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Напутя

Útmutatás

Сила многоликости, любов церьковли
Молодеж усе любить стрічати ся, обы провести
час довєдна. Я сесе знаву, я ипен такый быв даколи.
И виджу, же молодый чоловік, най вун буде хоть
якого віка, хоть якуй ґенерації, народженый у хоть
якому містї, из радостёв захоче стрітити ся из
такыма же молодыма ги вун, отворено обернути ся
ку ним, приятно провести час. Дуже возможно, што
се буде и доста довгый час, проведеный из новыма
цімборами, кедь найдуть ся общі інтересы и вни
порозумівуть ся меже собов.
Се добрі знав и розумів усе молодый по духу,
возведеный меже сятых, Папа Ян Павел IІ., котрый
первый раз 1982. рока на
Цвітну Недїлю покликав
до Рима молодеж.
Перва велика стріча
натулько добрі вуйшла,
што уже пуд час нєї,
ушыткі были покликанї
на будучый рук, а пак и
на слїдувучый, и так
дале.
Сяк зачали ся молодежнї всесвітові стрічі,
котрі из того часа перетворили ся у світовоє
двиганя. Природно, што
католицькі світові стрічі
стали не лем слїдством
стремлїня молодых довєдна провести час, айбо и ку совмістному сяткованю общых цїнностюв. Выяснило ся, же на світї
суть міліоны молодых люди, котрі люблять Исуса,
люблять церьков, уєдно молити ся, уєдно почитати
Господа. Обща віра усе приводить ку укріпленю. Се
добрі знаєме мы, ґрекокатоликы, котрі из рока на
рук, як мінімум єден раз навщивлявуть Маріяповч,
и наш многотысячный народ жывым порывом,
єдиныма устами, єдиным сердцём славить всемогучого Исуса.
Всесвітня стріча стала сякых ґлобалных розмірув, дякувучи и отпустови у Повчі. Вернувшы ся
позад стрічі великым числом, у радости, совмістнуй силї, з честованём єден другого, вірникы
продовжавуть жывот из обновленов душов. Папа
Римськый Франціск, ги и його попередникы, великый позур кладе на особнї стрічі из молодежов.
Се великоє щастя про нас, мы черяєме великі
силы из його слов, из його одобрень и духовных
учень. У сёму роцї вун обернув ся ку молодежі из
чудесным призывом, вун предупредив молодых:
„Не дайте, жебы вашоє щастя было спутаноє канапейом. Молодеж, приязана ку діванови, паралі-

2

зована, она не валовшна дїйствовати, не має
можности жыти“. „Днесь хотять, жебы вы повіровали, ‒ предупредив Папа Франціск, ‒ же лежачи у
комфортови, у спокою, мож прожыти щасливый
жывот. Зато и мы видиме, же много мож досягнути
даскулькыма кліками компютернов мышков вадь
ґомбічков даякого ґаджета. Айбо се неправда!
Жывот заключає ся не у сёму! Се не є щастя! Вы
маєте чинити правдиві поступкы, котрі на самум
дїлї формувуть світ, и пуд час сёго давуть нам
правдивоє и дїйстноє щастя“.
Вецей ги два міліона молодых люди учули сесї
слова Папы Франціска и
вернули ся назад до себе
дому из такым пересвідченём, што они хотять жыти и робити на
благо своюй державы,
цїлого світа, во имня
Господа.
Величезный доим
дустали тотї, ко мав
можность молити ся довєдна из Папов. Єдночасно, у глубокуй тишынї, за довгый час два міліона люди тихо благословили Исуса. Фантастичный доим производила така тишына. Се
усилёвало значеня слов Папы, звучащої Алілуї.
Величезна сила скрывала ся у сюй тишынї,
котру пережыла маса люди на площі Благословеної
Матері у Кракові. Як бы там не было, молодеж и
довєдна з нима уже старші єпископы, вертали ся
дому из чудесным дарунком у душі.
Даже у часы майбулш твердого переслїдованя
християнства мы можеме давати силы єден другому, тоту саму силу, котру дав нам Христос, уже
будучы роспнятым на крестови. И што бы не чекало
нас у нашых домох, из сих сил и совмістно
пережытої любови єден до другого, мы мусиме
продовжати жыти, продовжати нашу общу и особну
борьбу.
Слава Всевышнёму, што мы ушыткі дожыли до
сёго! Дякуєме Папі Франціскови, котрый дав нам
можность сесе ушытко прочуствовати.
Фюлёп Кочіш, митрополит
Гайдудороґська Ґрекокатолицька Митрополія
Товмачила: Ірина Скіба
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Русины Пейча у Пудкарпатю
Изглядователна проґрама „За слїдами познатых личностюв”
Русинськоє Націоналноє Самосправованя Пейча приладило научно-изглядователну проґраму и
орґанізовало тур памняти у Пудкарпатя на первум
тыжднёви юлія сёго рока. Се было зроблено про
тото, обы одродити памнять за познатых русинськых и мадярськых личностюв, котрі прожывали,
вадь навщивляли сесї міста. На пудкарпатськуй
землї малозвістнї вадь докус непознатї особы многоє зробили про свою отцюзнину, котра у тотї часы
належала ку Мадярщинї, и у Мадярув усе была
тїсна дружба из Русинами. Изза оддалености
Пудкарпатя было малопознатым, айбо усе занимало велику ролю и місто у мадярськуй історії.
Меже познатых личностюв
выдатноє місто занимать Антоній Годинка (1864-1946), професор, академик, котрый по Тріанонови быв професором Пейчського Універзітета имени Єлизаветы, переведеного из Братіславы. Вун працовав на філозофськум факултетї у высшеуказанум універзітетї од 1923.
до 1934. рока, онь до самого
выхода на пензію. У тот час, у
школный рук 1926/1927. быв деканом філософського факултета, а 1932/1933. рока – ректором
універзітета. По пензіонованю
академик перестяговав ся до
Будапешта, де и умер, и быв
погребеный.
У Пейчу на будовлї універзітета на улицї Молодежна 2004.
рока установлена памнятна табла на честь Антонія Годинкы.
Пуд час изглядователнуй акції у Пудкарпатю,
Русины Пейча навщивили Береґсас, Изглядователный Інстітут имени Антонія Годинкы, котрый
фунґує при Мадярськум Інстітутї Ференца Раковція II., жебы и у подалшому тримати и посилёвати
капчаня меже научныма інстітуціями Пейча и Пудкарпатя. Мож повісти, же Русины Пейча передавали честунок и од вароша Пейч, зато же на каждому
памнятному містї были покладенї вінцї на честь
познатых личностюв од нашого вароша. Русинськоє Націоналноє Самосправованя Пейча уже рук
як орґанізовало изглядованя, резултатом котрых
уже стали однайденя и изученя памнятных міст.
Навщивленя сїх міст было врученоє ку 165 рочницї
од дня роженя Еде Еґана. Ґрупа, котра складала ся
из 37 особ, єдночасно почтила памнять познатых
особ и од вароша Пейч.
Высшеспомнянутый Еде Еґан (1851-1901) быв
велми познатов личностёв на Пудкарпатю и у жы-

вотї Русинув, котрі у XVI. столїтю прожывали на
сюй теріторії у 260 поселенёх.
Памнять за Еде Еґана и доднесь у великуй
чести. Происходячый из ірландської немешської
фамілії з округа Зош у Бороштянцї, днесь то
Бургерланд в Австрії, де фамілія купила землю.
Молодый Еґан своє вошколованя дустав у даскулькох державох, а пак уже дома став руководителём
державного рядженя молочным газдувством од
1883. рока. По тому, од 1897. рока вун рядив Міністеріёв Селського Ґаздувства.
Пузднїйше, изза того, што у Пудкарпатю велми
знизив ся жызненый уровень, русинськый народ
збіднїв, на самый перед у селськуй містности, Еґанови доручили оцїнити сітуацію у Пудкарпатю и выробити міры, котрі
бы змогли застановити збідненя
обывательства.
Из його имнём изъязана так
називана верховинська проґрама, котра набрала форму дуставаня землї, зерна на сїяня, файтовуй худобы и низькых кредитных банкувськых ставок.
Из сим зачало ся заведеня
великуй рогатуй худобы и подалшый розвой сеї голузы селського ґаздувства. У політицї
Еде Еґана дустала місто частична асімілація русинського обывательства из помочов ґрекокатолицької церьковли. Днесь
сёго чоловіка из видатныма
заслугами называвуть вутцём
русинського народа и спасителём Русинув.
Сесь вельочестованый чоловік у кунцёви став
жертвов вбивства 1901. рока по путёви из Ужгорода
у Мукачово за Барвінкошом.
Цалком понятно, што сесь злочин совершыли
тотї, ко быв против дїятельства Еде Еґана, што была
направлена против богачув, котрі нажывали ся нечестным путём, ослободженя русинського народа
од непорядных швінґларюв и чиновникув.
На містї траґедії, недалеко єден од другого, ґрупа найшла камінь, на котрум стояв памнятный
крест Еде Еґанови на Лазськум березї, и уже пузднїйше, 2001. рока установленый новый скулптурный знак и крест роботы Василя Олашына.
Сесь чудесный памнятник находить ся при выїздї из Барвінкоша у бук Мукачова. Изглядователна
ґрупа своїм общым спомином, молитвов, исповненём русинського гімна почестовала памнять славного чоловіка и од жытелюв Пейча з надїёв на вто,
же вун не обстане неизвістным у туй сторонї. Зато
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Памняти предкув

