„Ezért nagyon fontos az, amiről Debrecen beszél, hogy

ilyen közösségek jó együttműködésben élnek a városban.
És erre lehetünk nagyon-nagyon büszkék” – hallhattuk Kó-
sa Lajost. A politikus ezután ígéretet tett arra, hogy hama-
rosan az új központba kerül az a levél , amit II. Rákóczi
Ferenc állított ki, amelyben az első görögkatolikus csa-
ládnak engedélyezték a letelepedést Debrecenben.

A hivatal avatóján Seszták Miklós nemzeti fejlesztési
miniszter azt mondta: „Magyarország fejlődésének, a nem-
zetépítésnek alapja már ezer éve a keresztény hit. Az egy-
házak társadalomépítő szerepe ezért is fontos. …építeni
csak biztos alapokra lehet, és a nemzetépítésnél ez az alap
a keresztény hit.”

„A magyar nemzet már több mint ezer éve eldöntötte,
hogy számára az igazi alap, amire építhet, az nem más,
mint Krisztus, az ő evangéliuma. Ezek azok az értékek, me-
lyek meghatározzák a fejlődés, a jövő, a lelki és szellemi
építkezés lehetőségét” – hallhattuk Seszták Miklóst.

Kocsis Fülöp érsek-metropolita köszönetet mondott a
magyar kormánynak, amely összesen 2,3 milliárd forinttal
támogatta a metropólia Debrecenbe települését.

Hozzátette, miszerint az új hivatalban is azért dolgoz-
nak majd, hogy ne csak a görögkatolikus, hanem a társ-
egyházak és a város is gyarapodjon.

„Ehhez mi kellünk, mindnyájan: a polgármester, a
munkatársai, az egyházi vezetők, a hívek, mindenki kell.
Enélkül a sokaság nélkül az Úristen sem tudná ezt a gyara-
podást véghez vinni” – hangoztatta az érsek-metropolita.

A székház ünnepélyes megáldására Magyarországról
és a környező országokból is érkeztek püspökök és más
egyházi elöljárók. Az ünnepségen részt vett Latorcai Já-
nos, az Országgyűlés alelnöke, Rétvári Bence, az EMMI
parlamenti államtitkára és Latorcai Csaba kiemelt társa-
dalmi ügyekért felelős államtitkár is.

Május 4-én és 5-én 14 órától 17 óráig bárki megtekint-
heti az épületet belülről is, a Görögkatolikus Metropólia és
a Hajdúdorogi Főegyházmegye munkatársai örömmel
vezetik körbe az érdeklődőket.

Forrás: Dehír
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Egyházunk Наша церьков

Igazi otthonra leltek a görögkatolikusok Debrecenben



18 Русинськый Світ Ruszin Világ�

A z O r s z á g g y ű l é s
Magyarországi nemzetiségek
bizot tsága 2016. évben
számos módosító javaslatot
dolgozott ki és nyújtott be a
Magyarország 2017. évi köz-
ponti költségvetésről szóló
törvényjavaslathoz a telepü-
lési, a területi és az országos
önkormányzatok, az általuk
fenntartott intézmények és a
társadalmi szervezetek, vala-
mint az EMET támogatá-
sának emelésére. A bizottsági

egyeztetések során a szószóló aktívan vett részt az Or-
szágos Ruszin Önkormányzat költségvetési igényeinek
képviseletében, melynek eredményeként jelentős emel-
kedést sikerült elérni az önkormányzat és az általa fenn-
tartott intézmények, valamint a ruszin települési és regio-
nális önkormányzatok `nanszírozásában.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vényjavaslatokkal párhuzamosan folyt a nemzetiségi jo-
gokról szóló 2011. évi CLXXIX. törvény ide vonatkozó
fejezeteinek módosítása is, ily módon a Köznevelési és
kulturális albizottság tagjai, köztük a szószóló is, több ja-
vaslatot dolgoztak ki, amelyek előterjesztésre is kerültek
a törvényalkotás folyamán.

