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Вінчуєме веселых сят!
Kellemes ünnepeket kívánunk!

Наші сята

Ünnepeink

Христос ся раждає ‒ славіме Єго!
По случаю сёго великого християнського сята
обертам ся ку Вам из душпастырьскым словом и
куртов бесїдов за історію сяткованя Крачуна.
Руздво ся односить ку сятам, котрі зачинавуть
ся из духовного приготовленя и поста. Основов
духовного приготовленя є щироє покаяня, про
достигненя котрого мы "умертвляєме" своє тїло, а
молитвов и розважанями заспокоюєме свуй розум и
думкы. Пуд конець поста своє духовноє приготовленя до сята завершуєме сповідёв и приступаєме до Тайны Євхаристії, жебы родженя Христа
стрітити из чистым сердцём и у Божуй ласцї.
Про ушыткых християн Руздво было и є єдным
из майважных праздникув. Айбо за перві три
столїтя Руздво не сятковало ся ги отдїлноє сято.
Водокщи, Руздво и Сято Трёх Мудрецюв сятковали
вєдно у день Водокщох. У поєдных християнськых
державох до сёго дня прикапчовали ся ищи и другі
сята, котрі указовали на рузнї чуда, што зробив
Исус Христос. Сяткованя Руздва, ги отдїлного сята,
было прийнято на Третюм Вселенськум Соборі
431. рока од родженя Исуса Христа.
Праздник Руздва у рузных народув сопровождає ся вшелиякыма сохташами, основнї из
котрых прийняли и практикувуть ся вецей ги у
стувцї державох. Традіції условно мож подїлити на
видимі атрібуты и духовнї, котрі выражавуть
ся у вершох, співанкох и
колядкох. Основным
видимым атрібутом про
русинськый народ є
Бетлегем и Руздвяна
звізда. Центром Бетлегема є новородженый
Исусик, котрый лежить
у яслёх, ги чуєме у співанцї: "...лежить невмістимый Бог." Коло
дитятка клякне радостна
Мати и Йосиф, а также
мудрецї из дарами, што
прийшли вітати Царя.

Айбо, ги видиме, при ушыткуй своюй величі, Бог
рождаєть ся не у царськых палатох вадь хотя бы у
хыжі, а меже худобов у хлїві, у чому є великоє
духовноє содержаня. Ибо Бог-Царь прийшов не про
тото, жебы пановати, а про вто, жебы даровати
любов и спасїня про ушыток світ и люди, котрі
чувуть голос Спасителя.
Колядка є основным духовным атрібутом сята
Руздва. Через колядку мы прославляєме Господа и
вінчуєме радостнов новинов кажду хыжу. У нашуй
традіції по одконченю Повечерія Великого, поколядовавшы у церьковли, сященик привітствує
ушыткых радостным возгласом: "Христос ся
раждає!" По сёму люде зберали ся и ишли из
колядками до каждої хыжі. Зачинала ся колядка из
хыжі сященика, а дале ушыткі довєдна рушали до
нужденых и несли не лем радостну новину, айбо и
дарункы. Из сёї традіції и теперь годнї сьме черяти
примір милосердя, духовного и матеріального
пудпорованя ближнїх, котрі мавуть в сёму потребы.
Позеравучы на Сяту фамілію у Бетлегемі, годнї
сьме одмітити, же Крачун є истно родиным сятом,
котроє зберать ушытку фамілію коло руздвяного
стола, де вшыткі вітавуть єден другого дарунками и
співавуть колядкы. Также довольте и менї вітати
кажду родину из сим радостным сятом и най
новородженый Исусик
принесе у кажду хыжу
любов и щастя, Божый
мир и благодать ай спасїня каждої душі.
Кличу кажду фамілію прийти вітати новородженого Исуса до храма на службу Божу,
котра одправлять ся кажду недїлю, у 13:30 містного часа за адресом: Будапешт, Rózsák tere 9-10.
Из руздвяным
благословінём,
о. Михаил Тіводор

Честованї Читателї!
Май повну інформацію за жывот Русинув Мадярщины годнї сьте дустати на нашуй
інтернет сторонї: http://ruszin.com
Ипен там у меню глядайте и електронну верзію нашуй новинкы!
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Шедевры русинськуй літературы

A ruszin irodalom remekművei

Філолоґічный коментарь к тетраєвангелії
(Євангелія од Матфея, Марка, Лукы, Йоана)
Потреба русиньского языка в церьковных обрядах церьквей выходного обряду – як ґрекокатолицькой так і православной – є дїло нове. На
Словеньську ся выразнїше акцентує по „нїжній”
револуції в новембрї р. 1989, одколи ся датує
новодобе русиньске народне возрождіня, і хоць
поєдны голосы о потребі русиньской пасторачной
практікы ся озывали скоріше.
Роботу на перекладї тетроевангелії зробив уж
досвідченый колектив перекладателїв церьковных
текстів, зложеный з теолоґів і лаіків, на челї з ТгЛіц.
Франтішком Крайняком, камюньскым парохом.
Дакількорічна колектівна робота є нелем надміру
успішным резултатом в нелегкых условіях доброволницького дїятельства, але і зрїлым вкладом до
розвоя реліґійного жывота в Словеньскуй републіцї
а поступно, надїяме ся, навірно і шырше. Таксамо
може послужити як модел про формованя русиньской теолоґічной термінології, ослободженой
од вплывів языка маёрітного народа, в нашім
припадї словеньского, якый в іншого характеру
текстах теперішнёго русиньского языка є часто
проблемом.
Русиньскы еквіваленты церьковнославяньскых

Смутнї вістї

текстів сповнять свою становлену задачу і вдяка
паралелному схоснованю двох ґрафічных сістем:
азбукы і латинікы. Праґматічным доводом авторів к
такому кроку, так як і в минулости, было порозуміня тексту якнайбівшым кругом читателїв.
Вдяка захованю теперішнёй подобы русиньского языка на Словеньску, выданя перекладу
тетраєвангелії наісто мож оцінити як збогачіня
языковой і духовной културы Русинів у Словеньскій републіцї, а перспектівно може і в шыршім
контекстї.
ПгДр. Анна Плїшкова, Пгд.
Інштітут русиньского языка і културы
В Пряшові, 05.04.2009.

Szomorú hírek

Упокоив ся Мирон Жирош
29. новембра, с. р. у
боршодськум варошыкови Казінцбарціка по
довгуй хворотї на 81
роцї жывота упокоив
ся, а 2. децембра похованый у Мучоню познатый русинськый новинарь и просвітитель
Мирон Жирош. Покойного добрі познавуть на
самый перед наші южнї
братя з Бачкы и Сріму,
де вун и родив ся 1. юнія
1936. рока у Руськум Керестурі (днесь Сербія). По
сконченю учителськуй школы 1953. рока у Зомборі
зачав учителёвати спершу у Дюрдёві, а потому и у
руднум селї, де активно зачав участвовати у сполнум жывотї бачванськых Русинув. По далшум
школованю Мирон Жирош робив и управителём,
айбо булшу часть свого жывота провюг у новинар-