рахуву, што дуже важно, жебы и масмедія освітила
сей сосполный акт.
Нечекано у Перечинї найшли сьме інтересантну скулптуру, котра была поставлена на честь
пошташа из Туря Ремет Федора Фекеты (17991839). Сёго пошташа многі честовали у сюм відику.
Сей чоловік, Русин за походженём, из таков
преданостёв исповняв свої обязаности, што не
побояв ся ледянуй воды и великого снїга, и узимі
ишов путь поверьх 25 кілометрув, обы передати
учас пошту. Так ся стало, же наконець од туй
студени вун дустав запаленя плюц, од чого и
скончав ся. Наша ґрупа и туй поклала вінець и
тримала молебен, жебы выказати своє честованя
простому селському труженику.
Айбо маєме признати ся, што ґрупа не годна
была исповнити ушыткі назначенї цїлї. Задарь мы
глядали хыжу Тіводора Чонтварі-Косткы у Середнёму. Про нёго нико нич не знав, а ся хыжа уже
давно розобрана. Зато почестовати памнять Чонтварія мы змогли лем на знакови при вїздї у
поселеня. Фамілія Чонтварі поселила ся у родичув
матері познатого у цїлум світї маляря у Середнёму
1865. рока.
Пуд час путованя по Пудкарпатю ґрупа дуже
добрі познакомила ся из Ужгородом, його достопамнятныма містами, розвалинами Невицького
замка на ріцї Уж. Познакомили ся из Мукачовом,
його знамым замком, пройшли ся центром вароша,
де поклали вінець ку бустови Мігая Мункачі.
Навщивили сьме и центер пудкарпатськых
Мадярув – Береґсас, красной село Квасово, де из
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руководством села была проведена стріча из Русинами и Мадярами, што бывавуть у селі. Нашу ґрупу
дуже сердечно приняли, пудготовили про нас
концертну проґраму, што поклало зачаток про
цімборство меже сполностями. Познакомили сьме
ся из каждоденным жывотом обывателюв поселеня. Богату проґраму закрывала навщива розвалин
містного замка.
Резултатом путованя ґрупы стало вто, што у
Пейчу майближше, майдетално познакомили ся из
русинськым крайом, познатыма личностями своюй
отцюзнины, єдным из котрых быв академик, злученый из Пейчом.
Єднов из цїлюв путованя на Пудкарпатя было
вто, што навщивлявучи свою искону отцюзнину, мы
зблизили ся из сїма чудесныма містами. Не мож
забывати, што сесь край булш 1000 рокув входив у
состав Мадярщины, и вто, што повстаня Русинув
1703. рока дало зачаток ослободителному двиганю
князя Ференца Раковція II., у котрум зучастнило ся
дуже много Русинув.
Пейчські Русины и надале продовжать зачатї
изглядованя у другых пудкарпатськых варошох и
поселенёх.
Закріплявучи нашу дружбу, мы надієме ся, што
не позеравучи на велику ґеоґрафічну оддаленость,
мы станеме ближше, стануть ближше ку собі Пейч
и Пудкарпатя.
Дьордь Розвань, новинарь
Йожеф Чегілї, предсїдатель Пейчського РНС
Товмачила: Ірина Скіба

Русинськый табор у Восточнуй Словакії
Дякувучи ґрантови Міністерії Людськых Ресурсув, котрый быв вуграный Вседержавным
Русинськым Самосправованём, дустали сьме можность провести незабываємі три дни у Восточнуй
Словакії.
Двадцять дїти и їх сопровождаючі доростлї
змогли у автентичному стредку познакомити ся из
жывотом нашых предкув, културнов дїдузнинов,
предметами быта.
У первый день мы из дїтьми навщивили Русинськый музей у Пряшові, де познакомили ся из
перлами русинської културы, русинськов історіёв,
макетами деревляных церьков, текстілом, народным шатём, матеріалныма и языковыма памнятниками. У музеёви нас стрітили дуже сердечно.
По обідї зайняли сьме ся нашым росквартелёванём у Свіднику, а пуд час прогулкы по варошови
сформовали сьме нашу путувучу ґрупу. На другый
день увидїли сьме ґрекокатолицьку деревляну
церьков у Межилаборцёх, мінісканзен и музей Енді
Варгола. По обідї навщивили сьме Дуклянськый
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перелаз и його околности. Миловали cьме ся чудеснов горнов панорамов, поселенями, у котрых
стоять деревлянї церьковли, увидїли сьме памнятникы Другої Світової войны. Сяк пройшла друга
половка дня.
Вечур у Свіднику мы зучастнили ся у Божественуй Літурґії, отконченуй на церькувно-славянському языкови. Рано третёго дня зачало ся из
Службы Божуй. Пак миловали сьме ся чудеснов
красов середновічної церьковли и будовлями того
же періода.
Побывали сьме и у Кошицёх, де сьме поклали
вінець ку памнятнику и гробу великому князю
Ференцови Раковційови II. По шейталованю варошом, наша путь лежала дому.
У керетох проґрамы дїти, котрі зобрали ся из
рузных міст, змогли сформовати файну сполность,
познати лїпше єден другого, учинити сесї три дни
ищи майповныма, майбогатыма доимами и споминками.
Янош Мигаль Соноцкі
Товмачила: Ірина Скіба
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Наші лїтнї таборы

Nyári táboraink

Русинськый молодежный языковый
и умілськый табор у Балатонфёлдварі
Од 17. до 26. юлія 2016. рока про дїти од 6 до 16
рокув уже восьмый раз быв орґанізованый
русинськый молодежный языковый и умілськый
табор у Балатонфёлдварі. Ушыткого у таборі зучастнило ся 36 дїти. Орґанізатор – Общество
Русинської Културы. Основна и майглавна цїль
созданя табора – се пудпорованя еґзістенції націоналностюв, возродженя русинської націоналної
културы, языка, сокташув, народного умілства.
Ипен про воплощеня
сих цїлюв Общество Русинської Културы дуже
великоє значеня опредїлять проведеню умілского
табора на материнськум
языкови. Наш табор – се
майлюбима каждоручна
проґрама. Само місто
проведеня табора – Рівєра
Парк Готел у імпозантнуй
зонї на березї Балатона опредїлять уровень сёго
міроприятя. Готел из міліоном чудесных руж,
парком, на котрый мож быти пышным, приносить
незгладный доим на участникув табора. За даскулько минулых рокув родичі уже мавуть опыт,
зато оддали своїх дїточок, котрі інтересувуть ся
умілством, у рукы дійстно професіоналных педаґоґув.
И у сёму роцї на дїти чекали занятя з народописа, художественого малюнка, музыкы, танцюв,
прикладного умілства. Паралелно з богатов проґрамов, чудесный одпочинок, вшелиякі бавкы
чекали нашых дїти.
Наконець даскулько слов од себе. Маленько
быв у ня страх, же занятя з народописа, языка пуд

час вакацій будуть на внованя про дїточок. Айбо нє!
Рада-м была видїти, што дїтюм дуже люблять ся
ушыткі проґрамы и занятя. Усе дїти проявляли
великый інтерес. Майлїпше сесе проявило ся на
ґала-концертї. Дїти из радостёв указали вшытко,
што они научили ся пуд час перебываня у таборі.
Они выучили русинськый гімн, співанкы, танцї,
вершы. Я хочу спомнянути прекрасных педаґоґув
Жужану Лебеду, Яну Міхеєву (музыка и співаня).
Дякувучи їх педаґоґічным знанюм и опыту дїти
за десять днюв выучили
дуже много матеріала.
Мы старали ся каждый
день приправлёвати проґрамы, котрі бы давали
дїтюм файный настрой
зато, ибо опыт указує, же
тогды є добра атмосфера
у таборі, коли його участникы зайнятї. Дякуву за
помуч ушыткым сопроводжавучым, педаґоґум,
старшым дїтюм, котрі
помагали ми у роботї, учили дїточок сповпомочи,
оцїнёвати сітуації, вцїлови, становити ся єднов
сполностёв.
Дякуєме руководителю готела Енікё Жок, ї сотрудникум, котрі змогли застачити условія про прожываня и одпочинок на высокум професійнум
уровню, за їх сердечность, файноє ку нам одношеня.
Велика подяка Міністерії Людськых Ресурсув
за наданоє пудпорованя.
Олґа Сілцер-Ликович, предсїдатель
Общество Русинської Културы
Товмачила: Ірина Скіба

Меженародный русинськый табор
захраненя материнського языка и традіцій
У Шайовпалфалї уже четвертый раз за шором
была орґанізована проґрама, котра ся так любить
дїтюм. Табораші мадярського и русинського походженя у недїлю уквартелёвали ся, а такой по
вечері зучастнили ся у културнуй проґрамі у центері Мішколца. Выступав народный танцёвалный
ансамбл из Сінвавюлда из дуже інтересным