Az Országgyűlés 2016. március 29-én, kedden meg-
tartott ülésnapján a napirendi pontok tárgyalása után a
szószóló II. Rákóczi Ferenc születésének 340. évforduló-
jának tiszteletére II. Rákóczi Ferenc és a ruszinok címmel
megemlékezett a Nagyságos Fejedelem és az általa „gens
`delissima”, vagyis a „leghűségesebb nép”-nek nevezett
ruszinok történelmi kapcsolatáról, a szabadságharcban
való részvételéről és II. Rákóczi Ferenc emlékének je-
lenkori ápolásáról.

Az Országos Ruszin Önkormányzat egyik legfonto-
sabb feladatának az anyanyelv ápolását tartja, ennek ér-
dekében a szószóló kezdeményezésére és szorgalmazá-
sára 0 -ban az EMMI a Komlóskai RNÖ fenntartásá-2 16
ban műkodő Komlóskai Általános Iskolát összesen 4 500
000 forint támogatásban részesítette, ugyancsak az
EMMI támogatásával elkészült a Helyesírási szótár és a
Magyar-ruszin szótár kézirata, a TÁMOP-3.4.1.A.-1-
2012-0004. számú pályázat keretein belül elkészültek az
első ruszin nyelvű tankönyvek: Ruszin nyelvkönyv 1.-2.
osztályok számára és a Munkafüzetek, a Ruszin népis-
meret 1-4. osztályok számára. Tevékenységének fontos
eredményének tekinti a szószóló a Ruszin Tudományos
Intézet működési hátterének végleges, megnyugtató meg-
oldását.

A „Határtalanul” EMMI pályázat keretein belül a
hazai ruszin táborokban nyaraló gyermekek a szószóló
vendégeiként meglátogatták a Parlamentet és részt vettek
egy dunai hajókiránduláson, amelynek során megismer-
hették fővárosunk látványosságait.

Az Országos Ruszin Önkormányzat kulcsfontosságú

feladatának tekinti a görögkatolikus hagyományok ápo-
lását, a vallás közösség fejlesztő erejének erősítését, inf-
ra s t ruk tu rá l i s há t t é r l é t r ehozásá t . A rusz in
görögkatolikus tradíció továbbélését szolgálja az EMMI
30 millió forint támogatásával a Hajdúdorogi
Főegyházmegye tartós használatát képező Debrecen,
Felsőjózsai utca 11. szám alatti telekre tervezett
Görögkatolikus Ruszin Közösségi Ház megépítése,
amely színteret biztosít a nemzetiségi-vallási identitás
megerősödéséhez. A Közösségi Ház a Debrecen-Józsa
Görögkatolikus Egyházközség és a Debreceni Ruszin
Nemzetiségi Önkormányzat bevonásával működhetne
tovább, ugyanis az épület egy másik kezdeményezés által
tervezett fatemplom mellett valósulna meg. A program
s i k e r e s m e g v a l ó s í t á s a é r d e k é b e n s z a k m a i
közreműködőként bevonásra kerül a Hajdúdorogi
Főegyházmegye.

A szószóló 2016-ban is a Magyarországi nemzetisé-
gek bizottságának az alapvető jogok biztosának és
helyetteseinek tevékenységéről benyújtott beszámolóról
kialakított állásfoglalását ismertette az Országgyűlés
plenáris ülésén.

A szószóló részt vett a tavaly november 19-én, Kár-
pátalján, Munkácson a Cservená Ruzsá Trojáká elneve-
zésű Ruszin Kulturális Nemzetközi Fesztivál keretein
belül megrendezett „Ruszinság Európában és Ukrajná-
ban” című tudományos konferencián, az azt követő ko-
szorúzáson és az ünnepi gála-koncerten, valamint társ-
szervezője és támogatója volt a Stefánia Palotában Dr.
Simicskó István honvédelmi miniszter fővédnökségével,
az Országos Ruszin Önkormányzat, a Ruszin Kulturális
Egyesület és a Ruszinokért Alapítvány szervezésében
megtartott a Ruszin Művészeti Világ Remekei címmel
hagyományos őszi kulturális eseménynek.