стві, де одробив повыше 25 рокув. Не єден раз быв
одзначеный на сюм фахманськум путёви. 2012.
рока дустав и майвысшу награду мадярськых
Русинув ― премію Антонія Годинкы.
Сперед повыше двадцять рокув тому новинарська звідавость привела Мирона Жироша на землю
своїх предкув у сіверо-восточну Мадярщину, де вун
пак и бывав по пензіонованю. Ипен дякувучи його
публикаціям бачванські Русины знавуть за свою
давню минулость на Верьховинї и жывот днешнїх
мадярськых Русинув. Його путованя и изглядователна робота обстала у фундаменталнуй моноґрафії у 7 томох „Бачванско-сримски Руснаци дома и у
швеце”, котра друковала ся у Новум Садї 1997–2009
рокох. У Будапештї 1996. рока обявила ся його книга „Жива Горнїца”, у Мішколцї слїдувучого рока
поема-кроника „Надїя под цудзим небом”.
Од имени нашых читателюв выражаєме щироє
сочуство нашуй познатуй ученуй Марії Йоббадь,
вдові усопшого, и його донцї Аннамарії.
Вічная памнять и блаженый покуй!
Редакція
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Честованя
Блаженого Великомученика Теодора Ромжы
ґрекокатолицьков церьковлёв у Мадярщинї
Переміна сполочного режіма у нашуй отцюзнинї значно подїйствовала на дїятельство церьковли, проповідувучуй Слово Божоє. У реґіонох
Боршод, Саболч, Гайдубігар открыли ся нові
можности про прожываня и зайнятости, были
побудованї величезнї заводы и цехы у Тісауйвароші.
Перва ґенерація бывателюв,
што перестяговала ся на нові
міста, ищи пуддержовала капчаня
из отцювськыма домами и містнов
церьковлёв. Из смертёв старых
родителюв, пояленём нової ґенерації онукув, сї капчаня перервали
ся. У люди, котрі изза зміны сістемы, лишыли ся без родителського и Божого дома, возникла
потреба у створеню властных
култовых будовель. Сяк на зачатку
были побудованї римокатолицькі
и реформатські церьквы. У мартї
1994. рока быв закладеный первый камінь у будовлю и ґрекокатолицької церьквы, а у авґустї 1996.
рока она была посячена єпископом Др. Сілардом Керестешом.
Церьков выповнена у візантійськум стілови. 1999. рока ослїпително білї стїны были припарадженї чудесныма орнаментами и фресками на
біблейські сужеты молодого маляря Мікловша
Макларі. Робота была завершена 2002. рока.
У церькві, на замітнум містї, коло изображеня
сятого Миколая находить ся портрет блаженого
Теодора Ромжы, исповненый у техницї фрескы.
Перед ним запаленї свічкы и є місто на соотвітствувучу молитву.
У Шарошпотокови реліквіям Блаженого Тео-
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дора Ромжы мож поклонити ся у двох містох:
мозаику, исповнену Ласловом Пушкашом и вбудовану реліквію мож видїти у Кішпотокови. Друга
реліквія великомученика дустала місто у ґрекокатолицькуй церьковли Шарошпотока. Иконы, на
котрых зображеный єпископ, се робота супружеської пары Макларі.
Од 2007. рока фунґує у центері
Сеґеда колеґіум имени Теодора Ромжы.
25-26. юнія с. р. пуд орґанізаціёв
Русинського Націоналного Самосправованя Нїредьгазы и Ґрекокатолицької Парохії Нїредьгаза-Ёрёкёшфёлд помочный єпископ Ніл Лущак
посятив памнятник Блаженому Теодорови Ромжови, покладеный у кертї
ґрекокатолицької церьковли. Памнятник Блаженому Єпископови исповненый иконописцём Вікторіёв
Моношторі. Воплотила ся давня мрія
– создати такоє місто паломництва
про Русинув, де они годнї зберати ся,
спомнити за свуй націоналный ідентітет.
Блаженый Теодор Ромжа є не лем
у зображеню на образох, а и любовлёв и пастырськов заботов у нашуй
церькві. При його чудесному содїйстві многострадалный народ Карпатського Басена
приобщив ся ку многым чудесам. 31 октовбра – се
день, коли наша ґрекокатолицька церьков честує
Блаженого. Окрем церькувных почестей мы каждый день просиме нашому народови, отцюзнинї и
цїлому світови Божого благословіня и любови.
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Товмачила: Ірина Скіба
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Посланя Сокырницького Сирохмана
Сеся курта моноґрафія, котра є темов нашої
роботы, появила ся пуд романтичнов назвов (порусинськы Єден сокырницькый сирохман), и была
выдана у 1923. роцї на мадярськум, французськум
языкох и на русинськум мараморошськум діалектови. Жывот, робота, минувшина пудкарпатськых
Русинув была цалком описана по ушыткым
правилам жанра. У первуй главі автор
доткнув ся ку уже існувучуй літературнуй крітицї, описав віртуалный
ареал проживаня Русинув (у многому не удповідный ку політичнум), акцентувучи на опыт
сїмсторучної сполної мадярсько-русинської історії. Обыватель Пудкарпатя и прекрасный славіста, вун усе
хосновав актуалнї історичнї
ґеоґрафічнї назвы. Про нёго
природнима суть назвы русинськых поселень на русинськум и на уґочанськум діалектох: Нодьселеш, Севлюш (днесь
хоснуєме угаданоє за письмовым
столом Виноградово). Автор тонков
дістінкціёв, наміст заведенов приверженцями панславізма и из восторґом пудпоровану
Прагов назву Ужгород (Ungvár) писав Унґгород,
реалізовавши факт притомностї пропавшого на
днесь назалного звучаня НҐ, котрый є істориколінґвістичнов інформаціёв за позіцію на языковум
фамілнум дереві містного славянського обывательства у період передущый обрітенію отцюзнины,
котрый віроімно указує на неприналежность ку
восточно-славянськым языкум. Сеся ідея не годна
была умістити ся у карту світа по Тріанонськум мирови, и котра и у наші часы не любить ся офіціозу.
Історічна часть была породжена пуд знаком
„наша минувшина у керетї Мадярщины”, дорушовала леґенды нового часа за стародавноє происхоженя містного славянського народа и його контінуітет (сяку ідею совецькі „історики” розвили до со-

вершеностї). Аналізувучи поселеня етничных Русинув у Мадярщинї, автор усе додержовав ся
писемных жерел и доказаных фактув.
Годинка різко розділяє Віденську політику и
наказы палаты, котрі провбалувуть убкласти данёв
выробу и комоції, уроблені Русинами у тяжкых
выробных убстоянях, приспособити їх ид
жаданям централізованых державных
требoвань и соотвітствующых чаяням
добре знавучих містну сітуацію
мадярськых феодалув.
У окремуй главі автор занимать ся вопросами газдувства, дякувучи котрому Русины, занимаючи ся скотоводством, жыли у удноснум достатку и мали можность содержати свої общины. Не
случайным є пріорітет економічных даных, бо убязаностї
панщины основанї на фундаменталных изглядованях. По
націонално-ослободителнуй войнї Раковція, позад пріорітета фінансового ґаздованя, нароставучого жаданя нової мадярської власти и палаты
Русины помалы збіднїли. Сесю сітуацію не змуг
поміняти и закон 1848 рока, бо вун кодіфіковав
неудачный маєтный стан. У 1867 роцї мадярська
влада, не позиравучи на соціално-економічнї
проблемы, занимала ся русинськыма теріторіями,
котрі находили ся у тяжкум економічнум положеню. Айбо сї вопросы были неінтересныма діла
новых владїлцюв, котрі прийшли на русинські
землї по заключеню мирного договора. Сумноє и
законченя книгы, у котрому Годинка констатує
„муй народ, супроти його жаданю дустав нового
ґазду, а старі добрі часы уже не вернуть ся.”
(Дале буде)
Андраш Ш. Бенедек, писатель
Товмачила: Ірина Скіба

