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На Руздво

Пуд час Руздва знаєме и чуствуєме, же наконець мусай успокоити ся. Ибо у токови 

рока має свуй час робота, сїяня и жниво, наладжованя, твореня, ученя, вареня, ґаздованя 

и булше того – бесїды, цімборство, фамілія, родина, душевность, помуч... Кельо задач! 

Мусай задїлити позур на кажду… Айбо пуд час Руздва прийде покуй, силный, доста го 

пак на цїлый рук. Милосердіє Крачуна не все явноє, айбо єствує и, бізувно, дуйде и до 

нас. Много чого видиме иншак, розумієме люди. Пропадавуть терьхы минувшого рока, 

найдеме нові силы, любиме, робиме, не журиме ся. То є наш жывот.

Karácsonyra

Karácsony idején jut eszünkbe, de érezzük is, hogy ideje lenne megnyugodni egy kicsit. 

Mert évközben mindennek van ideje: a munkának, a vetésnek – aratásnak, javításnak, 

alkotásnak, tanulásnak, az étel elkészítésének, a ház körüli munkáknak és még sok másnak – a 

beszélgetéseknek, barátságoknak, családnak, rokonoknak, rokonszenvnek, segítségnek. 

Mennyi tennivaló! Be kell osztanunk… De Adventkor megélhetjük a nyugalmat, és ez olyan 

erős, hogy egész évre elég. A karácsonyi szeretet pedig nem érkezik mindig időben, de létezik, 

és idő multán biztosan elér minket. Sok mindent látunk másképp, megértünk másokat. 

Megszabadulunk az év terheitől, erőt gyűjtünk, szeretünk, dolgozunk, bármi legyen is majd. Ez 

az életünk.
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За традіціёв 14. новембра с. р. уже пятый 
раз ся одбыло міроприятя „Шедевры русин-
ського умілства”, орґанізаторами котрого были 
Віра Ґіріц, посланик Русинув у Парламентї 
Мадярщины, Вседержавноє Русинськоє Само-
справованя, Вседержавноє общество Русинув/ 
Рутенув Мадярщины, Общество русинськуй 
културы и фундація „За Русинув”. Пред-
ставителї русинськуй сполности зобрали ся у 
залї ґрофа Мигаля Естергазія будапештського 
каштеля „Штефанія”.

Вечур зачав ся привітственов бесїдов Віры 
Ґіріц, посланика Русинув у Парламентї Мадяр-
щины:

„Из глубоков почестёв привітствую Др. 
Яноша Латорцаі, пудпредсїдателя Парламента 
Мадярщины, котрый почестовав нас од имени 
пана Ласлова Кёвера, предсїдателя Парламента 
и Др. Іштвана Шімічкова, ведучого парла-
ментськуй фракції КДНП, Ласлова Шуряна, 
почестного пресїдателя КДНП, Віктора Кра-
маренка, предсїдателя ВРС, Олґу Сілцер-Лико-
вич и Яноша Соноцького, пудпресїдателюв 
ВРС, Др. Степана Лявинця, предсїдателя  
Світовуй Рады Русинув, Др. Маріанну Ля-
винец, предсїдателя СРС, Др. Томаша Бубно-
ва, ведучого мужського хора имени Сятого 
Єфрема, предсїдателюв и депутатув містных и 
реґіоналных самосправовань, членув Об-
щества хранителюв Королювськуй Коруны 

Мадярщины и вшыт-
кых нашых гостюв.

Ідея міроприятя 
„Шедевры русин -
ського умілства” ро-
дила ся у параднуй 
будовли Парламента, 
колы у час меже пар-
ламентськыма засїда-
нями, мы из ведучым 
фракції Др. Іштваном 
Шімічковом роздумо-
вали, як бы ищи мож 
было збогатити и так 
богатї русинські тра-
діції. Так ся зродив 
задум, же у час Ад-
вента мож бы было 
орґанізовати сято ру-

синськуй културы. Ся подїя має три основнї 
цїлї: перва – захраненя русинськуй ідентич-
ности, друга – захраненя нашуй културы и 
реліґійных цїнностюв, третя – прилученя 
молодуй ґенерації ку дїятельствови націонал-
ных самосправовань. Мы уже видиме плоды 
нашуй роботы, наші дїточкы из русинського 
фолклорного ансамбла стали уже молодыма 
исповнителями. Своёв достойнов признател-
ности роботов реґіоналнї русинськї само-
справованя захранявуть русинські традіції и 
културу: орґанізовувуть таборы, екскурзії и 
паломництва. Все булше молодых люди зу-
частнює ся у роботї русинськых самосправо-
вань.

У керетох міроприятя днесь є можность 
навщивити колекцію Русинського музея Ма-
дярщины и першу выставку юбілейного рока 
Др. Атаназа Фединця-Фруція, цїнну выставку 
Бібліотекы Русинув Мадярщины имени Іштва-
на Удварія. Про ушыткых гостюв доступна 
колекція нашых выдань.” 

Др. Янош Латорцаі, пудпредсїдатель Пар-
ламента Мадярщины, у привітственуй бесїдї 
обернув позур на важнї історичні моменты: 
„Траґедія Тріанона мала вплыв не лем на Ма-
дярськый народ, айбо и на сполность Русинув, 
котрых Ференц Раковцій ІІ. из благороднов 
простотов назвав „gens fidelissima”, майпреда-
ным народом... Русины и Мадяры добрі 

Шедевры русинського умілства 2021 знавуть, же захраненя языка и традіцій є мі-
німумом про выжываваня нації у будучности... 

Свідченём сёго є и выставленоє днесь 
Тетроєванґеліє на русинськум языкови, дякуву-
чы котрому число Русинув росло и росте меже 
вірниками Мадярськуй ґрекокатолицькуй 
церьковли. Смілость єпископа-мученика Бла-
женого Теодора Ромжы, котрый признавав ма-
теринськым языком и мадярськый, и русин-
ськый, пуд час совєтськых перзекуцій на церь-
ков пудпоровав мирну коеґзістенцію етніку-
мув, годна быти приміром про нас ‒ Мадярув и 
Русинув, котру мы честуєме и на котруй годнї 
сьме будовати нашу сполну будучность.

Основов такуй будучности є прийнята 2011. 
рока Констітуція, де записаноє, же ушыткі 
бывавучі у Мадярщинї націоналности суть 
державообразувучыма. Рішеня Державного 
Собора опредїлять, же рузнокіпна націонална 
култура, духовнї памняткы, захраненя траді-
цій, материнського языка и його розвуй - се 
невосполнимі цїнности, котрі мусай захраня-
ти… 

Выставка образув дохтора-маляря Атаназа 

Фединця дає можность увидїти глубину ру-
синськуй душі и отворять нам вто душевноє 
капчаня ку Всевышнёму, котроє помогло 
Русинам выжыти у минувші бурливі столїтя. 
Мадярщина хранить націоналнї и етничнї 
меншыны, и надіє ся, же такоє одношеня ку 
ным стане приміром и про инші державы... 

„Силуйме ся трудити и дале довєдна на  
захраненя нашых сполностюв, за їх розвуй и за 
мирноє сотрудництво, и просиме помуч 
Всевышнёго словами русинського гімна: 

Просим Бога Вышняго,
Да поддержит руськаго, 
И даст віка лучшаго!”
Панї Віра Ґіріц добавила спозад сёго: „Дуже 

дякуву за файнї слова панови пудпредсїда-
телёви. Мы так думаєме, же мы сьме ту дома, и 
мене мало кывать, колы кажуть, же Русины не 
мавуть отцюзнины, ибо мавуть, то є ‒ Мадяр-
щина.  Завто, же на нашуй руднуй земли нас 
застигла тяжка доля, мы безвиннї, мы туй 
робиме своє дїло”. 

По бесїдох слїдовало занесеня копії сятуй 
коруны представителями Общества храни-

Віра Ґіріц Др. Янош Латорцаі
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телюв королювськуй коруны Мадярщины, пак 
прозвучав гімн Мадярщины.

Цітація из бесїды о. Яноша Мигаля Соноць-
кого: „Дякувучы пудпорованю Общества хра- 
нителюв королювськуй коруны Мадярщины, 
русинськых націоналных самосправовань и 
Вірі Ґіріц, націоналного посланика Русинув у 
Парламентї Мадярщины, была вышыта друга 
плахта, на котру помістили Сяту Коруну, ї од-
знакы и Сяту Десницю, котрі были выставленї 
пуд час 52. Меженародного Євхаристичного 

Конґреса у Парла-
ментї, в Будапештї…

Вто, што мы ви-
дїли и на што мы 
надієме ся, ги вірнї 
христіаны, – се давнї 
реліквії нації, и плах-
та, котра є даром ру-
синськуй сполности 
Мадярщины и печа-
тёв вірности нашуй 
отцюзнинї на сердцю 
нації!...

Я повным сердцём 
благодарный вам за 

сотрудництво, дякувучы котрому став ся днеш-
нїй праздник, най лишыть ся наша нація 
надовго у жывотї Общества хранителюв коро-
лювськуй коруны Мадярщины. 

Жадаву вшыткым братам Русинам, и од 
имени орґанізаторув, силы, здоровля, мира, и 
най ся плахта начне свою місію, ги печать на-
шуй вірности на тїлови нації!”

Ласло Надь, член Общества королювськуй 
коруны Мадярщины, передав памнятнї грамо-
ты ушыткым, ко пуддержав се начинаня: Вірі 

Ґіріц, націоналному посланикови Русинув у 
Парламентї Мадярщины, Вікторови Крамарен-
кови, предсїдателёви ВРС, депутатам містных 
русинськых самосправовань Шайовпалфолы, 
Мучоня, Еделейня, Абода, Шарошпотока, 
Мішколца и Нїредьгазы. 