концертом. Позад недоброї дождяної погоды,
богужаль, не вдало ся пошейталовати и попозерати
варош, айбо се мы компензовали тым, же сьме
любовали ся панорамов Мішколца из обзорної
турнї Аваша.
У понедїлёк табораші зучастнили ся у сятї
затвореня учебного рока з реліґії у Мішколцськуй
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Ґрекокатолицькуй Єпархії. День зачав ся Сятов
Літургіёв, у котруй участвовало коло четыристо
дїти. Меже них быв и єпископ Мішколцської
Ґрекокатолицької Єпархії Др. Атаназ Орос. Орґанізатор стрічі парох Гомрода Золтан Пап у своюй
бесїдї обратив позур дїти на плодотворноє и
веселоє проведеня лїтнїх вакацій. По Літурґії
Лайош Ковач, парох из Іроты, акомпоновав на ґітарі
дїтюм, котрі зачали співати співанкы. Прибывші из
Пудкарпатя участникы табора пуд веденём панї
Олґы Прокоп своїм многозвучом доповнили и
украсили співаня. У тот час доростлї готовили
сполочну забавку, котра состояла из 40 частюв. По
обідї каждый дїтвак пустив до неба воздушный
балон, як сімбол прошедшого учебного рока, молитвы вдячности.
На затвореню ушыткі
пуд веденём єпископа Др.
Атаназа Ороса молили ся
Паракліс. А по обідї дїти
учили ся єден од другого
говорити на двох языкох.
У второк табораші путовали автобусом до Будапешта, де провели чудесну екскурзію по Дунаю на
шіфі, по вароші, а пак
уєдно из русинськым послаником у Парламентї
Віров Ґіріц и предсїдателём Вседержавного Русинського Самосправованя Віктором Крамаренком
навщивили Парламент Мадярщины. Їх теплу гостювливость почуствовав каждый дїтвак. По содержателнуй екскурзії дуже приятно было мало спочити у олімпійськум паркови, де дїти из радостёв ищи
и побавили ся.
Пуд час обратного путованя вєдно учили сьме
молитву „Отче Наш‟, ко на мадярськум, ко на
русинськум языкови.
У середу у Гаршанському паркови забавок
участникы табора попробовали себе на шіковность,
уміня преодолївати вшелиякі перепоны. Незабываємый день продовжыв ся плаванём на човнох,
прогулков на конёх. А на обід дїти на велику радость дустали цїлу турню из піцы.
У центрі Мішколца навщивили дїти Єпископськый Катедралный Собор на площі Буза, за котру
нам повідав молодый сященик Андраш Пап. Коли
сьме вернули ся у табор, та дїти учинили величезну
„битку‟ из водов. Се было дуже приятно у сяку
страшну спеку. Сухым не обстав ся нико, из тых, ко
ся находив у дворі. Ушыткі, великі и малї из радостёв зучастнили ся у сякуй приятнуй забавцї.
Четверь быв днём прикладного умілства. Мы
образовали невеликі оддїлнї ґрупы, у кіпі крутящої
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ся сцены, так же табораші могли міняти свої занятя.
Участникы табора самостойно чинили прикрасы,
выробы из тїста, маґнетові сімболы, котрі мож ваджати на маґнетову таблу у видї русинського и
мадярського прапорув, розмалёвовали трічка на
памнятку за табор.
Сесь вечур закончив ся ґрілёванём.
У пятницю перед обідом ушыткі зобрали ся до
Мішколца на штранд Шейємрейті, де наслаждали
ся купанём и загорянём. По обідї дїти вернули ся до
табора, де їх чекав сурпріз. Пудкарпатські члены
дїтського ансамбла "Бабчина співаночка" из Чинадёва переоблекли ся у народноє шатя и порадовали
ушыткых чудесным выступом у керетох затвореня
учебного рока у містнуй середнюй школї. По
концертови настав вечур
прощаня. Дїти позерали
богату выставку майже из
1500 фото, котрі были изробленї пуд час перебываня у таборі, споминали веселї, інтереснї моменты прошедшых днюв.
За фотоґрафії окрема подяка Ґерґё-бачійови, котрый цїлый тыждень робив сякі чудеснї образчикы.
Субота – се быв день
одъїзда дому и прощаня
из табором. Наповненї
незабываємыма доимами, обогаченї новыма
знанями, дуставшы новых файных цімборув и
цімборок, дїти отправили ся по домох.
Наконець хочу оддїлно подяковати ушыткым
помучникум, котрі уже четвертый раз так файно
змогли орґанізовати про дїточок такый чудесный
табор. Се Жужана Токач (Жужа-нейні), Ґерґей
Унґварі (Ґерґё-бачі), Александер Йовнаш, Моніка
Варґа, Каталіна Шонколь и ищи многі, ко якымісь
кіпом помуг нам, жебы наш табор так файно удав
ся.
Меженародный русинськый табор захраненя
материнського языка и традіцій орґанізовало
Областноє Русинськоє Самосправованя БоршодАбов-Земплина, пудпоровала Міністерія Людськых Ресурсув и Русинськоє Націоналноє Самосправованя Мішколца.
Марія Соноцкі, предсїдатель
Областноє Русинськоє Самосправованя
Боршод-Абов-Земплина,
Русинськоє Націналноє Самосправованя, Мішколц
Товмачила: Ірина Скіба
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Ґрекокатолицькый лїтнїй табор
у Пудкарпатю
Наша русинська ґрекокатолицька ґрупа дїти пуд
час путованя на Пудкарпатя была направлена на
ознакомленя з історіёв многовікового мадярськорусинського сполного жывота. У частности, ознакомленём из познатыма історичныма и реліґіозныма містами. Побывали сьме на Верецькому
перелазї, коло Мукачовського замка, у монастырі на
Чернечуй горі, в Ужгородському замкови, коло
єпископської ґрекокатолицької резіденції в Ужгородї. У Чинадёві мы навщивили замок Ференца
Раковція ІІ., у Карпатох пройшли сьме путь заселеня отцюзнины.
Путованя нашоє зачало ся из двора Мучонської середнёї школы
имени Ласлова Коласа,
вудкы мы ся рушыли на
гатарный переход Загонь‒Чоп. У тот день наш
маршрут скончив ся у
Духовному центері ошколованя в с. Анталовцї,
котрый опікує Благодїйный фонд имени Блаженого Теодора Ромжі Мукачовської Ґрекокатолицької Єпархії.
Містный ґрекокатолицькый сященик о. Василь стрітив нас и погостив
теплов вечерёв, пак мы познакомили ся из отдыхаючыма там дїтьми и їх выхователями. День
закончив ся Сятов Службов у чудеснуй деревлянуй
церьковли, побудовануй за русинськыма традіціями.
На другый день по фрыштикови и Утренї наш
путь продовжыв ся в Ужгород, областный центер
Пудкарпатя. Наша екскурзовод повідала нам за
ушыткі інтересантнї міста, котрі мы видїли по
путёви, за ґеоґрафічнї чудноты Пудкарпатя.
Пудъїхавшы у центер, мы направили ся ку
Ужгородському замкови, де накурто познакомили
ся из історіёв Пудкарпатя, културов, сокташами,
русинськым и мадярськым націоналным шатём,
рукодїлством, прикладным умілством. Пошейталовали сьме у сканзенї, де увидїли русинські и мадярські мінты народного будовательства. Майбулше дїтюм полюбили ся школа и деревляна
церьков. Прогулка наша закончила ся коло Катедралного Собора, де наша екскурзовод повідала
нам за мученицькый путь Блаженого єпископа
Теодора Ромжі, ипен недалеко од міста його
захороненя.
У суботу рано мы по путёви мадярськых

здобывателюв отцюзнины продовжыли свою
екскурзію подовж Латорицї. Первов нашов штаціёв
став у свуй час неприступный Мукачовськый
замок. Нам повідали за жывот и дїятельство жоныгероїнї Ілоны Зрінї и ї сына, великого князя Ференца Раковція ІІ. Пак мы навщивили централну
часть вароша, Варошську Хыжу, собор Сятого
Мартина, каштель Раковція и монастырь на
Чернечуй горі. У кунцёви прогулкы по Мукачові
поклали сьме вінець коло памнятника о. Александеру Духновичу и заспівали мадярськый и
русинськый гімны.
Проґрама у недїлю
была майдовгов. Назад
сьме путовали берегом
Латорицї. Путь лежав у
бук Свалявы. Там мы попозерали меморіал, поставленый по Другуй Світовуй войнї на памнять за
жертвы войны и ҐУЛАҐа,
де сьме поклали вінцї.
Дале путь лежав ку вадаському каштелёви ґрофа Шенборна - Береґвар.
При проектованю сёго
каштеля были схоснованї
ушыткі знатї на тот час
тайны астрономії. У нас была можность напити ся
из молодилного жерела, што мы и зробили, и
направили ся у гостї до Чинадёва. Містный замок
дояв нас свойов красотов. Там сьме ся познакомили
з його історіёв. Были сьме на гостинї у нашых
цімборув из ансамбла „Бабчина співаночка“, котров
руководить Олґа Прокоп. Участникы ансамбла по
файнум обідови порадовали нас чудесным концертом, пуд час котрого и мы дуже скоро научили ся
співати єдну русинську співаночку.
Основну цїль нашого путованя сьме исполнили. Узнали сьме дуже много інформації. Теперь
знаєме, што означавуть давнї сімболы на русинськых гербох отцюзнины Русинув, узнали сьме
много за сполочный жывот Мадярув и Русинув,
історичнї памняткы и основы ґрекокатолицькуй
віры.
Ґрекокатолицькый табор орґанізовало Вседержавноє Русинськоє Самосправованя, пудпоровала Міністерія Людськых Ресурсув.
Александер Йовнаш, учитель
Мучонська середня школа
имени Ласлова Коласа
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Табор захраненя материнського языка
и русинськых традіцій у Комловшцї
За єден тыждень у чудеснум отцюзнянум відику
первый раз фунґовав русинськый дїточый табор,
орґанізованый Вседержавным Русинськым Самосправованём, пудпорованый Міністеріёв Людськых
Ресурсув. Наші дїти довєдна провели не довгый, айбо
дуже набитый час. Надовго їм ся лишать у памняти
навщива Будапешта, де вни были гостями посланика
Русинув у Парламентї Мадярщины, Вседержавного
Русинського Самосправованя и Фондації за Русинув и
мали чудесну прогулку по Дунаю, посїтили націоналный Парламент. Єден день были гостями містного
РНС у сосїднюм Шарошпотокови, де уєдно из предсїдателём самосправованя Яношом Кожнянськым
посїтили замок Раковціюв, навщивили містного
горчаря, де майсмілї властныма руками лїпили з
глины горчарську продукцію, а пак по обідї купали ся
у басенї. Інтенсивнов была и проґрама у самуй
Комловшцї, де участникы табора отворили про себе
много нового. Навщива русинськуй Хыжі-музея; ночна прогулка у лїсї; изглядованя околичных путичок
пуд веденём опытного містного вадаса (хлопцї научили ся роспознавати многочиселнї слїды звіркы,