Честованї читателї!
Просиме 1% из вашуй данї перечисляти на „Фондацію Про Русинув”,
данёвоє число котрої: 18170720-1-42
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Русины у Перву Світову Войну
Влїтї сёго рока наш отцюзник, бывавучый у
Зуґлови, обернув наш позур на выданя фундації
Воєнського музея имени Лайоша Недеші пуд тітулом „Поле бранї”, у котрому єм однайшов таку
інформацію, же на западному обучови Мрзлого
Верьха (теперішня Словенія) у юнію 1915. рока
было росположеня русинськуй ровты.
Пуд час нашых изглядовань у Мадярщинї,
пуд позур попала каплиця, поставлена на честь
погыблых воякув, коло
котруй у началї септембра отбыло ся сяткованя на честь ї столїтя.
Праздник отбыв ся у поселеню Яворцо у Словенії. Туда одправила ся
наша ґрупа у составі четыри особы. Из невеликого варошыка Толмин
ку каплицї веде узенькый, набитый серпантінами дас пувгодиновый
путь. Послїдню часть
пути, котрый будовали руські плїннї, мы пруйшли
пішо. На міроприятя зобрало ся вецей, ги стувка
люди. Мадярщину представляли Едіта Баторфі
Сіладіне, наш посол у Словенії и Андрея Ґомбош,
воєнськый аташе у Словенії. Они пригласили нас
зучастнити ся у сполочнум покладеню вінцюв од
нашуй отцюзнины. Мы из великов радостёв прияли
сякоє честноє понукнутя. Наш лавровый вінець быв
прикрашеный русинськыма и мадярськыма фарбами. Хранитель каплицї, прузнавшы за нас, по
тому, як исьме ся познакомили, быв дуже радый, и
пояснив, же до нашого навщивленя Русины ищи
ниґда не были у сих містох. Вун указав нам имена
погиблых Русинув, котрі однайшов меже даскуль-
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кох тысяч имен на деревлянуй таблї. У биткох
Первуй Світовуй Войны меже многыма зучастнили
ся катуны из 66-го, 80-го, 30-го піхотинськых
полкув, и дуже много меже нїма было ипен
Русинув. Они были обвыкнутї до гур, ку коням
гуцулської файты, котрых привезли из собов з
далекуй отцюзнины. На
сих містох биткы тримали коло трёх рокув.
5500 воякы поклали туй
свої жывоты, из котрых
8 процентув были Русины. У сюй містности
много воєнськых цвынтарюв, на котрых мож
найти гробы из їхнїма
именами. Загиблї катуны покоять ся у долинї
рікы. Из катунськуй ровты двадцять пять было
Нїмцюв, двадцять три
Мадярув, тринадцять
Чехув, девять Сербув и
Горватув, вусям Полякув, вусям Русинув, сїм
Румынув, четыри Словакув и Мораванув, два Словены и єден Таліан.
Особостёв каплицї є вто, што имена загиблых
воякув суть вупаленї на деревлянуй таблї. Мож
познакомити ся из їхнїма свідітельствами за смерть.
За йсе міроприятя быв накрученый документалный
філм и зроблено много фотоґрафій. Подалші изглядованя сёго смутного фраґмента Первуй Світовуй
Войны продовжать сотрудникы Выставочного Зала
Русинської Музейної Колекції и Русинського Научного Інстітута при Вседержавному Русинському
Самосправованю.

Русинськый Світ • Ruszin Világ

Віктор Крамаренко,
предсїдатель ВРС

Меженароднї акції

Nemzetközi események

Меженародный фестівал русинської културы
у Мукачові
19. новембра у керетох меженародного фестівала русинської културы „Червена ружа трояка”
одбыла ся научна конференція на тему „Русины в
Европі и Украинї”. Ї участникы, котрі зобрали ся у
конференц-залі мукачовського готела „Зірка”, обговорёвали, як жыють Русины у поєдных державох.
Вюг конференцію сооснователь общественуй
орґанізації Русинськый край, шеф-редактор сайта
„Фенікс-слово” Степан Сікора.
Из привітственов бесїдов выступив почестный
предсїдатель Пудкарпатського Областного Научнокултуролоґічного Общества имени Александера Духновича Михаил
Алмашій. Од имени орґанізаторув участникув
привітствовав предсїдатель сосполнуй орґанізації Крайовоє Общество Пудкарпатськых Русинув, член Світової
рады Русинув Микола
Бобинець. На конференції из докладами выступили: професор Краковського Яґелонського універзітета Олена Дуць-Файфер, професор, ведучый
Русинського Научно-Изглядователного Інстітута
(Мадярщина) Михаил Капраль, ґрекокатолицькый
парох, предсїдатель Културного Общества Русинув
Румынії о. Василь Бойчук, заміститель предсїдателя Русинськуй оброды (Словакія) Петер Микула,
преподаватель русинського языка и літературы из
Горватії Наталія Гнатко, доценты Ужгородського
Націоналного Універзітета Михайло Зан и Павло
Леньо, старшый преподаватель УжНУ Надїя Кічера
и аспірант Націоналного Інстітута Стратеґічных
Изглядовань Анатолій Головка (Кієв). Діскусія,
котра одбыла ся такой по павзї, выявила значный
роздїл позіцій, пониманя, думок и оцїнок участниками конференції модерного состояня Русинув в
Украинї, условій захраненя їх ідентичности. Айбо,
пудсумовувучи, Михаил Алмашій заявив за безусловну хосенность конференції, зато же она
помогла выявити основы, на котрых годен одбывати ся подалшый розвуй русинського етноса в
Украинї. Вун зачитав проект резолуції конференції,
котра годна быти принята по внесеню премін и
додань, предложеных участниками. За словами
орґанізаторув, ушыткі выголошенї на конференції

доклады будуть опубликованї у формі окремого
зборника.
Меженародный фестівал русинської културы
„Червена ружа трояка”, котрый орґанізовали містнї
общественї орґанізації Крайовоє Общество Пудкарпатськых Русинув и Русинськый край за соучасти членськых орґанізацій Світової Рады Русинув, зачав ся параднов пішов ходов участникув
централныма улицями Мукачова ку памнятникови
Александрови Духновичови. Меже майвысокыма
загатарныма гостями,
котрі возложыли вінцї
нашому будителёви, были и представителї Мадярщины ‒ Віра Ґіріц,
посланик Парламента
нашуй отцюзнины од
Русинув, и Олґа Ликович-Сілцер, заміститель
предсїдателя Вседержавного Русинського
Самосправованя.
По привітственуй
бесїдї орґанізаторув и
передаваню майвысокої
награды – Заслуженого
дїятеля Украины у сфері културы Олзі Прокопфестівал продовжыв роботу у будовлї варошського
театра. Загатарну часть концертнуй проґрамы
представляли фолклорнї ґрупы „Габурчанка”
(Словакія), „Руснак” (Горватія), „Червена Ружа”
(Румынія), меже многочиселныма пудкарпатськыма артістами были як уже добрі познатї, такі,
ги солістка Мирослава Копинець, колектів з Чинадёва пуд веденём Олґы Прокоп „Бабчина Співаночка”, так и дїточі и доростлї участникы з цїлого Пудкарпатя од Ужанщины и до Южного Марамороша.
Жерело: VOLOSYNA ORG UK
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Наші лїтнї таборы

Nyári táboraink

Доимы словацького табора
1 день, пятниця
По довгочаснум пути из многыма пригодами
мы допутовали у Словакію. Прибытя ся стало ипен
у час обіда. У ресторанї из шведськым столом мы
дуже смачно пообідали. По обідови навщивили
Русинськый Народописный Музей. Моїма облюбеныма предметами експозіції стали прекраснї образы. Майлїпшым про ня была зала из укладеныма
макетами деревляных церьков. У Катедралнум
Соборі Пряшова єден против другого розміщенї
суть копії скулптур двох кошицькых єпископув.
Внукашня архітектура церьковли необычайно
богата. Заслуговує на позур и келія чорної Мадоны.
По навщивеню церьковли мы пушли шейталовати
по вароші. По тому прийшли сьме у готел, а вечур
назад ищи раз пройшли ся варошськыма улицями.
2 день, субота
У Долинї смерти и на Дуклянськум перелазї мы
мали можность попозерати танкы того часа, тої
епохы. Танкы дуже старі, айбо упозіровали так,
кібы и теперь готові до биткы. На высшуй точцї