Міроприятя продовжыло ся презентаціёв 
CD из Літурґіёв сятого Йоана Златоуста на му-
зыку Йоана Бокшая. Др. Томаш Бубнов, лав-
реат премії Ференца Ліста, повідав, же його 
дружба из русинськов общинов держыть ся уже 
булш ги 20 рокув, участникы хора выступали 
на многых русинськых културных міроприя-
тёх. Выдїлив, же без Пудкарпатя и Русинув 
днесь не было бы мужського хора Сятого 
Єфрема. Їх віроисповіданя: націоналность - 
ґрекокатолик. Днесь се также односить ся до 
Мадярщины  2002. рока найденый в Ужгородї, .
створеный 1921. рока твур, не лем културна 
цїнность, твур ся став одкрытям и цїнностёв 
історії музыкы. „Віруву” CD из Літурґії в ис-
повненю хора зачаровало гостюв. 

Концерт продовжовав ся пречудесным вы-
ступом Русинського молодежного фолклор-
ного ансамбла пуд веденём Олґы Сілцер-
Ликович. Прозвучали наші облюбенї співанкы, 

ко знав їх – любив, а ко не знав, надієме ся, 
полюбив їх. 

Я Русин быв (Вручаніє), Верховина, світку 
ты наш, Чорнї очка, Тече вода каламутна, 
піаніст Янош Бочі: Ференц Ліст „Любовнї 
сны”, Паде дождь, Пуд горами Чітарі (співала 
Біанка Сілцер), Русь Пудкарпатська сята, На 
поточку-м прала (співала Беата Цап).

На кунцёви слїдовали танцї пуд майфайнї 
русинські співанкы: Ой, Марічко чічері, Ой, 
летіла гусонька, Червена ружа трояка.

Дякуєме за сесь вечур пудпорователям 
міроприятя: держсекретаріатови з вопросув 
реліґійных и націоналных капчань Офіса 
премєр-міністера, фондови Ґабора Бетлена, ор-
ґанізаторам Олзі Сілцер-Ликович руководи-
телёви и ушыткым членам русинського фолк-
лорного ансамбла за фантастичный концерт.

Отець Михаил Тіводор благословив ушыт-
кых участникув и гостюв чудесного праздника. 
Вечур завершыв ся гостинов, де мы з радостёв 
сятковали дале.

р-
Товмачила: Евеліна Скіба

Важнї подїї                             Fontos eseményeink  Важнї подїї                             Fontos eseményeink 
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телюв королювськуй коруны Мадярщины, пак 
прозвучав гімн Мадярщины.

Цітація из бесїды о. Яноша Мигаля Соноць-
кого: „Дякувучы пудпорованю Общества хра- 
нителюв королювськуй коруны Мадярщины, 
русинськых націоналных самосправовань и 
Вірі Ґіріц, націоналного посланика Русинув у 
Парламентї Мадярщины, была вышыта друга 
плахта, на котру помістили Сяту Коруну, ї од-
знакы и Сяту Десницю, котрі были выставленї 
пуд час 52. Меженародного Євхаристичного 

Конґреса у Парла-
ментї, в Будапештї…

Вто, што мы ви-
дїли и на што мы 
надієме ся, ги вірнї 
христіаны, – се давнї 
реліквії нації, и плах-
та, котра є даром ру-
синськуй сполности 
Мадярщины и печа-
тёв вірности нашуй 
отцюзнинї на сердцю 
нації!...

Я повным сердцём 
благодарный вам за 

сотрудництво, дякувучы котрому став ся днеш-
нїй праздник, най лишыть ся наша нація 
надовго у жывотї Общества хранителюв коро-
лювськуй коруны Мадярщины. 

Жадаву вшыткым братам Русинам, и од 
имени орґанізаторув, силы, здоровля, мира, и 
най ся плахта начне свою місію, ги печать на-
шуй вірности на тїлови нації!”

Ласло Надь, член Общества королювськуй 
коруны Мадярщины, передав памнятнї грамо-
ты ушыткым, ко пуддержав се начинаня: Вірі 

Ґіріц, націоналному посланикови Русинув у 
Парламентї Мадярщины, Вікторови Крамарен-
кови, предсїдателёви ВРС, депутатам містных 
русинськых самосправовань Шайовпалфолы, 
Мучоня, Еделейня, Абода, Шарошпотока, 
Мішколца и Нїредьгазы. 

Міроприятя продовжыло ся презентаціёв 
CD из Літурґіёв сятого Йоана Златоуста на му-
зыку Йоана Бокшая. Др. Томаш Бубнов, лав-
реат премії Ференца Ліста, повідав, же його 
дружба из русинськов общинов держыть ся уже 
булш ги 20 рокув, участникы хора выступали 
на многых русинськых културных міроприя-
тёх. Выдїлив, же без Пудкарпатя и Русинув 
днесь не было бы мужського хора Сятого 
Єфрема. Їх віроисповіданя: націоналность - 
ґрекокатолик. Днесь се также односить ся до 
Мадярщины  2002. рока найденый в Ужгородї, .
створеный 1921. рока твур, не лем културна 
цїнность, твур ся став одкрытям и цїнностёв 
історії музыкы. „Віруву” CD из Літурґії в ис-
повненю хора зачаровало гостюв. 

Концерт продовжовав ся пречудесным вы-
ступом Русинського молодежного фолклор-
ного ансамбла пуд веденём Олґы Сілцер-
Ликович. Прозвучали наші облюбенї співанкы, 

ко знав їх – любив, а ко не знав, надієме ся, 
полюбив їх. 

Я Русин быв (Вручаніє), Верховина, світку 
ты наш, Чорнї очка, Тече вода каламутна, 
піаніст Янош Бочі: Ференц Ліст „Любовнї 
сны”, Паде дождь, Пуд горами Чітарі (співала 
Біанка Сілцер), Русь Пудкарпатська сята, На 
поточку-м прала (співала Беата Цап).

На кунцёви слїдовали танцї пуд майфайнї 
русинські співанкы: Ой, Марічко чічері, Ой, 
летіла гусонька, Червена ружа трояка.

Дякуєме за сесь вечур пудпорователям 
міроприятя: держсекретаріатови з вопросув 
реліґійных и націоналных капчань Офіса 
премєр-міністера, фондови Ґабора Бетлена, ор-
ґанізаторам Олзі Сілцер-Ликович руководи-
телёви и ушыткым членам русинського фолк-
лорного ансамбла за фантастичный концерт.

Отець Михаил Тіводор благословив ушыт-
кых участникув и гостюв чудесного праздника. 
Вечур завершыв ся гостинов, де мы з радостёв 
сятковали дале.

р-
Товмачила: Евеліна Скіба
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17. новембра с. р. у Дебрецен-Йовжі, по 
сосїдству од Ґрекокатолицького русинського 
центера одбыло ся посяченя ґрекокатолицькуй 
деревлянуй церьковли, сяточноє закладованя 
фундамента котруй од-
было ся 16. октовбра 
2020. рока.

Перва ґрекокато-
л и ц ь к а  ц е р ь к о в  у 
Дебрецен-Йовжі была 
побудована по догово-
рови меже Гайдудороґ-
ськов Митрополіёв и 
Вседержавным Русин-
ськым Самосправова-
нём майстрами из Ар-
дяла из ардялського де-
рева. Сятилище направ-
лено за традіціёв на во-
сток, верьх покрытый 
шінґлями.

На посяченю меже 
иншыма были притомнї 
митрополіт Фюлёп Ко-
чіш, заміститель держ-
секретаря за вопросы 
реліґійных и націонал-
ных капчань Др. Золтан 
Фюрьєш, націоналный 
посланик Русинув у 
Парламентї Мадярщины Віра Ґіріц, предсїда-
тель ВРС Віктор Крамаренко, предсїдатель 
РНС Дебрецена Базіл Теленко, парох Чаба 
Сентеші. 

Зобрало ся много вірувучых, а котрі не 
стали до церьковли, мали можность зучастнити 
ся на службі пуд шатором коло церьковли и 
доокола неї.

Митрополіт Фюлёп Кочіш у казанёви од-

значив важность новуй, третюй за шором 
деревлянуй церьковли ґрекокатоликув Мадяр-
щины, ибо великов и сятов роботов сотвореноє 
новоє божоє місто, де у духовнуй теплотї 

деревлянуй церьковли 
традіція и днешнїй жы-
вот стрічавуть ся. 

Др. Золтан Фюрьєш 
повідав, же уряд Мадяр-
щины за послїднї 10 
рокув пудпоровав об-
новленя 3000 и будовлю 
150 новых церьков. У 
керетох проґрамы об-
новленя мадярськых 
церьков 1800 из ных 
будуть  обновленї  у 
Карпатськум базенї.

Предсїдатель ВРС 
Віктор Крамаренко го-
ворив за роженя самуй 
ідеї деревлянуй церь-
ковли. Она родила ся у 
воздухови у лїтакови 
пуд час путованя до 
Ватікана, колы з митро-
політом Фюлёпом Кочі-
шом и націоналным по-
слаником Віров Ґіріц 
несли сятити крест и ру-

синськый герб Ґрекокатолицького русинського 
центера до Єго Сятости Папы Ференца. Видав, 
осяченя помогло и будованю.

По осяченю притомных чекало аґапе – 
вечеря милосердности.