Смутнї вістї

жыючуй доокола, навщивили вадаську турню); изготовленя домашнёго йоґурта з малинов (се дївочкы
робили окреме, докы хлопцї были у лїсї); изглядованя
лїчничых трав, котрі оддавна до днешнёго дня містнї
обывателї хоснувуть про себе и худобу; доїня куз а пак
выробленя з того молока сыра, котрый каждый мав
можность довезти дому и похвалити ся перед родителями за свої нові познаня у сфері селського жывота;
зучастненя на Божуй службі на день Ивана Купала, по
котруй одбывало ся посяченя лічничых трав; вареня
пресмачного боґрача пуд веденём предсїдателя містного Русинського Націоналного Самосправованя Ласлова Поповича коло Русинського дома. Бізувно, же
будуть мати, што припомнянути комловшські табораші по сюм куртум айбо такум інтензивнум тыжднёви.
Много не лем інтересантного и познавалного, айбо
ексклузивного, што мож попозерати лем у єднум сюм
маленькум боршодськум селови, увидїли они у казочнуй Комловшцї и ї околности.
Ірина Воринка, ведуча табора
Русинськый Научно-изглядователный Інстітут,
научный сотрудник

Szomorú hírek

У памнять Ґабора Гаттінґера
26. юлія 2016. рока по
тяжкуй хворотї упокоїв ся
Ґабор Гаттінґер, русинськый націоналный поет,
писатель, товмач.
Ґабор Гаттінґер родив
ся 30. октовбра 1958. рока
у русинському селї Комловшка, котроє находить
ся у земплинськуй гористуй містности. Своє вошколованя дустав у Шаторалйоуйгелї и Будапештї.
1981. рока женив ся.
Отець трёх діти.
1989. рока прикапчав ся ку Круглому столови
націоналных меншын Мадярщины, котрый ипен ся
образовав. Довєдна з представителями иных націоналностюв была зачата робота над законами за
націоналнї меншыны.
1991. рока Ґ. Гаттінґер створив перву русинську
орґанізацію МАРУСЕ. Такой по свому образованю
орґанізація прикапчала ся ку русинському світовому
двиганю, ку Русинськуй Світовуй Радї. Од 2004. рока
вун – член Світовуй Рады Русинув, пузднїйше – ї
выбраный руководитель.
Од 1993. рока Ґабор Гаттінґер быв отвітственым
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редактором новинкы „Русинськый Жывот‟, котрый
два раз на місяць выдавав ся до 2002. рока.
У януарі 1994. рока из помочов Ґабора Гаттінґера
зачала свою роботу проґрама „Рондо‟ Мадярськуй
Телевізії на русинському языкови. Од 1998. рока и до
самої смерти вун быв редактором проґрам на русинському языкови Мадярського Радіова.
Од 1994. до 1998. – член Кураторія Фондації за
Націоналнї Меншыны Мадярщины. 1996. рока у
Міністерії Вошколованя Мадярщины быв створеный
Вседержавный комітет меншын, де Ґабор быв його
членом до 2002. рока. 1998. рока было образовано
первоє Вседержавноє Русинськоє Меншыновоє Самосправованя, предсїдателём котрого Ґабор Гаттінґер
быв до 2002. рока.
Од 2002. до 2006. – предсїдатель Русинського
Націоналного Самосправованя Будаёрша.
У 2010-2014. рокох – депутат Вседержавного Русинського Самосправованя и Самосправованя Пештського Реґіона.
Пуд имнём Ґабрєл Гаттінґер-Клебашко выдав
много поетичных и прозовых творув. Также были
выданї його товмаченя и лексикон.
2011. рока за дїятельство по захраненю русинської културы, традіцій, материнського языка и ґрекокатолицької віры Ґабор Гаттінґер быв удостоєный
премії имени Антонія Годинкы.
Вічная памнять, блаженый покуй!

Паломництво

Zarándoklat

Сятилище Сятых Кирила и Методія
Областноє Русинськоє Самосправованя БоршодАбов-Земплина и Русинськоє Націналноє Самосправованя Мішколца особов проґрамов одмічать
апостолув славянської церьковли – сятых Кирила и
Методія, создателюв славянської писемности. На їх
честь самосправованя из рока на рук орґанізовує
сяточнї проґрамы. На знак великого честованя было
учинено паломницькоє путованя у Моравськый
Велеград, на місто захороненя Сятых. На містї поклоненя, за котрым мерькувуть кармеліткы, мы отслужыли Сяту Літурґію, сякым кіпом спомнянувшы
за великых апостолув.
Коло памнятника Сятым Кирилови и Методію мы
поклали вінцї. Сестры-кармеліткы дали нам можность увидїти сяту реліквію Кирила, котра была росположена у крестї. Мали сьме велику честь дотулити
ся до нєї своїма устами. По тому одбыло ся прекрасноє
церькувноє Богослужіня, пак побзерали сьме фундамент будовлї XV. столїтя, на котрому даколы возвышала ся древня Базіліка.
У подалшуй части нашої проґрамы мы увидїли
достопримечателности Кутної горы и чудесної Прагы.
На другый день навщивили сьме Катедралный Собор
Сятого Вітуса и пройшли ся старов частёв вароша.

Вістї
На Пудкарпатю, пуд патронатом Областного
Научного Културного Общества имени А. Духновича, появив ся чеканый за даскулько послїднїх
рокув културно-літературный журнал пуд тітулом
„Отцюзнина”. Нетіпова титулна обкладка притягує
воко, радує и богатоє содержаня журнала: туй
представлена інформація за културнї событія у
державох, де прожывавуть Русины, за захраненя
традіцій, класичнї и модернї літературнї творы.
Вінчуєме ку обявленю журнала „Отцюзнина“ и желаєме успіхув колеґум-новинарюм!
Лавреатом меженародної премії Світовуй Рады Русинув имени Василя Турока-Гетеша за 2016.
рук стала Олґа Прокоп из села Чинадёво з Пудкарпатя. Панї Олґа є руководитель фолк-тріо „Червена Ружа” и русинського вокалного фолклорного
дїточого ансамбла „Бабчина співаночка”, а также
автор двох книжок из русинськыма народныма

Отслужыли сьме Сяту Літурґію у храмі, де мож
увидїти скулптуру маленького Исуса. За храмом также позеравуть сестры-кармеліткы.
По куртум шейталованю по варошови, мы прибыли ку будовлї Ордена Єзуітув, де поклали сьме
вінець коло памнятної таблы на честь великого князя
Ференца Раковція ІІ. Вун обучав ся у сюй єзуітськуй
ґімназії.
Позад Прагы навщивили сьме стародавнїй варош
Чеськый Крумлов и отслужыли там Сяту Літурґію у церьковли Сятого Вітуса, по котруй любовали сьме ся варошськов чудеснов давнёв
архітектуров. Пуд час
содержателного путованя увидїли сьме многообразность націоналных
култур и збогатили ся
чудесныма доимами.
Янош Мигаль
Соноцкі

Hírek
співанками и нотами „Летіла бы-м на край світа” и
„Ластовочко, десь была”. Ансамбл много раз выступав на міроприятёх, орґанізованых русинськыма
націоналныма самосправованями у Мадярщинї.
Из радостёв и любовёв ґратулуєме честовануй
панї Олзї Прокоп и желаєме юй далшых успіхув у ї
умілецькум жывотї.
У керетох проґрамы „Глєданя поселень у Марамороші, котрі ся тычуть Русинув” представителї Русинського Націоналного Самосправованя
Вамошуйфалу од 28. до 31. юлія 2016. рока
навщивили Ардял. Пуд час сёго фантастичного
путованя у первый день они были у реґіонї Мараморош, глядавучи села и поселеня, у котрых жыли и
жыють Русины. Ґрупа побывала у Сепинцї, Мараморошсиґотї, Руськуй Полянї,
коло чудесного монастыря у
Барсанї, видїла прекраснї
деревлянї церквы, котрі
суть частёв світовуй дїдузнины. Пуд час путованя навщивила Коложвар, ТирґуМуреш, Озеро-Урсу, Шумлеу коло Муркуря-Чук,
Ущелину Біказ, Прайд, Совату и Сиґишоару.
Товмачила: Ірина Скіба
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Наші лїтнї таборы