Вістї

Новембер
03.: Заміститель держтайника Держтайництва
за Реліґіознї, націоналнї и цівілнї капчаня Міністерії Людськых Ресурсув Атіла Фюлёп и Віктор Крамаренко, предсїдатель Вседержавного
Русинського Самосправованя пудписали договор за пудпорованя будованя русинського
ґрекокатолицького общественого дома.
Реалізація сякого проекта грає велику ролю у
змуцненю націоналного, реліґійного ідентітета,
захраненю ґрекокатолицькых традіцій, розвою
реліґійных капчань, заснованю інфраструктурної
базы. Общественый дом буде фунґовати у подалшому за зучастненя Ґрекокатолицької Парохії
Дебрецен-Йовжа зато, же дом буде стояти коло ищи
єдного начинаня - будовлї деревляної церьковли. У
цїлёх успішного застаченя проґрамы своє сотрудництво предложыло и руководство Гайдудороґськуй Митрополії.
10.: Маріаповчськоє РНО держало традіційноє
сято Руздва у Паломницькум Центері Емануела, котроє почтили своёв притомностёв діректор
Націоналного Духовного Центера о. Іштван Орос и
о. Карой Пастор.
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перелаза росположена є філаґорня про позераня
панорамы, из котрої мы могли миловати ся чудесным пейзажом. По оглядованю мы навщивили
сканзен, музей пуд отвореным небом, де ознакомили ся из архітектуров минулости. Увидїли сьме
як плановали школы, будовлї на бываня, пивницї.
Там были и вітрянї и водянї млины. По навщивленю
музея мы зучастнили ся на Службі Божуй.
3 день, недїля
Недїля зачала ся из Сятої Літурґії, по котруй
день продовжыв ся путованём у варош Бардїёв. Мы
ознакомили ся из знамима містами вароша. По обідї
путовали сьме зясь до Кошыць, де поклали вінець у
Катедралнум Соборі коло памнятника Ференцови
Раковціёви II. Сїм завершыло ся нашоє путованя,
лишыло ся лем вернути ся до Мішколца. Будеме
надїяти ся, што и у слїдувучум роцї нам удасть ся
ипен така содержателна екскурзія.
Ґрета и Вендел Помазы
Товмачила: Ірина Скіба

Hírek

18.: Орёкёшфёлдська Ґрекокатолицька Парохія
у Нїредьгазї уєдно из Містным Русинськым Націоналным Самосправованём отслужыли поминалну службу за великомучеником Блаженым
єпископом Теодором Ромжов. У сесь літурґічный
поминалный день Вечерню откончили о. Абел
Сочка ЧСВВ, апостолськый адміністратор Нїредьгазської Ґрекокатолицької Єпархії и парох
Томаш Сабов. У дворі церьковли коло иконы на
высоту чоловіка была запалена свічка на памнять за
великомучеником єпископом.
18.: Русинськоє Націоналноє Самосправованя
области Боршод-Абов-Земплин, Русинськоє
Націоналноє Самосправованя Мішколца и ОРУ
у залї Реґіоналного Дома держали сполнї слуханя и празднованя сята Руздва. Міроприятя почтили своёв притомностёв Віра Ґіріц, посланик
Русинув у Парламентї Мадярщины, Дежё Тёрёк,
предсїдатель Собура Боршод-Абов-Земплин
Области, Олґа Сілцер-Ликович, заміститель
предсїдателя ВРС. Марія Соноцкі, предсїдатель
Реґіоналного и Міщколцського РНС привітствовала притомных и інформовала за дїятельность
РНС 2016 рока. У богатуй проґрамі выступили Зіта
Марошвёлдї, Томазі Ґрета и Вендел, ученикы

Вістї

Мішколцської Ґрекокатолицької Середнёї Школы,
руководителї Янош и Яношне Теленко. Концерт
продовжили Анна и Марія Бан, Хор клерикув
Нїредьгазського Богословського Інститута им. Сятого Атаназа, діріґент Ласло Бак. За духовность
Руздва уповів о. Янош Мигаль Соноцкі. Притомна
многочисельна публика на мадярськум и русинськум языкох колядовала уєдно из выступаючима.

Децембер
8.: Русинськоє Націоналноє Самосправованя
Мучоня тримало сполочнї слуханя и празднованя сята Руздва у містному Домі Културы. По
бесїдї предсїдателя РНС Мучоня Яношни Філкогазі, школаші Середнёї Школы имени Ласлова
Каласа представили концерт. На русинськум
языкови прозвучали верші, співанкы и Руздвянї
колядкы. Проґраму составили и пудготовили
выступаючых дїти учителї Александер Йонаш и
Енікю Бейреш Борбельни. Міроприятя почтили
своёв притомностёв Ріхард Тірчі, завідуючый
главным оддїлом Держтайництва за Реліґійнї,
націоналнї и цівілнї капчаня Міністерії Людськых
Ресурсув и Віктор Крамаренко, предсїдатель Вседержавного Русинського Самосправованя. Ґостї
попозерали містности школы Ласлова Каласа, котрі
указовала діректор школы Марія Ракацкі.
11.: Сполнї слуханя и сяткованя Руздва Христового провело Русинськоє Націоналноє Самосправованя Кішварды. На міроприятя были
прикликанї Віктор Крамаренко, предсїдатель
Вседержавного Русинського Самосправованя и
Марта Варґа, предсїдатель Русинського Націоналного Самосправованя Нїредьгазы. Міроприятя по захраненю традіцій зачало ся из Руздвяної Сяточної Літурґії у ґрекокатолицькуй церьковли Кішварды, котру отслужыв капелан Іштван
Піндсу. Варошськоє Самосправованя представили
Др. Яношни Барабаш, секретар варошської адміні-

Hírek

страції и Ференцни Белінскі. Из привітственым
словом выступила Вікторія Деак, заміститель
предсїдателя Русинського Націоналного Самосправованя Кішварды, пак засїданя потримала
Маріана Петранич, предсїдатель РНС Кішварды.
Гостї привітствовав Віктор Крамаренко, предсїдатель ВРС, котрый курто повідав притомным за
положеня русинської сполности у Мадярщинї. У
сяточнуй проґрамі зучастнили ся педаґоґ Середнёї
Музыкалної и Умілської Школы имени Лео Вейнера Гайналка Бокша и абсолвентка сёї школы Віола
Байза. Гостї слухали Руздвянї колядкы и співали їх
довєдна из умілцями.
Депутат РНС Кішварды Ержейбет Фабіан взяла на
себе руководство хором співавучых и Бетлегемські
игры. По проґрамі Іштван Піндсу благословив
сяточный обід, котрый пройшов у добруй наладї.
15.: Русинськоє Націоналноє Самосправованя
Ваца и бібліотека имени Лайоша Катоны орґанізовали вечур презентації книги „Рокы ГУЛАГа
на Пудкарпатю по II. Світовуй Войнї“, выдануй
на русинськум языкови. Вечур отворила Дёрдї
Черкаскі, діректорка варошської бібліотекы.
Потому бесїду тримала Марія Ортутай, історик
літературы и новинарь. Она была секретарь свого
вутця Др. Елемейра Ортутая. Ї бесїда была пуд
тітулом „У тїнї сонця“. На русинськум языкови
книгу представила Др. Маріана Лявинец, предсїдатель Столичного Русинського Самосправованя.
На міроприятю выступила и Ірина Ворінка, научный сотрудник Русинського Научного Інстітута.
Она презентовала перві русинські учебникы, выданї у Мадярщинї сёго рока. По выступленёх
Андрея Илько, предсїдатель Русинського Націоналного Самосправованя Ваца передала книжкы
бібліотецї.
16.: За пудпорованём Русинського Націоналного
Самосправованя Шарошпотока, ОРМ и фундації „За Русинув” ученикы Умілськуй Школы
Шарошпотока представили проґраму „Руздвянї
ангелы”.
18.: ВРС Еделейня потримало сполноє засїданя,
на котрум одпраздновали и сято Руздва. У проґрамі была представлена леґенда за Сятого Миколая у исполненю дїточок містної захоронкы.
Были представленї Бетлегемські игры, у кунцёви
выступив фолклорный ансамбл из Вамошуйфолы
из Рузвяныма співанками.
19.: Золтан Балоґ, міністер Міністерії Людськых
Ресурсув и держтайник Держтайництва за Реліґійнї, націоналнї и цівілнї капчаня Міністерії
Мікловш Шолтейс у залї Пештського Віґадова у
торжественуй обстановцї передали Націоналнї
Премії 2016. рока.
Товмачила: Ірина Скіба

9

Фоторепортаж

Fotó összeállítás

Из жывота нашых самосправовань ● Önkormányzataink életéből
B-A-Z

Nyiregyháza

Múcsony
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Önkormányzataink életéből ● Из жывота нашых самосправовань
Miskolc