Віктор Ґіріц

2011. рока по ініціативі покойного пред-
сїдателя Ференца З. Буряна Русинськоє націо-
налноє самосправованя Мішколца выбрало 
єдну пивницю з виницёв на історичнум пивни-
чнум шорови про сполноє хоснованя само-
справованём. У сюй виницї Русины звикли 
орґанізововати проґрамы и міроприятя мен-
шыны и приятелські компанії.

За послїднёє десятьлїтя будовля са зоста-
ріла. Русинськоє націоналноє самосправованя 
з помочов ґрантового фінансованя обновило ї. 
При передаваню у хоснованя обновленуй 
пивницї предсїдатель самосправованя Марія 
Соноцька припомнянула притомным 1712. рук, 
коли гев были заселенї Русины. З сего рока 
начинать ся історія Русинув Мішколц-Гёрём-
бёля и области Боршод-Абов-Земплин. 
Предсїдатель также одзначила реліґійность 
поселеня. 

На міроприятю были притомнї Віра Ґіріц, 
націоналный посланик Русинув у Парламентї, 
Віктор Крамаренко, предсїдатель Вседержав-
ного Русинського Самосправованя, Янош Кож-
нянськый, предсїдатель ОРМ, а также пред-
сїдателї и депутаты русинськых містных само-
справовань.

Фраґменты из привітственуй бесїды пред-
сїлателя Марії Соноцькуй:

„1712. рук, выціфрованый на історичнуй 
камнянуй таблї парохії Мішколц-Ґёрёмбёля, 
важный про нашу русинську сполность. Ипен 
тогды поселенї гев Русины стали владїти зем-
лёв, на котру їх покли-
кали, робили на нюй, и 
передавали сякый жывот 
из ґенерації на ґенерацію. 
И то не было дочасноє - 
то было кунцёвоє. Свід-
чать за йсе побудованї ту 
хыжі, подля ґеоґрафії 
края cозданый жывот, 
селськый характер по-
селеня. Побудовали и 
місто богослуженя - 
церьков и коло неї цвын-
тарь.

Сященикы благо -
словляли хыжі, серсамы 
и ослободженї од лїса 
землї. По сёму поладили  
шор пивниць, котрый 
здїдили од  пережых 

обывателюв, котрый бавив у їхнюм жывотї 
таку важну ролю, як хыжі вадь церьков.

Сесї пивницї были не лем про одпочинок, 
вина, весїля айбо и про бізувноє храненя 
старателно зобрануй и обробленуй тутешнїма 
пожывы. Люде и днесь позеравуть на тяжков 
працов приладженї, файнї, беспечнї пивницї, 
ги на сятилище.

Сятость пудчеркує и знак креста, котрый 
характерный про поселеня, айбо се не лем 
декорація вадь сімбол - то віроисповіданя! Як 
сятинї и алтарі стародавнїх и середновічних 
церьков, так и пивницї были сятинями, ибо 
означали про люди бізувность вужываня.

Окрем захраненя пожывы у страшнї дни 
войны ишли за захранов гев и люде: фамілії, 
дїти, жоны и старі. Так стали пивницї также 
сятилищами молитвы, мольбы и прошеня.”

На просьбу предсїлателя Марії Соноцькуй, 
обновлену и вуладжену пивницю и виницю 
благословив о. Пейтер Ґаламбварі, ґрекокато-
лицькый парох Мішколц-Ґёрёмбёля. Позад 
сёго поклали сьме  вінцї памняти и запалили 
сьме свічкы сперед памнятнуй таблы Ферен-
цови З. Бурянови, почестовали сьме памнять 
нашых усопшых.

Пуд час фуршета привітствовали сьме єден 
другого и укріпили сьме силу нашуй спол-
ности. 

Мішколц-Ґёрёмбёль, 29.10.2021.
Янош Соноцькый

Товмачила: Ірина Сюч-Ворінка

Осяченя ґрекокатолицькуй деревлянуй церьковли 
у Дебрецен-Йовжі

Передаваня памнятника „Русинська пивниця”

Честованї Читателї! 

Май повну інформацію за жывот Русинув Мадярщины годнї сьте дустати на нашуй 

інтернет-сторонї: http://ruszin.com   
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17. новембра с. р. у Дебрецен-Йовжі, по 
сосїдству од Ґрекокатолицького русинського 
центера одбыло ся посяченя ґрекокатолицькуй 
деревлянуй церьковли, сяточноє закладованя 
фундамента котруй од-
было ся 16. октовбра 
2020. рока.

Перва ґрекокато-
л и ц ь к а  ц е р ь к о в  у 
Дебрецен-Йовжі была 
побудована по догово-
рови меже Гайдудороґ-
ськов Митрополіёв и 
Вседержавным Русин-
ськым Самосправова-
нём майстрами из Ар-
дяла из ардялського де-
рева. Сятилище направ-
лено за традіціёв на во-
сток, верьх покрытый 
шінґлями.

На посяченю меже 
иншыма были притомнї 
митрополіт Фюлёп Ко-
чіш, заміститель держ-
секретаря за вопросы 
реліґійных и націонал-
ных капчань Др. Золтан 
Фюрьєш, націоналный 
посланик Русинув у 
Парламентї Мадярщины Віра Ґіріц, предсїда-
тель ВРС Віктор Крамаренко, предсїдатель 
РНС Дебрецена Базіл Теленко, парох Чаба 
Сентеші. 

Зобрало ся много вірувучых, а котрі не 
стали до церьковли, мали можность зучастнити 
ся на службі пуд шатором коло церьковли и 
доокола неї.

Митрополіт Фюлёп Кочіш у казанёви од-

значив важность новуй, третюй за шором 
деревлянуй церьковли ґрекокатоликув Мадяр-
щины, ибо великов и сятов роботов сотвореноє 
новоє божоє місто, де у духовнуй теплотї 

деревлянуй церьковли 
традіція и днешнїй жы-
вот стрічавуть ся. 

Др. Золтан Фюрьєш 
повідав, же уряд Мадяр-
щины за послїднї 10 
рокув пудпоровав об-
новленя 3000 и будовлю 
150 новых церьков. У 
керетох проґрамы об-
новленя мадярськых 
церьков 1800 из ных 
будуть  обновленї  у 
Карпатськум базенї.

Предсїдатель ВРС 
Віктор Крамаренко го-
ворив за роженя самуй 
ідеї деревлянуй церь-
ковли. Она родила ся у 
воздухови у лїтакови 
пуд час путованя до 
Ватікана, колы з митро-
політом Фюлёпом Кочі-
шом и націоналным по-
слаником Віров Ґіріц 
несли сятити крест и ру-

синськый герб Ґрекокатолицького русинського 
центера до Єго Сятости Папы Ференца. Видав, 
осяченя помогло и будованю.

По осяченю притомных чекало аґапе – 
вечеря милосердности.

Віктор Ґіріц

2011. рока по ініціативі покойного пред-
сїдателя Ференца З. Буряна Русинськоє націо-
налноє самосправованя Мішколца выбрало 
єдну пивницю з виницёв на історичнум пивни-
чнум шорови про сполноє хоснованя само-
справованём. У сюй виницї Русины звикли 
орґанізововати проґрамы и міроприятя мен-
шыны и приятелські компанії.

За послїднёє десятьлїтя будовля са зоста-
ріла. Русинськоє націоналноє самосправованя 
з помочов ґрантового фінансованя обновило ї. 
При передаваню у хоснованя обновленуй 
пивницї предсїдатель самосправованя Марія 
Соноцька припомнянула притомным 1712. рук, 
коли гев были заселенї Русины. З сего рока 
начинать ся історія Русинув Мішколц-Гёрём-
бёля и области Боршод-Абов-Земплин. 
Предсїдатель также одзначила реліґійность 
поселеня. 

На міроприятю были притомнї Віра Ґіріц, 
націоналный посланик Русинув у Парламентї, 
Віктор Крамаренко, предсїдатель Вседержав-
ного Русинського Самосправованя, Янош Кож-
нянськый, предсїдатель ОРМ, а также пред-
сїдателї и депутаты русинськых містных само-
справовань.

Фраґменты из привітственуй бесїды пред-
сїлателя Марії Соноцькуй:

„1712. рук, выціфрованый на історичнуй 
камнянуй таблї парохії Мішколц-Ґёрёмбёля, 
важный про нашу русинську сполность. Ипен 
тогды поселенї гев Русины стали владїти зем-
лёв, на котру їх покли-
кали, робили на нюй, и 
передавали сякый жывот 
из ґенерації на ґенерацію. 
И то не было дочасноє - 
то было кунцёвоє. Свід-
чать за йсе побудованї ту 
хыжі, подля ґеоґрафії 
края cозданый жывот, 
селськый характер по-
селеня. Побудовали и 
місто богослуженя - 
церьков и коло неї цвын-
тарь.

Сященикы благо -
словляли хыжі, серсамы 
и ослободженї од лїса 
землї. По сёму поладили  
шор пивниць, котрый 
здїдили од  пережых 

обывателюв, котрый бавив у їхнюм жывотї 
таку важну ролю, як хыжі вадь церьков.

Сесї пивницї были не лем про одпочинок, 
вина, весїля айбо и про бізувноє храненя 
старателно зобрануй и обробленуй тутешнїма 
пожывы. Люде и днесь позеравуть на тяжков 
працов приладженї, файнї, беспечнї пивницї, 
ги на сятилище.

Сятость пудчеркує и знак креста, котрый 
характерный про поселеня, айбо се не лем 
декорація вадь сімбол - то віроисповіданя! Як 
сятинї и алтарі стародавнїх и середновічних 
церьков, так и пивницї были сятинями, ибо 
означали про люди бізувность вужываня.