2016-ban a szószóló fővédnöke volt a Nemzeti Ruszin
Ünnepnek, az I. Vámosújfalui Népdalkör Találkozónak,
a Nyíregyházi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat és
Nyíregyháza-Örökösföldi Görögkatolikus Egyházköz-
ség szervezésében, az EMMI támogatásával felállított
Boldog Romzsa Tódor vértanú püspök emlékművének
megáldásához kötött ünnepélyes rendezvénysorozatnak,
a Pécsi Tudományegyetem és Pécsi Ruszin Önkormány-
zat Hodinka Antal akadémikus emlékének és az egyetem
jubileumának szentelt a „Múlt, jelen, jövő” című nemzet-
közi tudományos konferenciának, Hodinka Antal akadé-
mikus halálának 70. évfordulóján az Alapvető Jogok Biz-
tosának Hivatala, az Országos Ruszin Önkormányzat és a
Ruszinokért Alapítvány által közösen szervezett emlék-
ülésnek és kiállításnak, az I. Ruszin Bálnak.

Giricz Vera
ruszin nemzetiségi szószóló

A Magyarországi nemzetiségek bizottsága és a
Magyarországi nemzetiségek bizottsága Köznevelési és

Kulturális Albizottságának tagja
Az Interparlamentáris Unió Magyar-szlovák Baráti

Tagozat és a Nemzeti Fenntartható Fejlődés
Tanácsának tagja

A Parlamentből

Hírek Вістї
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Hírek Вістї
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Adószáma: 18170720-1-42

Május
19.: Lezárult a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeu-

ma és a Vámosújfalui Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
közös szervezésében az általános iskolások számára kiírt
„Gens Fidelissima II. Rákóczi Ferenc leghűségesebb népe”
című gyermek rajzpályázat. Az előző évekhez hasonlóan az
idén is sok gyermek, számszerűen 54-en rajzoltak. A díjazottak
értékes könyveket kaptak.

29.: Az idei Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjat a
Pesti Vigadó termében adta át Soltész Miklós, az EMMI
Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért
Felelős államtitkár és Fülöp Attila, az EMMI Egyházi,
Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős
helyettes államtitkár. Idén az elismerésben a ruszin
nemzetiség örökségének megőrzéséért, valamint a közösségi
élet területén végzett kiemelkedő munkájáért a Komlóskai
Ruszin Nemzetiségi Népdalkör kapta.

Június
10.: A Vámosújfalui Község Önkormányzata és a Vámos-

újfalui Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat közös
szervezésében került megrendezésre a II. Vámosújfalui
Nemzetiségi Dalkör Találkozó. A rendezvényen Pálházáról
és Háromhutáról szlovák, Rátkáról és Hercegkútról német,
Komlóskáról, Múcsonyról és Vámosújfaluból ruszin
dalkörök léptek fel. Az eseményen részt vett Kramarenko
Viktor az Országos Ruszin Önkormányzat elnöke. A
rendezvény meglepetése az volt, hogy a három ruszin dalkör
közösen is énekelt.

12.: Tircsi Richard, az EMMI Egyházi, Nemzetiségi és
Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Ál-
lamtitkárság főosztályvezetője, Giricz Vera, az Országgyűlés
ruszin nemzetiségi szószólója és Kramarenko Viktor, az
Országos Ruszin Önkormányzat elnöke látogatást tett Dr.
Orosz Atanáznál, a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye

püspökénél. A találkozó során szó esett a vallás fontosságáról a
nemzetiségi identitás megőrzésében.