Edelény

Vác
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Ünnepeink

Наші сята

Krisztus születik – dicsőítsétek Őt!
Ennek a nagy keresztény ünnepnek az alkalmából
szeretnék szólni lelkipásztori szavakkal a karácsony
ünneplésének rövid történetéről.
A karácsony azon ünnepek közé tartozik, melyek
lelki felkészüléssel és böjttel kezdődnek. A legfontosabb lelki felkészülés közé tartozik az őszinte
bűnbánat, amit testi szükségleteink korlátozásával
segítünk, az imával és elmélkedésekkel pedig elménket
nyugtatjuk és gondolatainkat tisztítjuk meg. A böjt
befejeztével a lelki felkészülésünk az ünnepre azzal
végződik, hogy meggyónjuk bűneinket és magunkhoz
vesszük az Eucharistia-Szentáldozás szentségét, hogy
Krisztus születését tiszta szívvel és Isteni kegyelemben
fogadhassuk.
Minden keresztény ünnep közül a karácsony volt,
és ma is a legfontosabb ünnep. Bár a kereszténység első
három évszázadában a karácsonyt nem ünnepelték
külön. A vízszentelés, a karácsony és a három bölcshárom királyok ünnepét egy napon, vízkeresztkor
tartották. Egyébként ehhez a naphoz más keresztény
államokban még ma is egyéb ünnepek is tartoznak,
melyek különböző krisztusi csodákhoz kapcsolódnak.
A karácsony ünneplését önálló ünnepként csak
Krisztus születése után 431-ben
fogadta el a harmadik zsinat.
Karácsony ünnepét különböző népeknél sokféle szokás
kíséri, közülük az alapvetőeket
elfogadták, és több mint száz országban gyakorolják. A hagyományokat elméletben két csoportra
lehet osztani: a tárgyira és a szellemire, mely utóbbi versek, énekek és betlehemezés formájában
nyilvánul meg. A ruszin nép legfőbb tárgyi hagyománya a betlehem és a betlehemi csillag. A
betlehem középpontja az újszülött
Jézus, aki a jászolban fekszik, ahogyan az ének is szól: „… fekszik az
teremtő Isten.” A gyermek mellett a boldog Szűzanya és József
térdepel, és a bölcsek az ajándékokkal, akik a Királyt jöttek

üdvözölni. De ahogy látjuk, nagyságával ellentétben az
Úr nem egy királyi palotában vagy legalább egy házban
született, hanem állatok közt egy pajtában, melynek
lelki jelentése van. Mert az Isten-Király nem azért jött
el, hogy uralkodjon, hanem hogy szeretetet adjon és
megváltást hozzon az egész világnak és az embereknek, akik meghallják a Megszabadító hangját.
A betlehemezés a legfontosabb lelki jelkép karácsony ünnepén. A betlehemezéssel dicsőítjük Istent és
örömhírt viszünk minden házhoz. Hagyományaink
szerint az Úrvacsora után betlehemezünk a templomban, a pap pedig így köszönt mindenkit boldog, hangos
szóval: „Krisztus születik”. Ezek után a férfiak összegyűltek és indultak betlehemezni minden házba. A
tisztelendőnél kezdték, majd a szegényekhez mentek,
akiknek nemcsak az örömhírt, hanem egy kis
elemózsiát, apró ajándékokat is vittek. Ezen hagyományból ma is meríthetünk példát a jólelkűségre,
rászoruló embertársaink lelki és anyagi támogatására.
Elnézve a Szent Családot a betlehemben megjegyezhetjük, hogy a karácsony családi ünnep, amely
egybegyűjti a családot az ünnepi asztal köré, ahol
egymást köszöntik ajándékokkal és karácsonyi dalokat
énekelnek. Így hát engedjék meg,
hogy én is köszöntsek minden
családot ennek a boldog ünnepnek
az alkalmából! Hozza el mindenki
házába az újszülött Jézus a szeretetet és a szerencsét, Isten békéjét,
kegyelmet és megváltást mindenki számára! Kérek minden családot, ha lehetőség adódik, jöjjön el
köszönteni az újszülött Jézust a
templomunkba és a misére.
Címünk: Budapest, Rózsák
tere 9-10. A misét vasárnaponként
13:30 órai kezdettel tartjuk.
Karácsonyi áldással:
Tivadar Mihály atya
Fordította: Janger Bt.

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

Шедевры русинськуй літературы

Bölcsészeti előszó a négy evangéliumhoz
(Máté, Márk, Lukács, János evangéliumai)
A ruszin nyelv szükségessége az egyházi szertartásokban - a görögkatolikus és pravoszláv egyházakban egyaránt - egészen új keletű. Szlovákiában az 1989.
novemberi „bársonyos” forradalom idején, a ruszin
nemzeti újjászületés kezdetével lesz különösen fontos,
noha a ruszin szertartási gyakorlat szükségessége már
sokkal korábban felmerült.
A fordítást Krajnyák Frantisek atya, Kameinka
Görögkatolikus Egyházközség parókusa vezetésével
teológusokból és világi szakértőkből álló, tapasztalt
fordítói gárda végezte. A sokéves közös munkát nemcsak az önkéntesség nehéz körülményei között elért
siker reménye táplálta, hanem Szlovákia és - bízunk
benne - más országok ruszinjainak vallási fejlődéséhez
való hozzájárulásának a jelentősége is. Ugyanakkor
példaként szolgálhat a ruszin egyházi szókincs létrejöttéhez, amely mentes a befogadó nemzet - a mi
esetükben Szlovákia - nyelvének hatásától, s ez

gyakorta jelent gondot más jellegű mai ruszin szövegeknél.
Az egyházi szláv nyelv jelen ruszin fordításában a
cirill és a latin írásmód kettős alkalmazása rendkívül
fontos. A szerzők a szöveg minél szélesebb körben való
használhatósága miatt hozták meg ezt az előremutató
döntést.
A mai szlovákiai ruszin nyelvváltozat hiteles leírásának köszönhetően a négy evangélium fordítását a
ruszin nyelv és kultúra valódi gazdagodásának
tekinthetjük Szlovákiában, de a jövőben a fejlődés
záloga lehet világszerte is.
Dr. Pliskova Anna, docens
Ruszin Nyelv és Irodalom Intézet
Eperjes, 2009.04.05.
Fordította: Janger Bt.

Romzsa Tódor felszentelt vértanú tisztelete
a magyarországi görögkatolikus egyházban
A társadalmi változás jelentősen befolyásolta a
hazánkban Isten igéjét hirdető egyházak működését. A
borsodi, szabolcsi és a hajdú-bihar megyei településekről elszármazottak számára nyújtottak munka-és
megélhetési lehetőséget a Tiszaújvárosban megépült
gyár-és üzemóriások. Az ideköltözettek első generációja még tartotta a kapcsolatot a régi, szülői házzal és a
helyi egyházközséggel. Az idős szülők elhalálozásával
és az új, unoka-generáció megjelenésével, felnövekedésével már megszakadt a kapcsolat. A szülői és az
Isten háza nélkül maradtakban a rendszerváltást követően egyre nőtt az igény saját szertartási közösségének kialakítására. Így épültek meg először a római
katolikus és a református közösségek templomai. 1994
márciusában a görögkatolikus templomnak is letették
az alapkövét és 1996 augusztusában Dr. Keresztes
Szilárd püspök úr szentelte fel a templomot. A bizánci
stílusban elkészült, vakítóan fehér belső falakat Maklári Zsolt festőművész, 1999-ben freskó technikával,
bibliai témák és ornamentális elemek elkészítésével
díszítette a templomot, amely 2002-ben lett készen. A
templomban szembetűnő helyen, Szent Miklós püspök
képe mellett tisztelhető Boldog Romzsa Tódor freskóképe. Előtte mécsesek égnek és a közbejáró imának
adnak helyet.
Boldog Romzsa Tódor ereklyéit Sárospatakon két
helyen is lehet tisztelni: Puskás László mozaikképe és a
beleépített ereklye Kispatakon látható; a vértanú püs-