Nyári táboraink

Фоторепортаж из лїтнїх русинськых таборув
Шайовпалфала / Sajópálfala

Балатонфёлдвар / Balatonföldvár
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Nyári táboraink

Наші лїтнї таборы

Fotó összeállítás a nyári ruszin táborokról
Комловшка / Komlóska

Пудкарпатя / Kárpátalja
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Útmutatás

Напутя

A sokaság ereje, az Egyház szeretete
A fiatalok mindig szeretnek találkozni, szeretnek
együtt lenni, bandázni. Tudom, én is így voltam vele. És
látom, hogy a fiatal, legyen az bármely kor gyermeke,
sőt, szülessen bárhol, a Föld bármelyik földrészén,
örömmel találkozik más fiatalokkal, nyitottan fordul
feléjük, vidáman tölt el akár hosszabb időt is ifjú társaival, akár egészen idegenekkel is, ha megtalálják az
összhangot, a közös értékeket.
Jól tudta ezt a fiatalos lelkületű - most már talán
ezért is szentté avatott - II. János Pál pápa, amikor
először 1982-ben Virágvasárnapra Rómába hívta a
fiatalokat. Ez az első nagy
találkozás annyira jól sikerült, hogy már akkor meghívta őket a következő évre
is, majd az azután következőre. Így indult az ifjúsági világtalálkozók sora,
amely azóta világmozgalommá nőtte ki magát.
Természetesen ezek a
katolikus világtalálkozókat
nem csak a fiatalos együttlét
öncélú törekvése hozza
össze, hanem sokkal inkább a közös értékek ünneplése.
Kiderül, hogy a világon milliószám vannak fiatalok,
akik szeretik Jézust, szeretik az Egyházat, szeretnek
együtt imádkozni, együtt imádni az Istent.
A közös hit mindig megerősítésül szolgál. Ezt jól
tudjuk mi, görögkatolikusok is, akik évről évre legalább egyszer elmegyünk Máriapócsra, és sok ezren egy
szájjal, egy szívvel dicsőítjük mindenható Istenünket.
A világtalálkozó világméretűvé növekedett pócsi búcsú. Örömben is sokaságban, közös erőben is egymásra
figyelésben töltünk el néhány napot, s innen hazatérve
más emberként, megújult lelkülettel folytatjuk életünket.
Ferenc pápánk elődei nyomdokait követve szintén
nagy hangsúlyt fektet a fiatalokkal való személyes
találkozásra. Mekkora öröm ez nekik, nekünk! Mekkora erőt merítünk a szavaiból, a bátorításából, a lelkesítő tanításából! Az idén egészen meglepő felszólítással
fordult a fiatalokhoz. Figyelmeztette őket: ne hagy-

játok, hogy a boldogságotokat összekeverjék a kanapéval! A díványhoz kötött fiatalok bénultak, nem tudnak
sem cselekedni, sem élni. Ma el akarják hitetni Veletek
– figyelmeztetett Ferenc pápa –, hogy kényelmesen
elnyújtózva is lehet boldog életet élni, hiszen látszólag
minden elérhető néhány gombnyomással. De ez
hazugság! Ez nem élet! Ez nem boldogság! Keljünk föl,
tegyünk valóságos tetteket, amelyek valóban építik a
világot, és közben valóságos örömöt adnak nekünk.
Ferenc pápánk ezen szavait több, mint kétmillió
fiatal hallotta meg, s tért
vissza otthonába azzal a
meggyőződéssel, hogy tenni akar a világért, tenni akar
Isten Országáért. De ennél
a szép elhatározásnál még
sokkal többet jelentett
mindazok számára, akik
jelen lehettek, a pápával
való közös imádság. Hogy
lehet az, hogy egyszerre
kétmillió ember teljes
csöndben, hosszú perceken
át mélyen hallgat, csöndben imádja az Istent? Döbbenetes élmény az ekkora csend! Talán a pápa buzdító
szavainál, talán a táncolva énekelt Allelujáknál is
hatalmasabb erő volt ebben a félelmetes csöndben,
amelyet ez a megszámlálhatatlan sokaság együtt megélt ott Krakkó városában, az Irgalmasság terén.
Mindenesetre minden egyes fiatal – s velük együtt
az öregedő püspökök is – csodálatos ajándékkal
térhettek haza. Még a legádázabb keresztényüldözés
közepette is tudunk erőt adni egymásnak, ugyanazt az
erőt, amelyet a megfeszített Krisztus adott nekünk. S
bármi vár is ránk otthonainkban, ebből az erőből, ebből
a közösen megélt végtelen szeretetből tudunk élni,
tudjuk folytatni közös és személyes küzdelmeinket.
Hála legyen a Mindenhatónak, hogy ezt megélhettük,
és köszönjük Ferenc pápánknak, hogy mindezt
lehetővé tette a számunkra!
Kocsis Fülöp, érsek-metropolita
Hajdúdorogi Görögkatolikus Metropólia

Tisztelt Olvasók!
Bővebb információt a magyarországi ruszinok életéről WEB oldalunkon találhatnak:
http://ruszin.com
Ugyanitt található meg lapunk elektronikus verziója!
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Памняти предкув

Pécsi ruszinok Kárpátalján
Kutatóprogram híres emberek nyomában
A pécsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat ez év
júliusának első hetére kutatóprogramot és emléktúrát
szervezett Kárpátaljára, hogy ottani híres ruszin és
magyar emberek emlékét felidéző helyeket derítsenek
fel. A hazánkban kevéssé vagy egyáltalán nem ismert
személyek sokat tettek szűkebb hazájuk, az akkor még
Magyarországhoz tartozott Kárpátaljáért és a magyarokkal mindig szoros barátságban együtt élő ruszinokért. A nagy távolság miatt kevésbé ismeretes Kárpátalja, pedig fontos helyszíne a magyar történelemnek.
E híres személyek között mindenképpen kiemelendő Hodinka Antal (1864-1946) professzor,
akadémikus, aki Trianon után a
Pécsre telepített pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem Bölcsészeti-Nyelvi-Történettudományi Kar professzora volt
1923-34-ig, nyugdíjba meneteléig, majd később Budapestre
költözött és ott is halt meg. 192627-ben bölcsészkari dékán,
1932-33-ban az egyetem rektora
volt. Pécsett az egyetem Ifjúság
útján álló épületén 2004-ben
emléktáblát helyeztek el Hodinka Antal emlékére és tiszteletére.
A kárpátaljai kutatóút során
a pécsi ruszinok felkeresték
Beregszászon a Hodinka Antal Nyelvészeti Intézetet,
ami a II. Rákóczi Ferenc Magyar Főiskolán működik,
hogy ezúttal is erősítsék a két intézmény közötti
kapcsolatot. Azt is mondhatjuk, hogy a pécsi ruszin
kutatócsoport egyúttal Pécs város tiszteletét is közvetítette, hiszen minden egyes helyen koszorúzással is
adózott a híres emberek emlékműinél. A Pécsi Ruszin
Nemzetiségi Önkormányzat egy esztendeje kezdte el
szervezni a kutatást, amely az egyes emlékhelyek
felkutatásában már az utóbbi fél évben eredménnyel is
járt. Ezúttal a helyszíni bejárást, kutatást július első
hetére időzítették, Egán Ede születésének 165.
évfordulójára. A 37 fős csoport az egyes emlékhelyeken megemlékezéseket is tartott Pécs város
tiszteletét és emlékezését képviselve.
A fentiekben már említett Egán Ede (1851-1901)
különösen fontos és nagyra becsült személy volt
Kárpátalján és a ruszinok életében, akik már a 17. században mintegy 260 településen laktak. Ma is nagy
tiszteletben tartják Egán Ede emlékét. Az ír hercegi
származású család a volt Vas megyei Borostyánkőn –
ma Burgenlandban Bernstein - vásárolt birtokot. Az ifjú
Egán Ede több országban végezte tanulmányait, majd
itthon az Országos Tejgazdasági Felügyelőség vezetője
volt 1883-tól, majd a Földművelésügyi Minisztériumot
vezette 1897-től. Később, mivel Kárpátalján nagyon