Окрем захраненя пожывы у страшнї дни 
войны ишли за захранов гев и люде: фамілії, 
дїти, жоны и старі. Так стали пивницї также 
сятилищами молитвы, мольбы и прошеня.”

На просьбу предсїлателя Марії Соноцькуй, 
обновлену и вуладжену пивницю и виницю 
благословив о. Пейтер Ґаламбварі, ґрекокато-
лицькый парох Мішколц-Ґёрёмбёля. Позад 
сёго поклали сьме  вінцї памняти и запалили 
сьме свічкы сперед памнятнуй таблы Ферен-
цови З. Бурянови, почестовали сьме памнять 
нашых усопшых.

Пуд час фуршета привітствовали сьме єден 
другого и укріпили сьме силу нашуй спол-
ности. 

Мішколц-Ґёрёмбёль, 29.10.2021.
Янош Соноцькый

Товмачила: Ірина Сюч-Ворінка

Осяченя ґрекокатолицькуй деревлянуй церьковли 
у Дебрецен-Йовжі

Передаваня памнятника „Русинська пивниця”

Честованї Читателї! 

Май повну інформацію за жывот Русинув Мадярщины годнї сьте дустати на нашуй 

інтернет-сторонї: http://ruszin.com   

Важнї подїї                             Fontos eseményeink  Важнї подїї                             Fontos eseményeink 

Фото „Minap"
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Новембер

11.01. За блаженого Теодора Ромжу, ґреко-
католицького єпископа молиме ся у день його 
літурґічнуй памняти ‒ 31. октовбра. Єпископ у 
часы совєтського гонїня на церкву и віру 
лишыв ся вірным Римови и до мученичества 
вірно служыв своїм вірникам. Теодор Ромжа 
умер у нуч на 1. новембра 1947. рока. Папа 
Йоан Павел ІІ. 27. юнія 2001. рока вєдно из 28 
ґрекокатолицькыма мучениками у Львові 
(Украина) возвысив єпископа у сан блаженых. 
(Жерело: Magyar Kurír)

11.05. Собур Вседержавного Русинського 
Самосправованя у авлї Ґрекокатолицького 
русинського центера держав очередноє за 
шором и такой закрытоє засїданя. На аґендї 
было cтановленя лїшты ВРС на выборы до 
Парламента Мадярщины. На первой місто 
лїшты ВРС рекомендовало Віру Ґіріц, 
посланика Русинув у Парламентї Мадярщины, 
а Общество русинськуй меншыновуй солі-
дарности (ОРМС) Др. Сіларда Поповича. За 
Віру Ґіріц из 11 притомных депутатув 
проголосовали 9, Др. Сілард Попович дустав 2 
голосы. ВРС на выборы до Парламента 
Мадярщины приняв слїдувучу русинську 
націоналну лішту:

1. Віра Ґіріц
2. Віктор Крамаренко
3. Янош Кожнянськый
4. Олґа Сілцер-Ликович
5. Янош Соноцькый
6. Ґабор Варґа
7. Петро Гладинець
8. Йожеф Мудра
9. Базіл Мигаль Теленко
10. Др. Сілард Попович

11.17. Янош Адер, презідент Мадярщины 
наградив Томаша Грабара, ретірованого 
ґрекокатолицького сященика Мукачовськуй 
ґрекокатолицькуй єпархії высоков державнов 
наградов: орденом Золотого Креста Мадяр-
щины. Награду од имени презідена у ґреко-
католицькуй церьковли на площі Руж у 
Будапештї передав Ласлов Куті, консул 
Мадярщины в Ужгородї. Томаш Грабар по 
ретірованю перестяговав ся до Будапешта. 
Орден Золотого Креста дустав за службу у ці-
лёх захраненя материнського языка пудкарпат-
ськых Мадярув-ґрекокатоликув и за жывот, 

котрый служыть при-
міром молодуй ґене-
рації. (Жерело: Ma-
gyar Kurír)

11 .24 .  При  ор -
ґанізації Столичного, 
Терейзварошського, 
Йожефварошського 
русинськых націонал-
ных самосправовань и 
Общества русинськуй 
інтеліґенції имени 
Антонія Годинкы на 

честь 75-лїтя Ужгородського музычного учи-
лища тримали Вечур русинськуй музыкы, на 
котрум выступили ученикы юбілувучуй 
музычнуй школы имени Дежёва Задора. 
Міроприятя пудпоровали РНС ІІ. и ІІІ. районув 
Будапешта. 

11.27. Русинські націоналнї самосправо-
ваня Будапешта, Терейзвароша, Йожефвароша 
и Общество русинськуй інтеліґенції имени 
Антонія Годинкы у Мадярськум центері орґані-
зовали выставку пудкарпатськых малярюв. 
Навщивителї мали можность любовати ся 
образами Андрія Бровдія, Александера Смо-
лара, Ірины Фірцак, Петра Фёлдешія и Ґабора 
Дулішковича. Міроприятя пудпоровали РНС 
ІІI. и XІІІ. районув Будапешта.

Децембер

12.10. Янош Адер, презідент Мадярщины у 
каштілёви Шандор приняв на уже традіційнум 
адвентськум обідї націоналных посланикув и 
предсїдателюв націоналных самосправовань 
признаных у Мадярщинї 13-ох націоналных 
меншын.

12.11. Маріяповчанськоє Русинськоє націо-
налноє самосправованя у Центері паломникув 
имени Емануила держало традіційноє руздвя-
ноє міроприятя. По привітственум словови 
Яношне Русінко, предсїдателя РНС, притомнї 
згадовали ґрекокатолицькі сохташі, колядкы и 
вершы на честь Руздва.

12.17. У керетох сяточнуй проґрамы у авлї 
Болґарського дома културы по привітственуй 
бесїдї замістителя премєр-міністера Жолта 
Шемєна и держсекретаря за вопросы реліґій-
ных и націоналных капчань Канцеларії премєр-
міністера Мікловша Шолтейса передали Пре-
мію про націоналнї меншыны 2021. Высокоє 
признаня сёго рока дустало Общество ру-

Вістї                                             Hírek Юбілей                                               Jubileum  

Сперед 85 роками родив ся Др. Атаназ Фединець - 
Фруці

Родженый у фа-
мілії познатого дох-
тора-хірурґа и сам 
став дохтором: цїлый 
свуй жывот глядав 
истину, позерав у глу-
бину світа, люди, зато 
став рентґенолоґом. 
Умілство было про 
нёго вшытко: колы 
бавив волібал, колы 
чинив фотоґрафії , 
возив ся на моторцї, 
шоферовав на „За-
порожцёви”, ходив на 

вадаскы, лапав рыбу, говорив, цімборовав, 
помагав. 

Малярство родило ся у нёго у Мадярщинї, у 
Асовдови. Тямлю, колы указав свуй первый 
образ. На главнум фонї злїва автопортрет у 
зеленум пуловерови, за ным люде идуть на 
службу у карпатську церьковку. То было булше 
за умілство. То быв його жывот.

Його цімборове по умілству у Асовдї - 
малярь и учитель Ласлов Ладовчі и писатель, 
поет и общественый дїятель Томаш Асталош - 
повідали даскулько из своїх пригод из Фруціём 
на отворенёви другуй за шором выставкы 2. 
децембера с. р. у юбілейнум рокови Др. 
Атаназа Фединця у Дебрецен-Йовжі, у Ґреко-
католицькум русинськум центерови перед 
фаміліёв и гостями.

Томаш повідав за выставкы Атаназа, котрі 
орґанізовали довєдна много раз и котрі вун 
отворяв, за путованя в Ужгород, колы стрічали 

ся з Фруціёвыма цім-
борами, за тото, як 
Фруці указовав ва-
рош, повідав історії, 
споминав на молодї 
рокы. Повідав як Віра 
и Фруці путовали на 
Сілвестер у Передєл-
кіно, де стрічали но-
вый рук з отцём позна-
того кінорежісера Ан-
дрея Тарковського. 
(Томаш публиковав 
даскулько вершув и 
прозовых творув на 
честь А. Фединця. ред.)

Ласлов споминав, же вун став малярём 
дякувучы Фруціёви, колы приладжовав перву 
выставку и дустав од Атаназа позітивну крі-
тику. Говорив за тото, як чинили постер-
соларізацію у купалнї Атаназа, за опасну 
пригоду, колы Лоці зняв сіліконову маску з 
тварі Фруція и по тому выливав ї ґіпсом. 
Правда, у первых рельєфох обстало ся мало из 
брыв, бавус и бороды…

По обзераню выставкы притомнї перейшли 
у сосїдню ґрекокатолицьку деревляну церьков, 
де о. Чаба Сентеші одслужыв панахіду на честь 
русинського маляря Др. Атаназа Фединця.

Дякуєме Др. Ніколь Фединець, доньцї 
Фруція, за позыченя образув, Ліллї Ердеі и 
Шандорови Ердеі за орґанізованя выставкы, о. 
Чабови Сентешіёви за службу Божу.