pök másik ereklyéje a Sárospataki Görögkatolikus
templomban kapott helyet. A püspökről festett ikonok a
Makláry házaspár alkotásai.
2007 óta működik Szeged belvárosában a Romzsa
Tódor Kollégium. A Nyíregyházi Ruszin Nemzetiségi
Önkormányzat és Nyíregyháza-Örökösföldi Görögkatolikus Egyházközség szervezésében 2016. június
25-26-án ünnepélyes keretek közt Nyíregyházán, az
Örökösföldi Görögkatolikus templomban megáldották
Boldog Romzsa Tódor vértanú püspök emlékművétMonostory Viktória ember nagyságú ikonját. Ezzel
megvalósult a régi álom - kialakítani a ruszinok
számára olyan zarándokhelyet, ahol rendszeresen
összegyűlhetnének és megemlékezhetnének nemzeti és
vallási identitásukról.
Romzsa Tódor felszentelt vértanú nem csak képi
megjelenítéssel, hanem szeretetével és főpásztori
gondoskodásával is jelen van egyházunkban. Közbenjárására sok csodával árassza el az isteni kegyelem a
sokat szenvedett kárpát-medence népeit. Görögkatolikus egyházunk október 31-én tartja templomi
tiszteletét. A templomi tiszteletadáson kívül naponta
kérjük az isteni szeretetet nemzetünkre, hazánkra és az
egész világra.
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Szónoczky János Mihály
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A szeklencei szegényember üzenete
Az a kismonográfiája, amely írásunk apropóját
adja, s amelyet a címben említett romantikus álnéven
adott ki (Ruszinul: Jeden szokirnickij szirohman),
1923-ban jelent meg több nyelven, a magyar mellett
többek közt franciául és máramarosi tájszólásban
ruszinul. A kárpátaljai rutének lakóhelye, gazdaságuk
és múltjuk a monografikus feldolgozás kiérlelt szakmai
és műfaji követelményeinek
megfelelő munka. Első fejezetében a vonatkozó irodalom kritikai elemzését is érintve a ruszinok lakóhelyének virtuális (a
politikai határokkal korántsem
egyező) határait írja le, kihangsúlyozva a hét évszázados magyar–ruszin együttélés tanulságait. Kárpátaljaiként és kiváló
szlavistaként mindenkor a valóban élő történelmi helyneveket
használja. Természetes nála a ruszin falvak ruszin elnevezésének
használata éppúgy, mint az ugocsai Nagyszőlős Szevljus változata (ma, íróasztalnál kiötlött
'generálszláv' nevén: Vinohradovo). Az azonban már igen
finom nyelvtörténeti disztinkció,
hogy a pánszláv ötletgazdák által
bevezetett és Prágában örömmel elismert Uzshorod
(Ungvár) helyett Unggorodot használ, felismerve az
ng-ben rejlő, azóta kiveszett nazális hangot, amely
nyelvtörténeti adatként a honfoglalást megelőző helyi
szláv lakosságnak a nyelvi családfán elfoglalt,
feltehetően nem keleti szláv hovatartozására utal. Ez
azonban nem fért bele a Trianon után kialakított
mesterséges világképbe, ahogy ma sem nyeri el az
etatista hivatalosság tetszését.
A történeti rész a „múltunk Magyarország keretei
közt” gondolat jegyében fogant, érintve a legújabb kori
legendáriumot is a helyi szláv lakosság ősiségéről,
kontinuitásáról (s amelyet a szovjet korszak „történészei” fejlesztettek tökélyre). A ruszin etnikai tömbök
magyarországi letelepedését elemezve mindenkor

ragaszkodik az írott forrásokhoz, az esetleges utalások
tényszerűségéhez.
Élesen elkülöníti a bécsi politika, a kamara azon
intézkedéseit, amelyek a nehéz termelési viszonyok
közt élő ruszinok adóztatását, szolgáltatásait a centralizált állam követelményeihez igyekszik igazítani, a
hagyománytól, a helyi viszonyokat jól ismerő magyar
főurak elvárásaitól.
Önálló fejezetben ismerteti
azokat a gazdasági körülményeket, amelyeknek köszönhetően az elsősorban állattartó ruszinok a kor értékrendje szerint
viszonylagos jólétben éltek, és
képesek voltak közösségeik megtartására. Nem véletlen a gazdaságtörténeti adatok elsőbbsége,
hiszen a földesúri és váruradalmi
kötelezettségek alapos felméréseken alapultak. A Rákóczi-szabadságharcot követően, különösen a pénzgazdálkodás előtérbe
kerültével, az új földesurak és a
kamara fokozottabb elvárásaiból
adódóan a kárpátaljai ruszinság
fokozatosan elszegényedett.
Helyzetén az 1848-as törvények
Hodinka Antal
sem segítettek, hiszen egy eléggé
szerencsétlen tulajdoni helyzetet kodifikáltak. 1867
után a magyar kormány megszaporodott szociálisgazdaságpolitikai gondjai közt foglalkozott a ruszin
területek ellehetetlenült gazdasági helyzetével is, de a
békediktátumok szülte új gazdák
számára e kérdéskör érdektelenné
vált. Keserű a könyv befejezése,
amikor Hodinka megállapítja, hogy
népét „akarata ellenére vetették új
uralom alá, s a régi jó világ már nem
jön vissza".
(Folytatjuk)
S. Benedek András, író

Kedves Olvasóink!
Kérjük, hogy adója 1% a Ruszinokért Alapítványnak adományozza!
Adószáma: 18170720-1-42
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Ruszinok az I. világháborúban
Ez év nyarán egy Zuglóban élő honfitársunk
figyelmembe ajánlotta a Négyesi Lajos Hadimúzeum
Alapítvány által 2007-ben kiadott Csatatér című
kiadványt, amelyben nem kerülhette el figyelmemet az
a mondat, hogy a Mrzli vrh (most Szlovénia, Fagyos
csúcs) nyugati oldalán 1915 júniusában egy rutén
század állomásozott. Magyarországi kutatásaink során
figyelmünkben ajánlották a Javorca községben az
elhunyt katonák emlékére emelt kápolnát, amely
szeptember elején lesz avatásának 100. évfordulóját
ünnepli. A négy főből álló csapattal elindultunk az
ünnepségre. Tolmin városából egy keskeny, szerpentines, félórás út vezetett a Kápolnához. Az út utolsó
szakaszát, amelyet orosz hadifoglyok építették gyalog
tettük meg. Több száz ember gyűlt össze az
ünnepségre. Magyarországot Szilágyiné Bátorfi Edit,
szlovéniai nagykövet asszony és Gombos Andrea,
szlovéniai katonai attasé képviselte, akik felkértek
minket közös koszorúzásra, aminek büszkén eleget
tettünk. A babérkoszorúnkat magyar és ruszin szalag
díszítette. A templom sekrestyése bemutatkozásunk
után örült látogatásunknak, mivel korábban ezen az
emlékhelyen még nem jártak ruszinok. A több ezer fába
vésett névből ő mutatta meg, hol vannak a ruszin nevek.
A harcokban többek között a 66-os, 80-as, 30-as

Szomorú hírek

gyalogezred vett részt, és ezekben az egységekben sok
ruszin szolgált. A ruszin katonák hozzá voltak szokva a
hegyvidékhez és a Hucul (ló fajta) lovak is, melyeket
magukkal hoztak a Kárpátokból. Ezen a helyen három
évig tartottak a harcok, melyben 5500 fő veszítette
életét, melyeknek 8 % ruszin volt. A környéken sok hősi
temető van, ahol névvel ellátott sír található. Az elesett
katonák a szűk folyóvölgy védelmében nyugszanak
ezekben a temetőkben. A közös hadsereg száz katonája
közül 25 német, 23 magyar, 13 cseh, 8 lengyel, 8 rutén,
9 szerb és horvát, 7 román, 4 szlovák és morva, 2
szlovén és egy olasz volt. A kápolna különleges értékét
az jelenti, hogy a harcokban elesett katonák nevét
fatáblákba égették. Megtekinthettük az elhunytak
halotti bizonyítványit. A rendezvényről dokumentumfilmet és fotókat készítettünk. A további kutatásokat az
Országos Ruszin Önkormányzat fenntartásban lévő
Magyarországi Ruszinok Közérdekű Muzeális Gyűjteménye és Kiállítóhelye, valamint a Ruszin Tudományos Intézet munkatársai fogják végezni.
Kramarenko Viktor, ORÖ elnök
Fordította: Janger Bt.