leromlott az élet, nyomorogott, elszegényedett a ruszin
többségű vidéki lakosság, felkérték a kárpátaljai
helyzet felmérésére, és a szegénység, a nyomorúság
megszüntetésére irányuló feladatok kidolgozására.
Ebből kifolyólag a nevéhez fűződik az ún. Hegyvidéki
akció, ami földhöz, vetőmaghoz, háziállatokhoz és
alacsony kamatú hitelekhez való jutást jelentett. Ezzel
megindult a szarvasmarha-tenyésztés fejlesztése is.
Egán Ede kulturális politikájában a görög-katolikus
vallás megtartásával a ruszinok részleges elmagyarosítása is helyet kapott. Ezt a kimagasló érdemű embert
„a ruszin nép atyjának” és „a ruszinok megmentőjének” tekintik ma még állami
szinten is. Ez a nagyszerű ember
végül orvgyilkosság áldozata
lett 1901-ben a mai UngvárMunkács közötti út mentén
Szerednye előtt, Börvinges falu
után. Bizonyára azok követhették el, akik ellenezték a
tevékenységét, amely egyértelműen a nagyon gazdagok helyett
a ruszin nép javát szolgálta.
A tragédia helyszínén, a
Lázi-dombon egymáshoz közel
a kutatócsoport rátalált Egán
Ede emlékkövére és a közelben
2001-ben állított új emlékműre
és keresztre, Olasin Vaszil alkotására. Ez a szép emlékmű Baranya, majd Börvinges
falu után a hegyfarki útelágazásnál látható. E két
emlékhelyen a kutatócsoport koszorúzással, közös
imával és a Himnusz eléneklésével emlékezett meg és
fejezte ki tiszteletét a pécsiek nevében is, remélve, hogy
immár nem marad ismeretlen városukban Egán Ede.
Fontosnak tartják, hogy a sajtó, a média is nyújtson
segítséget ebben.
Perecsenyben ráakadtak még egy érdekes szoborra, amely Fedor Fekete (1789-1839) turja-remetei
postást ábrázolja, akit sokan tisztelnek azon a vidéken.
Ez a ruszin postás oly hittel teljesítette szolgálatát, hogy
még a jeges vizet is vállalta és a 25 km-es gyaloglást is,
hogy eljuttassa a küldeményeket a címzettekhez. Végül
a hideg víztől tüdőgyulladást kapott és belehalt. A
csoport itt is koszorúzott és imádkozott - így tisztelve
egy egyszerű vidéki embert.
Egy célt sajnos nem ért el a csoport Szerednyén.
Hiába keresték Csontváry Kosztka Tivadar egykori
lakóházát, arról már senki sem tudott, mert rég lebontották. Így csak a település bejáratánál emlékeztek
meg Csontváry itt töltött időszakára. Csontváryék
1865-ben költöztek anyja szerednyei rokonaihoz.
A kárpátaljai utazás során a csoport alaposan
megismerte Ungvárt, minden érdekességével, látnivalójával, majd az Ung közelében lévő Nevicke
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várának romjait kereste fel, ahogy Munkács hírneves
várát és a belvárost is, ahol Munkácsy Mihály
szobránál szintén koszorúzást tartott. A kárpátaljai
magyarság központját, Beregszászt is alaposan
megismerték, majd igen fontos állomás volt a közeli
Kovászó, ahol a falu vezetőivel és ruszin-ukrán
lakosságával találkoztak. A helyi kultúrcsoport
műsorral fogadta a pécsieket, és igen mélyérzelmű
barátság alakult ki közöttük, miközben megismerkedtek a falu mai életével – magyarul és ruszinul. A
kölcsönös kapcsolatot itt alapozták meg. Végül a
kovászói vár romjainak megtekintésével zárták a
programot.
A pécsi ruszin kutatócsoport ezekkel az eredményekkel hozzájárult ahhoz, hogy a ruszinok itt Pécsett
is ismerjék földjüket, eredeti hazájuk híres embereit,
különösen azért, mert közöttük egykori pécsi akadémikus is volt. A célok egyike, hogy Kárpátaljára utazva

Памняти предкув

minél többen keressék fel az emlékhelyeket. Ne
felejtsük el, hogy az a vidék ezer éven át Magyarország
része volt, miként történelmünk számos helyszíne is itt
található. Annál is inkább, mert az elszegényített
ruszinok lázadása indította el 1703-ban a Rákóczi
vezette szabadságharcot, és nagyon sok ruszin vett
részt benne.
A pécsi ruszinok kutatócsoportja tovább folytatja
megkezdett kutatásait más kárpátaljai vidékeken,
településeken, ezzel is segítve megismertetésüket,
valamint a pécsi és a kárpátaljai ruszinok további
együttműködését segítve vele. Reméljük, hogy ezzel
legyőzzük a nagy távolságot, és közelebb kerül
egymáshoz Pécs és Kárpátalja.
Csehily József, PRNÖ elnöke
Rozvány György, ny. újságíró

Nemzetközi Ruszin
anyanyelvi és hagyományőrző tábor
Immár negyedik alkalommal került megrendezésre
a gyermekek által kedvelt program Sajópálfalán. A
magyar és ruszin származású fiatalok elfoglalták szálláshelyüket, majd vacsora után Miskolc belvárosában
kulturális programon vettek részt, ahol a Szinvavölgyi
néptánccsoport nívós műsorát tekinthették meg. Az
esős időjárás miatt elmaradt városnézést az Avasi
kilátóból látható miskolci panoráma pótolta.
Másnap, a Kegytemplom
udvarán több mint 400 gyermek
gyülekezett különböző településekről, egyházmegyénk papjainak vezetésével. A gyerekek a
Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye hittanosainak tanévzáró hálaadásán vettek részt. A
nap Szent Liturgiával kezdődött,
amelyen részt vett Orosz Atanáz,
a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye püspöke is. Papp Zoltán homrogdi parókus, a találkozó
főszervezője szentbeszédében a
jó nyári szünet összetevőire hívta
fel a figyelmet. A liturgiát követően a templomban
Kovács Lajos irotai parókus vezetésével gitárral kísért
énekeket tanultak a gyerekek, majd a Kárpátaljáról
érkezett gyerekek színesítették az énektanulást többszólamú énekükkel, Olga néni vezetésével, eközben a
felnőttek előkészültek egy képzeletbeli, 40 mezőből
álló társasjátékra. Ebéd után a gyerekek egy-egy lufit
engedtek fel az elmúlt tanév, egy fohász és a hálaadás
szimbólumaként.
Zárásként Orosz Atanáz püspök vezetésével közösen parakliszt (az Istenszülőhöz szóló imádság) imád-
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koztak. A délután folyamán a résztvevők magyar illetve
ruszin kifejezéseket tanultak egymástól.
Kedden a kora reggeli torna után Budapestre látogattak a fiatalok, ahol sétahajózás közben a főváros
nevezetességeit, majd a Parlamentet tekintették meg,
ahol velünk tartott Giricz Vera, Parlamenti szószóló
asszony és Kramarenkó Viktor, az Országos Ruszin
Önkormányzat elnöke is. Budapesten ők voltak a
vendéglátóink.
A hőségben az olimpiai park
fái alatt pihenhettek meg és játszhattak a gyerekek.
Az vissza utazás közben
Mennyei Atyánk imádságát tanultuk meg ruszinul illetve magyarul.
Szerdán a gyerekek a harsányi kalandparkban adhatták át
magukat az önfeledt játéknak és
tehették próbára ügyességüket az
akadálypályán, majd csónakázás
és lovas kocsizás tette feledhetetlenné napjukat. A nap közepén pedig a gyerekek legnagyobb örömére egy igazi
pizza tornyot fogyaszthattunk el. Szívélyes fogadtatásban volt részük a Miskolc belvárosában található
Búzatéri Görögkatolikus Székesegyházban is, amelyet
Papp András papnö-vendék mutatott be nekünk. A
táborba visszatérve hatalmas vízi csata vette kezdetét a
hőségben, és nem marad száraz senki sem, aki kimerészkedett az udvarra. Felnőttek, gyerekek egyaránt
vidáman vettek részt ebben a játékban.
Csütörtök a kézművesség napja volt. Vegyes csoportokat alkotva, forgószínpadszerűen váltogatva a
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helyszíneket, a gyerekek önállóan készíthettek tésztát,
ékszereket, mágnes táblát ruszin és magyar zászlókkal
és rajzolhattak pólókra, amelyek táborunk emlékére
készültek. Arcfesték és henna díszítette testüket a
kiválasztott képekkel, motívumokkal. Az estét grillezés
után ünnepség zárta.
Pénteken délelőtt Miskolcon a Selyemréti strandfürdőben élvezhették a napot és a fürdőzést a táborozók, ezt követően a délutáni órákban, miután visszaérkeztek a szállásra, a kárpátaljai gyerekek népviseletben az arnóti általános iskola tanévzáró ünnepségén
igazi meglepetésvendégként léptek fel. Majd este a
búcsúzásé volt a főszerep, ahol a héten készült több
mint 1500 képet néztük meg és emlékeztünk a hét
vidám, mókás, örömteli pillanataira. A képekért külön
köszönet jár Gergő bácsinak, aki egész héten át sok-sok
fotót készített.
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Szombat a búcsúzás és a hazautazás napja volt.
Feledhetetlen élményekkel gazdagodva, új barátokat
szerezve térhettek haza a fiatalok.
És itt, a tábor margójára írva szeretnék köszönetet
mondani a segítőimnek, akikkel már a 4. tábort vittük
végig együtt. Takács Zsuzsának - Zsuzsa néninek és
Ungvári Gergelynek, (Gergő bácsinak), valamint Jónás
Sándornak, Varga Mónikának, Sonkoly Katalinnak, és
mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult
ahhoz, hogy ez a tábor ismét nagyon jól sikerüljön. A
Nemzetközi RUSZIN Anyanyelvi és Hagyományőrző
Tábort a BAZ Megyei Területi Ruszin Önkormányzat
rendezte az EMMI és а Miskolci MJV Ruszin
Önkormányzat támogatásával.
Szónoczky Mária, elnök
B-A-Z Megyei Területi Ruszin Önkormányzat
Miskolc MJV Ruszin Önkormányzat