Віктор Ґіріц

Ласлов ЛадовчіТомаш Асталош
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Новембер

11.01. За блаженого Теодора Ромжу, ґреко-
католицького єпископа молиме ся у день його 
літурґічнуй памняти ‒ 31. октовбра. Єпископ у 
часы совєтського гонїня на церкву и віру 
лишыв ся вірным Римови и до мученичества 
вірно служыв своїм вірникам. Теодор Ромжа 
умер у нуч на 1. новембра 1947. рока. Папа 
Йоан Павел ІІ. 27. юнія 2001. рока вєдно из 28 
ґрекокатолицькыма мучениками у Львові 
(Украина) возвысив єпископа у сан блаженых. 
(Жерело: Magyar Kurír)

11.05. Собур Вседержавного Русинського 
Самосправованя у авлї Ґрекокатолицького 
русинського центера держав очередноє за 
шором и такой закрытоє засїданя. На аґендї 
было cтановленя лїшты ВРС на выборы до 
Парламента Мадярщины. На первой місто 
лїшты ВРС рекомендовало Віру Ґіріц, 
посланика Русинув у Парламентї Мадярщины, 
а Общество русинськуй меншыновуй солі-
дарности (ОРМС) Др. Сіларда Поповича. За 
Віру Ґіріц из 11 притомных депутатув 
проголосовали 9, Др. Сілард Попович дустав 2 
голосы. ВРС на выборы до Парламента 
Мадярщины приняв слїдувучу русинську 
націоналну лішту:

1. Віра Ґіріц
2. Віктор Крамаренко
3. Янош Кожнянськый
4. Олґа Сілцер-Ликович
5. Янош Соноцькый
6. Ґабор Варґа
7. Петро Гладинець
8. Йожеф Мудра
9. Базіл Мигаль Теленко
10. Др. Сілард Попович

11.17. Янош Адер, презідент Мадярщины 
наградив Томаша Грабара, ретірованого 
ґрекокатолицького сященика Мукачовськуй 
ґрекокатолицькуй єпархії высоков державнов 
наградов: орденом Золотого Креста Мадяр-
щины. Награду од имени презідена у ґреко-
католицькуй церьковли на площі Руж у 
Будапештї передав Ласлов Куті, консул 
Мадярщины в Ужгородї. Томаш Грабар по 
ретірованю перестяговав ся до Будапешта. 
Орден Золотого Креста дустав за службу у ці-
лёх захраненя материнського языка пудкарпат-
ськых Мадярув-ґрекокатоликув и за жывот, 

котрый служыть при-
міром молодуй ґене-
рації. (Жерело: Ma-
gyar Kurír)

11 .24 .  При  ор -
ґанізації Столичного, 
Терейзварошського, 
Йожефварошського 
русинськых націонал-
ных самосправовань и 
Общества русинськуй 
інтеліґенції имени 
Антонія Годинкы на 

честь 75-лїтя Ужгородського музычного учи-
лища тримали Вечур русинськуй музыкы, на 
котрум выступили ученикы юбілувучуй 
музычнуй школы имени Дежёва Задора. 
Міроприятя пудпоровали РНС ІІ. и ІІІ. районув 
Будапешта. 

11.27. Русинські націоналнї самосправо-
ваня Будапешта, Терейзвароша, Йожефвароша 
и Общество русинськуй інтеліґенції имени 
Антонія Годинкы у Мадярськум центері орґані-
зовали выставку пудкарпатськых малярюв. 
Навщивителї мали можность любовати ся 
образами Андрія Бровдія, Александера Смо-
лара, Ірины Фірцак, Петра Фёлдешія и Ґабора 
Дулішковича. Міроприятя пудпоровали РНС 
ІІI. и XІІІ. районув Будапешта.

Децембер

12.10. Янош Адер, презідент Мадярщины у 
каштілёви Шандор приняв на уже традіційнум 
адвентськум обідї націоналных посланикув и 
предсїдателюв націоналных самосправовань 
признаных у Мадярщинї 13-ох націоналных 
меншын.

12.11. Маріяповчанськоє Русинськоє націо-
налноє самосправованя у Центері паломникув 
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Вістї                                             Hírek Юбілей                                               Jubileum  

Сперед 85 роками родив ся Др. Атаназ Фединець - 
Фруці

Родженый у фа-
мілії познатого дох-
тора-хірурґа и сам 
став дохтором: цїлый 
свуй жывот глядав 
истину, позерав у глу-
бину світа, люди, зато 
став рентґенолоґом. 
Умілство было про 
нёго вшытко: колы 
бавив волібал, колы 
чинив фотоґрафії , 
возив ся на моторцї, 
шоферовав на „За-
порожцёви”, ходив на 

вадаскы, лапав рыбу, говорив, цімборовав, 
помагав. 

Малярство родило ся у нёго у Мадярщинї, у 
Асовдови. Тямлю, колы указав свуй первый 
образ. На главнум фонї злїва автопортрет у 
зеленум пуловерови, за ным люде идуть на 
службу у карпатську церьковку. То было булше 
за умілство. То быв його жывот.

Його цімборове по умілству у Асовдї - 
малярь и учитель Ласлов Ладовчі и писатель, 
поет и общественый дїятель Томаш Асталош - 
повідали даскулько из своїх пригод из Фруціём 
на отворенёви другуй за шором выставкы 2. 
децембера с. р. у юбілейнум рокови Др. 
Атаназа Фединця у Дебрецен-Йовжі, у Ґреко-
католицькум русинськум центерови перед 
фаміліёв и гостями.

Томаш повідав за выставкы Атаназа, котрі 
орґанізовали довєдна много раз и котрі вун 
отворяв, за путованя в Ужгород, колы стрічали 

ся з Фруціёвыма цім-
борами, за тото, як 
Фруці указовав ва-
рош, повідав історії, 
споминав на молодї 
рокы. Повідав як Віра 
и Фруці путовали на 
Сілвестер у Передєл-
кіно, де стрічали но-
вый рук з отцём позна-
того кінорежісера Ан-
дрея Тарковського. 
(Томаш публиковав 
даскулько вершув и 
прозовых творув на 
честь А. Фединця. ред.)

Ласлов споминав, же вун став малярём 
дякувучы Фруціёви, колы приладжовав перву 
выставку и дустав од Атаназа позітивну крі-
тику. Говорив за тото, як чинили постер-
соларізацію у купалнї Атаназа, за опасну 
пригоду, колы Лоці зняв сіліконову маску з 
тварі Фруція и по тому выливав ї ґіпсом. 
Правда, у первых рельєфох обстало ся мало из 
брыв, бавус и бороды…

По обзераню выставкы притомнї перейшли 
у сосїдню ґрекокатолицьку деревляну церьков, 
де о. Чаба Сентеші одслужыв панахіду на честь 
русинського маляря Др. Атаназа Фединця.

Дякуєме Др. Ніколь Фединець, доньцї 
Фруція, за позыченя образув, Ліллї Ердеі и 
Шандорови Ердеі за орґанізованя выставкы, о. 
Чабови Сентешіёви за службу Божу.

Віктор Ґіріц

Ласлов ЛадовчіТомаш Асталош
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синськуй културы, од имени котрого премію 
перебрала предсїдатель Олґа Сілцер-Ликович.

12.17. На честь Дня націоналных меншын 
Мішколцськоє варошськоє самосправованя у 
авлі Варошського самосправованя Мішколца 
орґанізовало сяточноє передаваня памнятных 
діпломув. По привітственум словови Андреі 
Клары Варґы, замістителя мера, и новтароша 
Др. Давіда Іґнаца передали памнятнї діпломы. 
Сёго рока діплому дустала Віра Ґіріц, посланик 
Русинув у Парламентї Мадярщины.

12.18. На честь Дня націоналных меншын 
Пейчськоє варошськоє самосправованя у пейч-

ськум Горватськум театрі держало сяточноє 
передаваня памнятных діпломув. По сяточнуй 
бесїдї мера и звітув совітникув з вопросув 
націоналных меншын передали діпломы. Сёго 
рока діплом дустав и Ференц Дёндёші, член 
русинськуй сполности. На міроприятю вы-
ступив Танцёвалный ансамбл TANAC, Ор-
кестр „Мишына” и прозвучав руздвяный 
концерт „Идеме у Віфлеєм”.

12.19. На честь Дня націоналных меншын 
Націоналнї самосправованя Зуґлова, XI. и XVI. 
районув Будапешта орґанізовали сяточный 
вечур. По сяточнум слові предсїдателя РНС 
Зуґлова Андрія Крамаренка Ирина Сюч-
Ворінка, сотрудник Русинського научного 
інстітута имени Антонія Годинкы, держала 
бесїду за бывавучі у Мадярщинї 13 націоналнї 
меншыны. Олґа Сілцер-Ликович демон-
стровала діафілм и дала коментарі за Адвент и 
пудготовку ку Руздвови. На вечурі звучали 
колядкы, споминкы и русинські народнї спі-
ванкы. Скончило ся сято коштованём руздвя-
ных страв.

12.20. Фундація „За Русинув” и сёго рока 
порадовала руздвяныма дарунками ученикув 
русинськых класув Мучонськуй середнюй 
ґрекокатолицькуй школы Сятого Пейтера.

November 14-én Giricz Vera, az Országgyűlés 
ruszin nemzetiségi szószólója, az Országos Ruszin 
Önkormányzat, a Magyarországi Ruszinok/Ruté-
nek Országos Szövetsége, a Ruszin Kulturális 
Egyesület és a Ruszinokért Alapítvány rendezésé-
ben került sor az ötödik, hagyománnyá vált 
rendezvényünkre. A budapesti Stefánia Palota 
Gróf Eszterházy Mihály termében jöttünk össze 
ünnepelni kultúránkat.