Смутнї вістї

Elhunyt Zsíros Miron
Az ismert ruszin publicistát és történészt,
Zsíros Miront, aki életének 81. évében hosszú
betegség után hunyt el
november 29-én Kazincbarcikán, december 2-án
temették el Múcsonyban.
Az elhunytat jól ismerték a déli, bács-szeremi testvéreink ismerték, mert ott született
1936. június 1-jén Keresztúron (a mai Szerbia
területén). Tanítóképzőt végzett 1953-ban Zomborban,
aztán Győrben kezdett el tanítani, majd folytatta
szülőfalujában, ahol aktívan vett részt a bácskai ruszinok életében. Később Zsíros Miron dolgozott
vezetőként is, de életének nagyobb részét - több mint 25
évet - a rádió szerkesztőségénél töltötte. Ez idő alatt

nem egyszer kapott elismerést, majd 2012-ben megkapta a magyarországi ruszinok legmagasabb kitüntetését, a Hodinka-díjat is.
Több mint húsz évvel ezelőtt a kutatói érdeklődés
visszahozta Zsíros Miront ősei földjére, Kelet-Magyarországra, ahol nyugdíjas éveit töltötte. Publikációinak
köszönhetően a bácskai ruszinok megismerhették a
múltjukat, őseik életét a Verhovinán és a magyarországi
ruszinok életét is. Utazásai és kutatómunkája lett az
alapja a 7 kötetből álló A bács-szeremi ruszinok otthon
és a világban című monográfiájának, melyek 19972009 között jelentek meg Újvidéken. 1996-ban Budapesten megjelent az Élő Felföld című könyve, majd a
következő évben Miskolcon a Remény az idegen ég
alatt című verses krónikája.
Olvasóink nevében is őszinte részvétünket fejezzük ki az ismert kutatónak, Jobbágy Máriának, az elhunyt özvegyének és lányának, Annamáriának.
Örök emléket és boldog nyugalmat!
A szerkesztőség
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Nemzetközi események

Меженароднї акції

Ruszin Kulturális Nemzetközi Fesztivál
Munkácson
November 19-én a Cservená Ruzsá Trojáká
elnevezésű Ruszin Kulturális Nemzetközi Fesztivál
keretein belül került megrendezésre a Ruszinság
Európában és Ukrajnában című tudományos konferencia, amelyet a munkácsi Csillag hotel konferenciatermében tartottak meg.
A konferenciát Szikora István vezette, aki a Ruszin
föld civil szervezet társalapítója és a Főnix szava weboldal főszerkesztője.
A nyitóbeszédet Almási Mihály, a Duchnovics
Alexander Kárpátalja Megyei Tudományos és Kulturális Társaság tiszteletbeli elnöke tartotta meg.
A szervezők nevében Babinec Mihály, a Kárpátaljai Ruszinok Térségi Szervezete civil szervezet elnöke, a Ruszinok Világtanácsának tagja köszöntötte a
résztvevőket.
A konferencia előadói voltak:
Olena Duch-Fajfer, a Krakkói Jagello Egyetem
professzora, a filozófia doktora,
Káprály Mihály, a Ruszin Tudományos Intézet
(Magyarország) igazgatója,
Bojcsuk Vasyl görögkatolikus pap, a romániai
Ruszin Kulturális Társaság elnöke,
Mikula Péter, a szlovákiai Ruszin Újjászületés
szervezet képviselője,
Hnatko Natália, a ruszin nyelv és irodalom tanára,
Horvátország,
Zán Mihály kandidátus, docens, Ungvári Nemzeti
Egyetem,
Lenyo Pál kandidátus, docens, Ungvári Nemzeti
Egyetem,
Kicsera Nadija, tudományos főmunkatárs, Ungvári
Nemzeti Egyetem,
Holovka Anatolij, aspiráns, Kijevi Nemzeti
Stratégiai Kutatások Intézete.
A szünet után került sor a vitára, amelyből kiderült,
hogy a résztvevők véleménye és értékelése a ruszinok
mai helyzetéről és identitásuk megőrzéséről jelentősen
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eltér egymástól. Ezzel együtt Almási Mihály a konferencia vitathatatlan eredményeként azt állapította
meg, hogy meghatározták azokat az irányokat,
amelyekre alapozva a jövőben meg lehet valósítani a
nemzetiség fejlődését Ukrajnában. Ismertette a konferencia állásfoglalásának tervezetét, melyet a résztvevők által javasolt változtatások és kiegészítések
figyelembe vételével fognak véglegesíteni. A szervezők ígérete szerint a konferencián elhangzott előadások külön kiadvány formájában jelennek majd meg.
A Cservená Ruzsá Trojáká ruszin kulturális nemzetközi fesztivál során, amelyet a Kárpátaljai Ruszinok
Térségi Szervezete és a Ruszin Föld helyi társadalmi
szervezet a Ruszinok Világtanácsának tagszervezeteivel együtt rendezett, a résztvevők elsétáltak Munkács központi utcáin át Duсhnovics Sándor emlékművéhez. A magas rangú határon túli vendégeink
között, akik megkoszorúzták reformerünk szobrát,
jelen voltak Magyarország képviselői is: Giricz Vera,
az Országgyűlés ruszin nemzetiségi szószólója, valamint Szilczer-Likovics Olga, az Országos Ruszin Önkormányzat elnökhelyettese.
A szervezők köszöntő beszédei és a kultúra terén
végzett kimagasló tevékenységéért az Ukrajna Érdemes Alkotóművésze címmel kitüntetett Prokop Olga
ünneplése után a fesztivál a város színházának épületében folytatódott. A koncert külföldi előadói voltak a
„Haburcsánká” (Szlovákia), a „Rusznák” (Horvátoszág), „Cservená Ruzsá” (Románia) népi együttesek,
a hazai, kárpátaljai művész közül felléptek a már jól
ismert Kopinec Miroszláva szólista és a Szentmiklósi
„Bábcséná Szpivánocska” társulat Prokop Olga vezetésével, fellépett számos kárpátaljai felnőtt és gyermek
együttes is.
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Fordította: Vorinka Irén

Nyári táboraink

Наші лїтнї таборы

Szlovákiai tábor résztvevőinek élménybeszámolója
1. nap: Péntek
Egy élmény dús, hosszú utazás után megérkeztünk
Szlovákiába. Az érkezés után eljött az ebéd ideje. Egy
svédasztalos étteremben igen ízletes s finom ételeket
ehettünk. Az ebéd után a Ruszin Néprajzi Múzeumot
csodálhattunk meg. A kedvenceim a gyönyörű képek
voltak. A legszebb terem a fából készült fatemplomok
terme volt. Az Eperjesi Székesegyház templomában a
jobb s bal oldalon nyugszik örök nyugalomban a két
eperjesi püspök. A templom belseje gyönyörű szép.
A Fekete Madonna kápolna is igen figyelemreméltó. A
templom után megnéztük a várost. Ez után elfoglaltuk a
szállásunkat, majd az esti órákban sétára indultunk.
2. nap: Szombat
A Halál-völgyében és a Duklai-hágón sok régi
tankra mászhattunk fel. A gépek igen régiek voltak, de
mégis újnak s éppen csatába indulónak néztek ki.

Hírek

November
03.: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
képviseletében Fülöp Attila, az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős
helyettes államtitkár és Kramarenko Viktor, az Országos Ruszin Önkormányzat elnöke támogatási
szerződést írtak alá a Görögkatolikus Ruszin Közösségi Ház megépítéséről, amely helyszínt biztosítana a nemzetiségi-vallási identitás megerősödéséhez:
a görögkatolikus hagyományok ápolásához, a vallás
közösségfejlesztő erejének erősítéséhez, az infrastrukturális háttér létrehozásához. A Közösségi Ház a
Debrecen-Józsa Görögkatolikus Egyházközség bevonásával működhetne tovább, ugyanis az épület egy
másik, egyházi kezdeményezés által tervezett fatemplom mellett valósulna meg. A program sikeres megvalósítása érdekében közreműködik a Hajdúdorogi
Főegyházmegye is.
10.: A Máriapócsi Települési Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat az Emmánuel Zarándokközpontban tartotta hagyományőrző karácsonyi
rendezvényét. Az ünnepséget megtisztelték jelenlétükkel Orosz István kegyhelyigazgató atya és Pásztor
Károly atya. A népes ünneplő közönséget köszöntötte
Ruszinkó Jánosné, a Máriapócsi RNÖ elnöke.