Balatonföldvári
Ruszin Ifjúsági Anyanyelvi Művészeti Tábor
2016. június 17- 26. között Balatonföldváron a
Ruszin Kulturális Egyesület szervezésében, immár
nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Ruszin
Ifjúsági Anyanyelvi Művészeti Tábor 6-16 éveseknek,
amelyen idén 36 gyermek vett részt.
A tábor céljai közül a legfontosabbak a nemzetiségi
élet fenntartása, a ruszinok hagyományainak, nyelvének megőrzése, a kulturális tevékenységek, a népzene,
népdal és néptánc művelése a jelenben és a jövőben is.
Ezen célok megvalósításában az egyesület nagy szerepet tulajdonít az anyanyelvi művészeti táboroknak.
Az évek során a szülők megtapasztalhatták, hogy
táborunkban szakmailag magasan képzett pedagógusok irányítják a művészet iránt érdeklődő gyerekeket. Idén is így volt: a népismereti, művészeti, rajz,
zenés, táncos, valamint kézműves foglalkozások és a
hozzájuk kapcsolódó programok mellett sok pihentető
és szórakoztató élmény is várta a táborozókat.
Táborunk minden évben a gyerekek kedvelt programja. A már magában is impozáns Balaton-parti
Riviéra Park Hotel és milliónyi csodálatos rózsáival
büszkélkedhető parkja felejthetetlen élményt nyújt
mindenkinek.
Mindig attól tartunk, hogy a sok népismereti,
kulturális foglalkozás unalmas lesz a gyerekek számára, de mégsem. Öröm volt látni, hogy a gyermekek
iskolán kívül is remekül viszonyulnak a népi kultúrához, néptánchoz és népi énekekhez egyaránt. A diákok
minden alkalommal kivétel nélkül érdeklődően
viselkedtek! Ezt a legjobban a Gála koncerten előadott
műsor bizonyította, ahol a gyerekek bemutatták a tábor
ideje alatt szerzett tudásukat. Megtanulták a ruszin
dalokat, verseket és a himnuszt is. Meg kell említenem
a kiváló pedagógusokat Lebeda Zsuzsannát, valamint
Mihejeva Janát a zene- és énektanárokat. Az ő szakmai

és pedagógiai tudásuknak köszönhetően a gyerekek 10
nap alatt sok mindent megtanultak.
Igyekeztünk minden napra igazán élményszerű
programokat szervezni, mert a tapasztalat azt mutatja,
hogy bár soknak tűnik a program, de akkor van nyugalom, amikor a gyerekeknek van megfelelő elfoglaltsága.
Köszönjük a segítséget minden kísérőnek, tanárnak, idősebb diáknak, aki segítette a munkánkat,
hozzájárult a gyerekek fejlődéséhez, és ahhoz, hogy a
gyerekek megtanultak segíteni egymásnak, alkalmazkodni és egy közösséggé lenni!
Köszönjük a szálloda vezetőjének, Zsók Enikőnek,
illetve a szálloda dolgozóinak a színvonalas körülmények biztosítását, a kiszolgálást és a kedvességet.
Köszönet az Emberi Erőforrás Minisztériumának
az általa nyújtott támogatásért!
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Komlóskai
ruszin anyanyelvi és hagyományőrző tábor
A csodálatos honi vidékünkön az Országos Ruszin
Önkormányzat szervezésében, az EMMI támogatásával először működött ruszin gyerektábor. Gyermekeink eltöltöttek itt egy rövid, de annál tartalmasabb
időt. Sokáig fognak emlékezni a budapesti kirándulásra, a gyönyörű dunai hajókirándulásra, a parlamenti
látogatásra, amelyet az Országgyűlés ruszin nemzetiségi szószólója, az Országos Ruszin Önkormányzat
és a Ruszinokért Alapítvány ajándéka volt. Egy
másik napon meglátogatták a szomszédos Sárospatakot, ahol Kozsnyánszky János, a Sárospataki
RNÖ és a MROSZ elnöke
fogadta a gyerekeket és elkísérte őket a Rákóczi várba, a helyi fazekas műhelybe, ahol saját kezükkel agyagtárgyakat készítettek,
majd délután a strandon fürödtek. Érdekes volt a
program Komlóskán is, itt a táborozók sok új dologgal
ismerkedhettek meg. Felkeresték a Ruszin Tájházat,
éjszakai sétát tettek az erdőben, helybeli tapasztalt
vadász vezetésével bejárták a környékbeli erdei ösvényeket (a fiúk megtanulták megkülönböztetni az itt ho-

nos állatok sokféle nyomát, megmászták a vadászleseket); házi málnás joghurtot készítettek (ez a lányok
külön programja volt, míg a fiúk az erdőt járták); megismerték a gyógyfüveket, melyeket a helybeliek most is
használnak maguk és háziállataik gyógyításra; kecsketejet fejtek, melyből sajtot
készítettek, amit haza is
vihettek, hogy eldicskedjenek szüleiknek a falusi
életben szerzett új tapasztalataikkal; Keresztelő Szent
János napján misén voltak,
ahol megszentelték a gyűjtött gyógyfüveket; majd
finom bográcsot főzték a
Ruszin Ház udvarán Popovics László, a helyi RNÖ elnökének vezetésével. Biztosan lesz mire emlékezni a
komlóskai táborozóknak erről a rövid, de eseménydús
hétről. Csak ebben az egyetlen kis borsodi faluban, a
mesés Komlóskán és környékén ismerhettek meg a
gyerekek nemcsak érdekes és hasznos, de egyedülálló
dolgokat is.
Vorinka Irén, táborvezető
Ruszin Tudományos Intézet, tudományos munkatárs
Fordította: Janger Bt.

Görögkatolikus tábor Kárpátalján
A hazai ruszin görögkatolikus gyermekcsoportunk
kárpátaljai utazása a több évszázados magyar-ruszin
együttélés legfontosabb történelmi és vallási helyszíneinek megismerésére irányult: voltunk a Vereckei hágónál, a munkácsi
várnál, a cserneki kolostornál, az ungvári várnál és a Püspöki Görögkatolikus
Székesegyháznál valamint Szentmiklóson a Rákóczi kastélyt látogattuk
meg és a Kárpátokban a honfoglalás
útvonalát kerestük meg.
Utazásunk a múcsonyi Kalász
László Általános Iskola udvaráról indult, és nemsokára megérkeztünk a
csapi határátkelőhöz. Aznapi uticélunk
az ungvári járásban, Antalóc településen
található Munkácsi Görögkatolikus
Egyházmegye Boldog Romzsa Teodor
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Jótékonysági Alapítvány Oktatási Központja volt. A
helyi görögkatolikus plébános László atya fogadott és
kínált meg minket meleg vacsorával, azután megismerkedtünk az ott pihenő gyerekekkel
és nevelőikkel. A napot Szent Misével
zártuk a táborhelyen található ruszin
hagyományokat őrző remek fatemplomban.
Másnap a reggeli és utrenye után
utunk Ungvárra, a megye székhelyére
vezetett. Idegenvezetőnk beszámolt
nekünk a közbeeső látványosságokról és
Kárpátalja földrajzi sajátosságairól. A
belvárosba érve Ungvár vára felé vettük
az irányt. Megtekintettük a helyi múzeumot, ahol megismerhettük Kárpátalja történelmét, hagyományait, kultúráját, a ruszin és magyar népviseleti
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hagyományokat valamint a kézművességet is. Ezután
átmentünk a Skanzenbe, ahol megismerhettük a ruszin
és magyar építészeti remekműveket. A gyerekeknek
leginkább a 18-as számú iskola és a fatemplom tetszett.
Aznapi kirándulásunk a Püspöki Görögkatolikus
Székesegyháznál fejeződött be, ahol az idegenvezetőnk elmesélte a Székesegyház kriptájában nyugvó
Boldog Romzsa Tódor püspök életpályáját és mártírhalálának történetét.
Szombat reggel a honfoglaló magyarok útján
indultunk el a Latorca folyó
mentén. Első állomásunk a
valamikor bevehetetlen
munkácsi vár volt, ahol
megismertük a hős asszony,
Zrínyi Ilona és fia, II. Rákóczi Ferenc Nagyságos Fejedelem életét. Ezután Munkács belvárosa következett:
a Városháza, a Szent Márton Székesegyház, a Rákóczi
kastély és a Csernek-hegyi kolostor. Munkácsi kirándulásunk végén Alekszandr Duhnovics emlékművénél helyeztünk el koszorút és énekeltük el a ruszin
és magyar himnuszt.
Vasárnapi utunk volt a leghosszabb. Ismét a
Latorca folyó mentén haladtunk, miközben Szolyva
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városába igyekeztünk. Ott a második világháború után
elhurcoltaknak állított emlékparkot tekintettük meg.
Koszorúzás után indultunk a beregvári Schönbrunn
vadászkastélyba, melynek tervezésénél a csillagászati
ismereteket is figyelembe vették. Miután ittunk a
fiatalító forrásból, vendégségbe indultunk Beregszentmiklósra. Az ott található Rákóczi kastély gazdag történelmi múltjával
mindenkit elkápráztatott.
Ebéd után Prokop Olga és a
„Bábcsiná szpivánocská”
ruszin gyermek együttes
műsorát hallgattuk meg, és
egy ruszin dalocskát is
sikerült gyorsan megtanulnunk.
Az EMMI "Határtalanul 2016" pályázaton elnyert Kárpátaljai utazás fő
célja a ruszinok ősi hazájának, a ruszin címerben
szereplő három folyó: a Tisza, az Ung és a Latorca környékének, valamint a magyar – ruszin együttélés és a
görög-katolikus vallásunk történelmi emlékhelyeinek
megismerése volt.
Jónás Sándor, tanár
Kalász László Általános Iskola, Múcsony
Fordította: Janger Bt.