A rendezvényt Giricz Vera, a Magyar Országy-
gyűlés ruszin nemzetiségi szószólója nyitotta meg 

beszédével: „Nagy szere-
tettel és tisztelettel köszön-
töm Dr. Latorcai Jánost, a 
Magyar Országgyűlés al-
elnökét, aki a hivatalos el-
foglaltság miatt távol ma-
radó Kövér László Ház-
elnök Úr és Dr. Simicskó 
István KDNP frakcióvezető 
képviseletében tisztelte meg 
rendezvényünket, Surján 
Lászlót, a KDNP örökös 
tiszteletbeli elnökét, Kra-

marenko Viktort, az ORÖ elnökét, Szilcer-Li-
kovics Olga és Szónoczki János ORÖ elnök-
helyetteseket, Dr. Ljavinecz Istvánt, a Ruszinok 
Világtanácsának elnökét, dr. Ljavinecz Mariannát, 
az FRNÖ elnökét, Dr. Bubnó Tamást, a Szent 
Efrém Férfikar vezetőjét, a területi ruszin ön-
kormányzatok elnökeit, képviselőit, a Magyar 
Koronaőrség Egyesületének itt megjelent tagjait 
és minden kedves vendégünket.

A Ruszin Művészet Remekei rendezvényének 
ötlete az Országház gyönyörű épületében született, 

A ruszin művészet remekei 2021

Адвентськый обід у каштілёви Шандор (12.10.)Адвентськый обід у каштілёви Шандор (12.10.)Адвентськый обід у каштілёви Шандор (12.10.)

Giricz Vera Dr. Latorcai János
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amikor is a parlamenti ülések közötti szünetben 
Dr. Simicskó István frakcióvezető Úrral együtt 
azon gondolkodtunk, hogyan tudnánk gazdagítani 
az amúgy is gazdag ruszin hagyományokat, és így 
született meg az ötlet, hogy az advent előtt vagy 
ideje alatt rendezzünk egy kulturális rendezvényt. 
Ennek a rendezvénynek évek óta három fő része 
van: az első a ruszin identitás megőrzése, a má-
sodik: kultúránk és vallási értékeink megőrzése, és 
a harmadik: a fiatal nemzedék bevonása a 
nemzetiségi önkormányzatok tevékenységébe. 
Látjuk már eredményeinket, és örömmel jelentem, 
hogy a ruszin folklór együttes, amely évek óta 

formálódik, mostanra a kis 
gyermekekből ifjúvá serdült 
előadók együttesévé vált. A 
területi ruszin önkormányzatok 
odaadó munkájukkal pedig 
őrzik a ruszin hagyományt és 
kultúrát: táborokat, kirándulá-
sokat, zarándoklatokat szervez-
nek. A területi ruszin önkor-
mányzatok munkájában is egyre 
több fiatal vesz részt. 

Mai rendezvényünk része a 
Fedinecz Atanáz Magyarországi 
Ruszinok Közérdekű Muzeális 
Gyűjteménye és Kiállítóhelye 

Dr. Fedinecz Atanáz – Fruci jubileumi évének első 
tárlata, az Udvari István Magyarországi Ruszinok 
Könyvtára értékes kiállítása, valamint kiadvá-
nyaink szabadon elvihető gyűjteménye.”

Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke 
ünnepi beszédében fontos történelmi eseményekre 
hívta fel figyelmünket: „Trianon tragédiája nem-
csak a többségi nemzetet, hanem a II. Rákóczi 
Ferenc által nemes egyszerűséggel csak „gens 
fidelissimának”, leghűségesebb törzsnek nevezett 
ruszinokat is ugyanúgy sújtotta...A magyarok és 
ruszinok pontosan tudják, hogy a nyelv megőrzése 
és a kulturális emlékek ápolása, valamint azok 

aktuális tartalommal való megtöltése a nemzeti 
megmaradás minimális feltétele… 

Mindennek ékes bizonyítéka a ma kiállított 
ruszin nyelvű Tetraevangélium is. Talán ennek is 
köszönhető, hogy a ruszinok jelenléte egyre 
inkább meghatározóvá vált és válik a magyar 
görögkatolikus egyházon belül. A magyar és 
ruszin anyanyelvű vértanú püspök, boldog 
Romzsa Tódor pedig a szovjet vallás- és egy-
házüldözés idején tanúsított bátor kiállásával és az 
etnikumok közötti békés együttélés támogatásával 
olyan példát mutatott, melyre mi magyarok és 
ruszinok egyaránt kellő tisztelettel tekinthetünk, s 
amelyre felépíthetjük közös jövőnket.  

Ennek a közös jövőnek az egyik szimbolikus 
fundamentuma a 2011-ben elfogadott Alap-
törvény, mely a Magyarországon élő nemzeti-
ségeket államalkotó tényezőként ismeri el. Olyan 
közösségként – miként a Nemzetiségek Napjáról 
szóló Országgyűlési határozat fogalmaz – melyek 
sokszínű kultúrájának, szellemi, tárgyi emlékei-
nek, hagyományainak megőrzése, anyanyelvük 
ápolása és fejlesztése az egész nemzet számára 
pótolhatatlan, védendő értéket jelent… 

Fedinecz Atanáz orvos, festőművész ma 
kiállított alkotásai azonban ennél többre is vállal-
koznak. Betekintést engednek a ruszin néplélek 
mélységeibe és feltárják számunkra azt a Terem-
tőhöz fűződő bensőséges kapcsolatot, mely 
meggyőződésem szerint képes volt biztosítani az 
Önök megmaradását az elmúlt évszázadok viharai 
közepette is. 

Magyarország védi a területén élő nemzeti és 
etnikai kisebbségeket, és reméli, hogy ez az elv 
más országokban is követendő példára talál… 
„Dolgozzunk tehát együtt közösségeink meg-
maradásáért, gyarapodásáért, egymást segítő 
békés együttélésünkért és kérjük mindehhez 
közösen a Jóisten segítségét a Ruszin Himnusz 
zárósoraival:

Magasságos Úristen, 
Szent kegyelmed segítsen, 
Adj ránk jobb jövőt itten!”
Ezután Giricz Vera szószóló asszony a kö-

vetkező szavakat fűzte hozzá: „Köszönöm szépen 
Alelnök Úr nagyon kedves és szívderítő szavait, 
igyekszünk megtartani. Mi úgy valljuk, hogy mi 
itthon vagyunk, és kicsit sértve érzem magam, 
amikor azt mondják, hogy a ruszinoknak nincs 
anyaországuk – van: Magyarország. Arról, hogy 

szülőföldünkön ilyen mostoha sors jár a ruszi-
nokra, mi nem tehetünk, mi itt tesszük a ma-
gunkét.”

Ezután következett a Magyar Koronaőrség 
Egyesületének bevonulása a Szentkoronával, 
melyet a magyar Himnusz követett. 

Szónoczki János Mihály atya beszéde követte 
a bevonulást, amelyből idézünk:

„A Magyar Koronaőrök Egyesülete, a ruszin 
nemzetiségi önkormányzatok és Giricz Vera 
szószóló asszony egy közös célkitűzés meg-
valósításával elkészíttette a második terítőt, 
amelyre elhelyezték a Szent Koronát és jelvényeit, 
valamint a Szent Jobbot, amelyek a Budapesten 
megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszus ideje alatt lettek kiállítva az 
Ország Házában…

Amit mi láttunk, és amit elkötelezett keresz-
tényként vallunk, azok a nemzet ősi ereklyéi, és a 
terítő, amely a magyarországi ruszin közösség 
ajándéka és hazánk iránti hűség pecsétje a 
nemzet szívén!...

Hálatelt szívvel köszönöm meg azt az össze-
fogást, amely lehetővé tette a mai ünnepet, legyen 

Fontos eseményeink Важнї подїї                              

Szónoczki János Dr. Bubnó Tamás
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ez maradandó nemzetünk, nemzetiségünk és a 
Magyar Koronaőrök Egyesülete életében.

Így kívánok minden nemzettársamnak, a 
készítők nevében is, erőt, egészséget, békességet, 
és engedjük missziós útjára ezt a terítőt is, mint a 
hűségünk pecsétjét a nemzet szívén!”

Ezek után Nagy László, a Magyar Királyi 
Koronaőrök Egyesületének tagja átadta az emlék-
lapokat a terítő elkészíttetésének támogatóinak: 
Giricz Verának, az Országgyűlés ruszin nemzeti-
ségi szószólójának, Kramarenko Viktornak, az 
ORÖ elnökének, Sajópálfala, Múcsony, Edelény, 
Abod, Sárospatak, Miskolc, Nyíregyháza ruszin 
önkormányzatainak képviselőinek. 

Ezt követte Dr. Bubnó Tamás Liszt Ferenc-
díjas művész Boksay János Aranyszájú Szent 
János Liturgia CD bemutatójára, melynek 
bevezetőjeként elmondta, hogy közel 20 éve baráti 
szálak fűzik a ruszinokhoz, sok ünnepségen, 
rendezvényen vettek részt. Kifejtette, hogy 
Kárpátalja és a ruszinság nélkül nem lenne ma 
Szent Efrém Férfikar. Hozzátette, hogy hit-
vallásuk: nemzetisége - görögkatolikus. Ma 
Magyarországhoz ez is hozzátartozik. Amikor 
2002-ben Ungváron megtalálta az 1921-ben 
keletkezett művet, az nemcsak érzelmi kincs volt, 
hanem zenetörténeti felfedezésnek, értéknek 
bizonyult. Ezután meghallgattuk a Hiszekegyet a 
Liturgiában.

A bemutató után került sor a szíveket meg-
érintő előadás, melyet a Szilcer-Likovics Olga 
vezette Ruszinok Ifjúsági Folklór Együttes adott 
elő. Műsoron voltak kedvenc dalaink, aki értette - 
szerette, aki nem, reméljük, megszerette: 

Ruszin voltam (ruszin szózat), Verhovina, te 
vagy a mi világunk (Verhovina, szvitku ti nás) 
Fekete szemek (Csorni ocská), Folyik a zavaros 
víz (Tecse vodá kálámutná), Bacsi János zongora-

November 17-én került sor Debrecen-Józsán, a 
Görögkatolikus Ruszin Közösségi Ház szomszéd-
ságában felépített görögkatolikus fatemplom 
felszentelésére, amelynek alapkövét ünnepélyes 
keretek között 2020. október 16-án tették le.