Feljebb egy magas kilátóról szép tájakra nyílt kilátás. A
nézelődés után elmentünk a szabadtéri múzeumba, ahol
sok érdekes állatot és házat láttunk. Régi iskoláknak,
házaknak és pincéknek az elrendezésével ismerkedhettünk meg. Szélmalmot, vízimalmot is láthattunk. A
múzeum után misén vettünk részt.
3. nap: Vasárnap
Vasárnap reggel Szent Liturgiával kezdtünk. Ezután, tovább folytatván a napot, Bártfára utaztunk, ahol
megnéztük a város legszebb részeit. Ebéd után az utunk
Kassára vezetett. Itt szintén megnéztük a várost, Kassának a leggyönyörűbb templomában megkoszorúztuk
II. Rákóczi Ferenc sírját. A túránk itt véget ért, már
csak a hazatérés maradt Miskolcra. Reméljük, hogy
jövőre is ilyen szép utazáson vehetünk részt.
Thomázy Gréta és Vendel

Вістї

18.: Boldog Romzsa Tódor püspökért tartott
közös imádságot az Örökösföldi Görögkatolikus
Egyházközség és a nyíregyházi ruszin közösség. Az
emléknapon Szócska A. Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója és Szabó Tamás parókus
vecsernyét celebráltak, amelyen méltatták Romzsa
Tódor életét, majd a templom udvarán található mártír
püspök embernagyságú ikonjánál gyertyagyújtással
emlékeztek meg az elhunyt főpapról.

18.: A BAZ Megyei Területi Ruszin és a Miskolc
MJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatok, valamint a MROSZ 2016. november 18-án a Megyeháza
Dísztermében tartotta közmeghallgatását és Kará-
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Hírek

Вістї

Egyházközség kántora és egyben a kántor szak
hallgatója.

December

csonyi Ráhangolódás című ünnepségét. A rendezvényt jelenlétével megtisztelte Giricz Vera Asszony, az
Országgyűlés ruszin nemzetiségi szószólója, Török
Dezső Úr, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Közgyűlés elnöke és Szilcer-Likovics Olga, az Országos
Ruszin Önkormányzat elnökhelyettese. Szónóczki
Mária, a BAZ Megyei Területi Ruszin és a Miskolc
MJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnökének
köszöntője és beszámolója után Kis Gréta felkonferálta
a műsort, amelyben Marosvölgyi Zita előadásában
elhangzott Ady Endre Karácsony című verse. Törő
Zsóka Ádvent című versét Thomázy Gréta adta elő,
testvére Thomázy Vendel pedig József Attila Kis
karácsonyi ének című költeményét szavalta. Utánuk
következtek a Miskolci Görögkatolikus Általános

Iskola tanulói, felkészítő tanáraik Telenkó Jánosné és
Telenkó János, akik csengettyűre és furulyára írt
különleges művekkel köszöntötték a karácsonyt.
Produkciójuk nagy sikert aratott. A karácsonyi gondolatokat Szónoczky János tisztelendő úr mondta el.
Bán Anna és Bán Mária magyar és ruszin nyelven
köszöntötték a jelenlévőket. A műsor zárásaként a
Nyíregyházi Szent Atanáz Hittudományi Főiskola
Kántor Szak - melynek Dr. Bubnó Tamás zeneszerző és
karnagy a vezetője - hallgatói magyar és egyházi szláv
liturgikus műveket és ruszin nyelvű karácsonyi
énekeket adtak elő Bak László vezénylésével, aki a
Miskolc-Diósgyőri Kis Szent Teréz Görögkatolikus
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8.: A Múcsonyi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
megtartotta közmeghallgatását és a karácsonyi
ráhangolás ünnepségét. Filkóházi Jánosné elnök
beszámolóját követően a község Művelődési Házában
a Kalász László Általános Iskola tanulói ruszin nyelven
verseket, dalokat és karácsonyi énekeket adtak elő. A
műsor összeállították és a fellépőket felkészítették

Jónás Sándor és Borbélyné Béres Enikő tanárok. A
rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel Törcsi Richárd, az EMMI Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság főosztályvezetője és Kramarenko Viktor, az
ORÖ elnöke. A vendégek meglátogatták a Kalász
László Általános Iskolát, ahol Rakaczki Mária igazgató
bemutatta az intézményt.
11.: Közmeghallgatást és karácsonyi ünnepséget
tartott Kisvárda Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata, amelyre meghívást kapott Kramarenko Viktor, az Országos Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, illetve Varga Márta, a Nyíregyházi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. A
ruszin hagyományteremtő rendezvény Karácsonyi
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Szent Liturgiával kezdődött a Kisvárdai Görögkatolikus Egyházközségben, amelyet Pindzsu István káplán
tartott. Kisvárda Városi Önkormányzatát Dr. Barabás
Jánosné jegyzőasszony és Belinszky Ferencné képviselték. Az ünnepség elején köszöntőt mondott Deák
Viktória, Kisvárda Városi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese, majd közmeghallgatást
tartott Petranics Marianna, a Kisvárdai RNÖ elnöke,
azt követően pedig Kramarenko Viktor köszöntötte a
résztvevőket, aki röviden tájékoztatta az összegyűlt
vendégeket a ruszin nemzetiség helyzetéről Magyarországon. Az ünnepi műsorban közreműködött a
Kisvárdai Weiner Leó Alapfokú Zene- és Művészeti
Iskola pedagógusa Baksa Hajnalka és növendéke,
Bajza Viola. A vendégek karácsonyi dalokat hallgathattak meg és közösen énekelték azokat. A Kisvárdai
RNÖ képviselője, Fábián Erzsébet pedig a közös
éneklés és a betlehemezés vezetését vállalta magára. A
műsor után Pindzsu István lelkész megáldotta az
ünnepi ebédet, amely kellemes és meghitt hangulatban
telt el.
15.: A Váci Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
és a Katona Lajos Városi Könyvtár Gulág évek
kárpátalján a II. világháború után című ruszin
nyelven megjelent könyv bemutatásával egybekötött történelmi estet rendezett. A rendezvényt
Cserkaszky Györgyi, a Katona Lajos Városi Könyvtár
igazgatója nyitotta meg, majd Ortutay Mária, iroda-

Вістї

lomtörténész, újságíró A nap árnyékában, édesapám
Dr. Ortutay Elemér titkára voltam című előadása
következett. A ruszin nyelvű könyvet Dr. Lyavinecz
Marianna, a Fővárosi Ruszin Önkormányzat elnöke.
Vorinka Irén, a Ruszin Tudományos Intézet tudományos munkatársa bemutatta az idén megjelent első
magyarországi ruszin tankönyveket, majd Ilykó Andrea, a Váci Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
átadta a könyvtárnak a kiadványokat.
16.: A Sárospataki RNÖ, a MROSZ és a Ruszinokért Alapítvány támogatásával Karácsonyi
angyalok című hagyományos adventi műsorral
örvendezték meg a nagyszámú közönséget a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola tanulói.
18.: Az Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat megtartotta közmeghallgatását és az
Edelényi Ruszin Nemzetiségi Karácsony című

ünnepségét. A közmeghallgatást követő műsorban az
Oltalom Tagóvoda gyermekeinek előadásában felelevenedett Szent Miklós legendája, az Edelényi RNÖ
képviselői pedig hagyományőrző betlehemes játékot
adták elő, majd a Vámosújfalui Ruszin Népdalkör
előadásában karácsonyi énekek hangoztak el.
19.: Balog Zoltán, az EMMI minisztere és
Soltész Miklós, az EMMI Egyházi, Nemzetiségi és
Társadalmi Kapcsolatokért Felelős államtitkára a
Pesti Vigadóban ünnepélyes keretek között átadták
a 2016. évi Nemzetiségi Díjat.
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