Ismerkedés Svidnik és környéke
ruszin és görögkatolikus nevezetességeivel
Az Országos Ruszin Önkormányzat az EMMI-hez
benyújtott és elnyert „Határtalanul 2016” pályázata
tette lehetővé, hogy a ruszin nemzetiségünkhöz tartozó
gyermekek három napot Felvidéken tölthettek el. A 20
gyermeknek és az őket kísérő felnőtteknek az autentikus környezetben lehetőségük volt megismerni
őseink használati tárgyait, valamint a mostani életmódot és a művészeti irányzatokat.
Első nap a gyermekek megismerkedtek az Eperjesi
Ruszin Múzeum nagy értékű kincseivel: a fatemplommakettekkel, textíliákkal, művészeti és népi alkotásokkal, tárgyi és nyelvi emlékekkel és a ruszin történelemmel is. A múzeumban kedves fogadtatásban volt
részünk. Ebéd után elfoglaltuk a felsővízközi-svidniki
szálláshelyünket, majd a városi séta során csapatépítésre került sor.
Második nap a mezőlaborci görögkatolikus templomot, a mini-skanzent és az Andy Warhol Múzeumot
tekintettük meg. Ebéd után a Duklai-hágó és környéke,

a kilátó, a fatemplomos települések, világháborús emlékhelyek megtekintésével, megismerésével telt el a
délután. Este egyházi szlávnyelvű liturgián vettünk
részt Svidnikben.
Harmadik napon a reggel egyházi szláv nyelvű
Szent Liturgiával kezdődött Svidnikben, majd Bártfa
középkori templomában és lakóépületeiben gyönyörködtünk. Kassán meglátogattuk és koszorút helyeztünk
el a Nagyságos Fejedelem, II. Rákóczi Ferenc sírján. A
belvárosi séta után hazafelé indultunk.
A program során a különböző ruszin önkormányzatok településeiről érkezett gyermekek összekovácsolódtak, és egymás megismerésével tették gazdaggá
ezt a három napot.
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Zarándoklat

Паломництво

Szent Cirill és Metód szentélyében
A BAZ Megyei Területi és a Miskolc MJV Ruszin
Nemzetiségi Önkormányzata évente megemlékezik
Szent Cirill és Szent Metód apostolokról, a szláv
írásbeliség megalkotóiról.
Ezt idén rendkívüli programmal ünnepeltük meg,
és a cseh-morvaországi Velehrádba, Szent Metód
temetési helyére szerveztünk zarándoklatot. A karmeliták által szépen gondozott nemzeti kegyhelyen
Szent Liturgiával emlékeztünk meg a szlávok apostolairól, majd koszorút helyeztünk el a két apostol hatalmas méretű szobránál. A kegyhelyet gondozó
karmelita nővérek lehetőséget adtak arra, hogy Szent
Cirillnek egy Szent Keresztben elhelyezett ereklyéit is
megtekinthessük, és ajkainkkal is megérinthessük azt.
A gyönyörű templomi szertartás után megtekintettük a
feltárt XI. századi alapokat, amelyekre az ősi bazilika
épült.
Utunk további részén Kutna Hora és Prága nevezetességeivel ismerkedtünk: a Szent Vitus Székesegyházat és a várnegyedet látogattuk meg. A Szent Liturgiát a karmeliták által gondozott prágai templomban
végeztük, ahol a kis Jézus szobra található.

Szomorú hírek

Rövid városnéző sétával érkeztünk el a jezsuiták
rendházához, ahol az emléktáblán elhelyeztük II.
Rákóczi Ferenc Nagyságos Fejedelem iránti tiszteletünk koszorúját. Ennek a jezsuita gimnáziumnak volt
egy évig tanulója az árván maradt ifjú fejedelem.
Utunk további részében
a Cesky Krumlov ősi várában és óvárosában gyönyörködtünk. A Szent Liturgiát a
város Szent Vitusról elnevezett templomában végeztük.
Nagyon örültünk annak, és hasznos is volt, hogy
utazásunk során az itt élő
különféle nemzetiségek
életének sokféle megnyilvánulásával találkozhattunk.
Szónoczky János Mihály

Смутні вістї

Hattinger Gábor emlékére
2016. július 26-án
türelemmel viselt súlyos
betegség következtében
elhunyt Hattinger Gábor, ruszin nemzetiségi
politikus, költő, író, műfordító.
Hattinger Gábor 1958.
október 30-án született a
Zemplén-hegységben található ruszin faluban,
Komlóskán. Iskoláit Sátoraljaújhelyen és Budapesten végezte.
1981-ben megnősült, három gyermek édesapja.
1989-ben csatlakozott az akkor megalakult
Kisebbségi Kerekasztalhoz, ahol elkezdődött a
Kisebbségi Törvény kidolgozása.
1991. május 3-án megalakította az első hazai ruszin
érdekképviseleti szervezetet, a Magyarországi Ruszinok Szervezetét (MARUSZE). A megalakulás után a
szervezet, mint alapító tagszervezet, csatlakozott a
ruszinok világszervezetéhez, a Ruszin Világkongreszszushoz. 2004-ig tagja a Világtanácsnak, amely a
Világkongresszus választott vezetősége.
Alapítója és felelős szerkesztője az 1993-ban
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kiadott Ruszinszkij Zsivot című havilapnak, mely
2002-ig kéthetente jelent meg.
1994 januárjában Hattinger Gábor szervezésében
elkezdi működését a Magyar Televízió Rondó című
műsorában a ruszin nyelvű adás, majd 1998-tól haláláig
a Magyar Rádió Nemzetiségi Adások ruszin nyelvű
műsorának szerkesztője.
1994-től 1998-ig tagja a Magyarországi Kisebbségekért Közalapítvány Kuratóriumának.
1996-ban a Művelődési és Oktatási Minisztériumban létrejön az Országos Kisebbségi Bizottság, amelynek 2002-ig a tagja volt.
1998-ban megalakult Magyarországon az első
Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, melynek
2002-ig az elnöke volt.
2002-2006 és 2010-2014 között elnöke volt a Budaörsi Ruszin Önkormányzatnak.
A 2010-2014-es ciklusban képviselője a Pest
Megyei Ruszin Önkormányzatnak és az Országos
Ruszin Önkormányzatnak.
Hattinger-Klebáskó Gábor költői név alatt számos
prózai és verses műve, fordítások és lexikon jelent meg.
2014-ben a ruszin kultúra, a hagyományőrzés, az
anyanyelv és a görögkatolikus értékek ápolása terén
kifejtett tevékenységéért Hodinka- díjban részesült.
Emlékét megőrizzük!
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Вістї

Hírek
Kárpátalján, a Duchnovics Megyei Tudományos Kulturális Egyesület gondozásában megjelent
a több éve várt „Szülőföldem” című kulturálisirodalmi folyóirat. A lap jellegzetes színű borítója
vonzza a tekintetet, gazdag tartalma pedig tájékoztatást
ad a ruszinok által lakott országokban zajló aktuális
eseményekről, szemelvényeket a hagyományőrzés
helyzetéről, továbbá klasszikus és kortárs irodalmi
műveket mutat be. Gratulálunk testvérlapunk megszületéséhez, és sok sikert kívánunk áldozatos, hiánypótló tevékenységükhöz.
A 2016. évi Turok-Hetes Vaszilij nemzetközi
díjat a ruszin kultúra sokoldalú művelése és népszerűsítése terén végzett tevékenységéért Prokop
Olgának ítélték oda. A kitüntetett művész alapítója és

A Máramarosi ruszinokhoz kapcsolódó települések megismerése című program keretében a
vámosújfalui ruszin közösség 2016. 07. 28-31. között
Erdélybe utazott. A felejthetetlen utazás során
Máramaros vidékének ruszin vonatkozású településeit
kereste fel, Szaploncán, Máramarosszigeten, Ruszpolyanán, és Barcánfalva csodálatos kolostorokat és a
világörökség részeit képező fatemplomokat is megtekintették. Útjuk során Kolozsvárt, Marosvásárhelyt,
a Medve-tavat, Csíksomlyót, a Békás-szorost, Parajdot, Szovátát és Segesvárt is érintették.

jelenleg is vezetője a „Cservená rúzsá” (Piros rózsa)
népzenei triónak és a „Bábcsiná szpivánocská”
(Nagymama dalocskái) folklór gyermek-együttesnek,
valamint szerzője a ruszin népdalokból álló, felejthetetlen élményt nyújtó „Letyilá bém ná kráj szvita”
(Elrepülnék a világ végére is) és a „Lásztovocsko, desz
bélá?” (Hol voltál, kis fecske?) című könyveknek.
Együtteseivel több ízben lépett fel a hazai ruszin
nemzetiségi önkormányzatok rendezvényein is.
Tisztelettel és szeretettel gratulálunk Prokop Olgának a kitüntetéshez, és e nemes tevékenységéhez
további sok sikert kívánunk!
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