Az első görögkato-
likus templomot Deb-
recen-Józsán a Hajdú-
dorogi Főegyházmegye 
és az Országos Ruszin 
Önkormányzat együtt-
működési megállapo-
dását követően erdélyi 
mesterek építették erdélyi 
fából. A szentély a hagyo-
mány szerint keletre néz, 
a tetőt fazsindelyek fedik.

A felszentelésen je-
lenek voltak többek kö-
zött Kocsis Fülöp érsek-
metropolita, dr. Fürjes 
Zoltán egyházi és nem-
zetiségi kapcsolatokért 
felelős helyettes állam-
titkár, Giricz Vera, az 
Országgyűlés  rusz in 
nemzetiségi szószólója, 
Kramarenko Viktor, az 
ORÖ elnöke, Telenkó Bazil, a Debreceni RNÖ 
elnöke, Szentesi Csaba parókus.

Sok hívő gyűlt össze, akik nem fértek be a 
templomba, azok a felállított sátorban, illetve a 
templom körül kísérhették figyelemmel a 
szertartást.

Kocsis Fülöp érsek-metropolita szent-
beszédében kiemelte a harmadik magyarországi 

görögkatolikus fatemplom jelentőségét, ugyanis 
nagy és szent munkával új Istenhely jött létre, ahol 
a fatemplom meghitt lelkiségében találkozik a 
hagyomány és a mai élet.

Dr. Fürjes Zoltán beszédében kifejtette, hogy 
Magyarország kormánya 
az elmúlt tíz évben 3000 
templom felújítását és 150 
új templom építését támo-
gatta. A Magyar Temp-
lom-felújítási Program 
keretében pedig 1800 
templom megújítása foly-
tatódhat a Kárpát-meden-
cében.

Kramarenko Viktor, 
az ORÖ elnöke a fa-
templom megépítésének 
ötletéről beszélt. A gon-
dolat a levegőben szüle-
tett útban Vatikán felé, 
amikor is Kocsis Fülöp 
érsek-metropolitával és 
Giricz Verával, az Or-
szággyűlés ruszin nem-
zetiségi szószólójával 
együtt vitték a Görög-
katolikus Ruszin Kö-

zösségi Házon látható keresztet és ruszin címert 
szentelésre Őszentsége Ferenc pápához. Úgy 
tűnik, a megszentelés segített az építésben is.

A templomszentelés után a jelenlevőket agapé 
– szeretetlakoma várta.

Giricz Viktor

A görögkatolikus fatemplom felszentelése 
Debrecen-Józsán

Tisztelt Olvasók!

Bővebb információt a magyarországi ruszinok életéről WEB oldalunkon találhatnak: 

http://ruszin.com

Fontos eseményeink Важнї подїї                         Fontos eseményeink Важнї подїї                              

művész: Liszt Ferenc Szerelmi Álmok, Esik az eső 
(Páde doscs), A csitári hegyek alatt (előadta 
Szilczer Bianka), Kárpátalja, én hazám (Ruszj 
Podkárpátszká szjátá), A patakban mostam (Ná 
potocskum prálá. előadta Cáp Beáta). 

Befejezésül a legszebb ruszin énekekkel kísért 
táncok következtek: Jaj Maricska csicseri (Oj 
Máricska csicseri), Repültek a ludak (Oj letilé 
huszanyké), Három árnyalatú vörös rózsa (Cser-
vená ruzsá trojáká). 

Ezúton szeretnénk megköszönni az estet a 
támogatóiknak: a Miniszterelnökség Egyházi és 
Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkár-
ságának, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, 
továbbá a színvonalas műsort Szilcer-Likovics 
Olgának, az együttes művészeti vezetőjénének és a 
Ruszinok Ifjúsági Folklór Együttes minden tag-
jának.

A szívmelengető, magas színvonalú előadás 
után Tivadar atya áldásával részt vettünk a fogadá-
son, ahol örömmel társalogtunk régi és új 
ismerősökkel, együtt voltunk, ünnepeltünk.

sz-
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Jubileum               Юбілей  

2011-ben a Miskolci Ruszin Nemzetiségi Ön-
kormányzat a néhai Z. Burján Ferenc elnök 
kezdeményezésére a történelmi pincesor egyik 
pincéjét és a rajta lévő présházat szemelte ki az 
önkormányzat közösségi terévé. A présházrészben 
lehetőség nyílt a közösségi élet, baráti társaságok 
programjainak megvalósítására. 

Az elmúlt évtized az épületre rányomta a 
mulandóság jeleit. A Ruszin Nemzetiségi Ön-
kormányzat pályázati támogatással felújította a 
pinceprésházát. Az átadás során az önkormányzat 
elnöke, Szónoczki Mária emlékeztette a jelen-
lévőket az 1712-ik esz-
tendőre, amikor a ru-
szinokat betelepítették. 
Itt kezdődik a Miskolc-
Görömbölyi és a Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei 
ruszinok története, tör-
ténelme. Az elnök asz-
szony felhívta a jelen-
lévők figyelmét a tele-
pülés épületeinek szen-
tély jellegére is. 

A rendezvényt je-
lenlétével megtisztelte 
Giricz Vera, a Magyar 
Parlament ruszin szó-
szólója, Kramarenko Viktor, az Országos Ruszin 
Önkormányzat elnöke, Kozsnyánszky János a 
Magyarországi Ruszinok/Rutének Országos Szö-
vetségének elnöke, a megye ruszin önkormány-
zatainak elnökei, képviselői.

Részletek Szónoczki Mária köszöntőjéből:
„Ruszin közösségünk meghatározó jelzője az 

az 1712-es dátum, amelynek történelmi hiteles-
ségét kőbe vésve olvashatjuk a Miskolc-Göröm-
bölyi parókia kerítésfalán elhelyezett emléktáblán. 
Az idetelepített ruszin közösség birtokába vette és 
művelte ezt a földet, ahova meghívást kapott, és 
ahol életét nemzedékről nemzedékre továbbadta. 
Nem átmeneti szálláshelyre kaptak lehetőséget, 
hanem végleges letelepedésre. Mindezeknek 
bizonyítéka, hogy megépítették lakóházaikat, a 
földrajzi adottságokhoz alkalmazkodva ki-
alakították lakókörnyezetüket, falusi jelleget adtak 
a településnek. Istentiszteleti helyet, templomot 
építettek, hozzátartozó temetőt alakítottak ki. 

Papjaikkal megáldatták lakóházaikat, gaz-

dasági felszereléseiket, az irtásból kialakított 
szántóföldjeiket. Majd rendbe tették az őslakosok 
után örökölt pincesort, amely életükben éppen 
olyan elengedhetetlenül fontos szerepet töltött be, 
mint a lakóház vagy a templom. 

A pincesor nem csupán a felhőtlen idő-
töltésnek, borozásnak, szórakozásnak volt a helye, 
hanem az itt élő emberek szorgos munkájával 
összegyűjtött, megtermelt élelmiszerek biztonsá-
gos elhelyezését szolgálta. Szentélyként tisztelték 
és kezelték ezeket a fáradságos munkával létre-
hozott, igényesen kialakított, biztonságot nyújtó, 

mai is figyelemre méltó 
pincéket. 

Szentély jellegét ki-
emeli a településre jel-
lemző kereszt-jel, amely 
nem dekoráció és nem is 
csak szimbólum, hanem 
hitvallás! És akár az ó- 
és középkori templomok 
szentélyei, oltárai azért 
is szentélyek, mert a túl-
élés biztonságát jelen-
tették.

Az élelmiszerek tá-
rolása mellett a háborús 
idők agyongyötört nap-

jait is itt vészelték át az emberek, menekültek meg 
a családok, ez a hely nyújtott biztonságot gyer-
mekeknek, nőknek, kiszolgáltatottaknak. Így 
lettek ezek a pincék az imádság, a könyörgés, a 
kérés szentélyei is.”

Az elnök asszony kérésére a felújított épületet 
Galambvári Péter, Miskolc-Görömbölyi görög-
katolikus parókus áldotta meg, a megemlékezés 
koszorúinak elhelyezésével és mécseseink megy-
gyújtásával az emlékhely falán elhelyezett Z. 
Burján Ferenc emléktáblája előtt megemlékeztünk 
az elhunytjainkról is.

A résztvevők egymást köszöntve, álló-
fogadáson erősíthették a közösség összetartó 
erejét.

Miskolc-Görömböly, 2021. 10. 29. 
Szónoczki János

Neves sebészdoktor csa-
ládjába született, így maga is 
orvos lett: talán azért lett 
röntgenológus, mert egész 
életében az igazságot ke-
reste, kutatta az élet, az 
emberek lényegét. Minden 
művészet volt számára: a 
röplabda, fényképészet, mo-
torozás, a Zaporozsece, va-
dászat, horgászat, a barát-
ság, a segítség.

Festészete Magyaror-
szágon, Aszódon született. Emlékszem, amikor 
bemutatta első festményét. A kép előterében balról 
önarcképe néz ránk zöld pulóverben, mögötte 
emberek mennek misére a kárpátaljai templomba. 
Számára ez több volt művészetnél. Ez volt az élete.