12.: A ruszin nyelv oktatásának tárgyi és személyi fel-
tételek biztosításáról folyatott megbeszélést Komlóskán Tircsi
Richárd, az EMMI főosztályvezetője, Giricz Vera, az
Országgyűlés ruszin nemzetiségi szószólója és Kramarenko
Viktor, az ORÖ elnöke. A megbeszélésen részt vett Popovics
László, a Komlóskai RNÖ elnöke, a Komlóskai Ruszin
Nemzetiségi Általános Iskola fenntartója, Köteles László,
Komlóska polgármestere, Dr. Stumpf Enikő, a település
jegyzője, Szemán Andrásné, az ORÖ PEB tagja, Pásztor István
alpolgármester, Gulenya Attiláné képviselő, Pauleczkiné
Gulyás Enikő tanítónő. A látogatás során a házigazdák
bemutatták a vendégeknek a Komlóskai Ruszin Nemzetiségi
Óvodát, a Ruszin Házat és Komlóska idegenforgalmi
nevezetességeit.

17.: A Fővárosi, a Terézvárosi, a Józsefvárosi és a XVI.
kerületi Ruszin Önkormányzatok és a Hodinka Antal Országos
Ruszin Értelmiségi Egyesület szervezésében megemlékezést
tartottak Fedinecz Sándor sebész professzor születésének 120.
évfordulója alkalmából. A neves orvos és kiváló egyéniség
életútjáról előadást tartott Dr. Lyavinecz Marianna, az FRNÖ
elnöke, Dr. Mészáros Pál, a professzor egykori tanítványa és
kollégája, prof. Ruscsák Mihály nyugalmazott egyetemi tanár,
Giricz Vera, az Országgyűlés ruszin nemzetiségi szószólója.

17.: A Vámosgyörkön megrendezett X. Vámos Tele-
pülések Szövetségének Nemzetközi Találkozóján Vámos-
újfalut a Vámosújfalui Ruszin Dalkör képviselte, műsorán
ruszin és magyar dalok szerepeltek.

29.: A horvátországi Esszékben megkezdte tisztújító ülését
a Ruszinok Világkongresszusa, amelyen a szervezet elnökének
ismét Dr. Ljavinyec Sztyepánt választották.

Fordította: Janger Bt.

Nyilatkozat
A magyarországi ruszin közösség képviseletében felháborodásunknak és tiltakozásunknak kívánunk hangot adni, valamint
szükséges intézkedés megtételét kezdeményezzük.

Magyarország Alaptörvénye, valamint teljes jogrendszere alapján minden nemzetiség jogosult arra, hogy nemzetiségi
közösségként létezzen és fennmaradjon. A ruszin nemzetiségnek elidegeníthetetlen közösségi joga önazonosságának,
történelmi hagyományainak, anyanyelvének megőrzése és fejlesztése, tárgyi és szellemi kultúrájának ápolása és gyarapítása.

Tudomásunkra jutott és erről hírforrással is rendelkezünk, hogy 2017. június 7-én Budapesten találkozott Nepop Ljubov,
Ukrajna Magyarországi Rendkívüli és Meghatalmazott Nagykövete és Kravcsenko György, az Ukrán Országos
Önkormányzat elnöke Kárpátaljáról érkezett újságírókkal.

A sajtótájékoztató során elhangzottak megkérdőjelezik a hazai ruszinság nemzetiségi létét, anyanyelvét, évezredes
hagyományait, történelmi múltját.

Állításunk alátámasztására a www.ruszin.com honlapunkon közzétettük a sajtótájékoztató során elhangzott nyi-
latkozatokat és az azokra történt reagálás magyar nyelvű fordítását, a forrás elektronikus címét és a sajtótájékoztató eredeti
szövegét, valamint Kravcsenko György, az Ukrán Országos Önkormányzat elnökéhez eljuttatott, az Országos Ruszin
Önkormányzat és az Országgyűlés ruszin nemzetiségi szószólója által írt levelet.

Giricz Vera
Kramarenko Viktor
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