December 2-án, Debrecen-Józsán, a Görög-
katolikus Ruszin Közösségi Házban megrendezett 
Dr. Fedinecz Atanáz jubileumi év második 
kiállításának megnyitóján az aszódi korszak 
művész barátai – a festő és tanár Ladócsi László, a 
költő, író és közéleti személyiség Asztalos Tamás – 
elmeséltek pár kalandot a megjelent vendégeknek 
és a családnak, amit Frucival éltek meg.

Tamás beszélt az együtt megrendezett ki-
állításokról, melyeket rendszerint ő nyitott meg, az 
ungvári utazásról, amikor találkozhatott Fruci 
barátaival, ahogy Fruci megmutatta a várost, 

А Ruszin Pince Emlékhely átadása 85 évvel ezelőtt született dr. Fedinecz Atanáz – 
Fruci

történeteket mesélt, fiatal-
ságára emlékezett .  El-
mesélte Vira és Fruci szil-
veszterezéséről Perergyel-
kinóban, ahol az új évet a 
neves filmrendező, Andrej 
Tarkovszkij édesapjával kö-
szöntötték. (Tamás verseket 
és prózát szentelt Fedinecz 
Atanáznak. a szerk.)

László visszaemlékezett 
arra, hogy Frucinak kö-
szönhetően lett festő, ugyan-

is jó kritikát kapott Atanáztól, amikor az első 
kiállítását állította össze. Elmesélte, ahogyan 
Atanáz fürdőszobájában készítették el a poszter 
nagyságú szolarizációt, a veszélyes vállalkozásra, 
amikor Laci szilikon mintát vett Fruci arcáról, 
majd gipszöntvényeket készített. Igaz, az első 
darabokban maradt pár szál a szemöldökből, 
bajuszból, szakállból…

A kiállítás megtekintése után a jelenlevők a 
szomszédos görögkatolikus fatemplomban em-
lékező gyászmisén vettek részt, amelyet Szentesi 
Csaba atya cerebrált Dr. Fedinecz Atanáz, a ruszin 
festő emlékére.

Köszönjük Dr. Fedinecz Nikolnak, Fruci lá-
nyának a képek kölcsönzését, Erdei Lillának és 
Erdei Sándornak a kiállítás megrendezését, Szen-
tesi Csaba atyának a misét.

Giricz Viktor

Fontos eseményeink Важнї подїї                         
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Jubileum               Юбілей  

2011-ben a Miskolci Ruszin Nemzetiségi Ön-
kormányzat a néhai Z. Burján Ferenc elnök 
kezdeményezésére a történelmi pincesor egyik 
pincéjét és a rajta lévő présházat szemelte ki az 
önkormányzat közösségi terévé. A présházrészben 
lehetőség nyílt a közösségi élet, baráti társaságok 
programjainak megvalósítására. 

Az elmúlt évtized az épületre rányomta a 
mulandóság jeleit. A Ruszin Nemzetiségi Ön-
kormányzat pályázati támogatással felújította a 
pinceprésházát. Az átadás során az önkormányzat 
elnöke, Szónoczki Mária emlékeztette a jelen-
lévőket az 1712-ik esz-
tendőre, amikor a ru-
szinokat betelepítették. 
Itt kezdődik a Miskolc-
Görömbölyi és a Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei 
ruszinok története, tör-
ténelme. Az elnök asz-
szony felhívta a jelen-
lévők figyelmét a tele-
pülés épületeinek szen-
tély jellegére is. 

A rendezvényt je-
lenlétével megtisztelte 
Giricz Vera, a Magyar 
Parlament ruszin szó-
szólója, Kramarenko Viktor, az Országos Ruszin 
Önkormányzat elnöke, Kozsnyánszky János a 
Magyarországi Ruszinok/Rutének Országos Szö-
vetségének elnöke, a megye ruszin önkormány-
zatainak elnökei, képviselői.

Részletek Szónoczki Mária köszöntőjéből:
„Ruszin közösségünk meghatározó jelzője az 

az 1712-es dátum, amelynek történelmi hiteles-
ségét kőbe vésve olvashatjuk a Miskolc-Göröm-
bölyi parókia kerítésfalán elhelyezett emléktáblán. 
Az idetelepített ruszin közösség birtokába vette és 
művelte ezt a földet, ahova meghívást kapott, és 
ahol életét nemzedékről nemzedékre továbbadta. 
Nem átmeneti szálláshelyre kaptak lehetőséget, 
hanem végleges letelepedésre. Mindezeknek 
bizonyítéka, hogy megépítették lakóházaikat, a 
földrajzi adottságokhoz alkalmazkodva ki-
alakították lakókörnyezetüket, falusi jelleget adtak 
a településnek. Istentiszteleti helyet, templomot 
építettek, hozzátartozó temetőt alakítottak ki. 

Papjaikkal megáldatták lakóházaikat, gaz-

dasági felszereléseiket, az irtásból kialakított 
szántóföldjeiket. Majd rendbe tették az őslakosok 
után örökölt pincesort, amely életükben éppen 
olyan elengedhetetlenül fontos szerepet töltött be, 
mint a lakóház vagy a templom. 

A pincesor nem csupán a felhőtlen idő-
töltésnek, borozásnak, szórakozásnak volt a helye, 
hanem az itt élő emberek szorgos munkájával 
összegyűjtött, megtermelt élelmiszerek biztonsá-
gos elhelyezését szolgálta. Szentélyként tisztelték 
és kezelték ezeket a fáradságos munkával létre-
hozott, igényesen kialakított, biztonságot nyújtó, 

mai is figyelemre méltó 
pincéket. 

Szentély jellegét ki-
emeli a településre jel-
lemző kereszt-jel, amely 
nem dekoráció és nem is 
csak szimbólum, hanem 
hitvallás! És akár az ó- 
és középkori templomok 
szentélyei, oltárai azért 
is szentélyek, mert a túl-
élés biztonságát jelen-
tették.

Az élelmiszerek tá-
rolása mellett a háborús 
idők agyongyötört nap-

jait is itt vészelték át az emberek, menekültek meg 
a családok, ez a hely nyújtott biztonságot gyer-
mekeknek, nőknek, kiszolgáltatottaknak. Így 
lettek ezek a pincék az imádság, a könyörgés, a 
kérés szentélyei is.”

Az elnök asszony kérésére a felújított épületet 
Galambvári Péter, Miskolc-Görömbölyi görög-
katolikus parókus áldotta meg, a megemlékezés 
koszorúinak elhelyezésével és mécseseink megy-
gyújtásával az emlékhely falán elhelyezett Z. 
Burján Ferenc emléktáblája előtt megemlékeztünk 
az elhunytjainkról is.

A résztvevők egymást köszöntve, álló-
fogadáson erősíthették a közösség összetartó 
erejét.

Miskolc-Görömböly, 2021. 10. 29. 
Szónoczki János

Neves sebészdoktor csa-
ládjába született, így maga is 
orvos lett: talán azért lett 
röntgenológus, mert egész 
életében az igazságot ke-
reste, kutatta az élet, az 
emberek lényegét. Minden 
művészet volt számára: a 
röplabda, fényképészet, mo-
torozás, a Zaporozsece, va-
dászat, horgászat, a barát-
ság, a segítség.

Festészete Magyaror-
szágon, Aszódon született. Emlékszem, amikor 
bemutatta első festményét. A kép előterében balról 
önarcképe néz ránk zöld pulóverben, mögötte 
emberek mennek misére a kárpátaljai templomba. 
Számára ez több volt művészetnél. Ez volt az élete.

December 2-án, Debrecen-Józsán, a Görög-
katolikus Ruszin Közösségi Házban megrendezett 
Dr. Fedinecz Atanáz jubileumi év második 
kiállításának megnyitóján az aszódi korszak 
művész barátai – a festő és tanár Ladócsi László, a 
költő, író és közéleti személyiség Asztalos Tamás – 
elmeséltek pár kalandot a megjelent vendégeknek 
és a családnak, amit Frucival éltek meg.

Tamás beszélt az együtt megrendezett ki-
állításokról, melyeket rendszerint ő nyitott meg, az 
ungvári utazásról, amikor találkozhatott Fruci 
barátaival, ahogy Fruci megmutatta a várost, 

А Ruszin Pince Emlékhely átadása 85 évvel ezelőtt született dr. Fedinecz Atanáz – 
Fruci

történeteket mesélt, fiatal-
ságára emlékezett .  El-
mesélte Vira és Fruci szil-
veszterezéséről Perergyel-
kinóban, ahol az új évet a 
neves filmrendező, Andrej 
Tarkovszkij édesapjával kö-
szöntötték. (Tamás verseket 
és prózát szentelt Fedinecz 
Atanáznak. a szerk.)

László visszaemlékezett 
arra, hogy Frucinak kö-
szönhetően lett festő, ugyan-

is jó kritikát kapott Atanáztól, amikor az első 
kiállítását állította össze. Elmesélte, ahogyan 
Atanáz fürdőszobájában készítették el a poszter 
nagyságú szolarizációt, a veszélyes vállalkozásra, 
amikor Laci szilikon mintát vett Fruci arcáról, 
majd gipszöntvényeket készített. Igaz, az első 
darabokban maradt pár szál a szemöldökből, 
bajuszból, szakállból…

A kiállítás megtekintése után a jelenlevők a 
szomszédos görögkatolikus fatemplomban em-
lékező gyászmisén vettek részt, amelyet Szentesi 
Csaba atya cerebrált Dr. Fedinecz Atanáz, a ruszin 
festő emlékére.

Köszönjük Dr. Fedinecz Nikolnak, Fruci lá-
nyának a képek kölcsönzését, Erdei Lillának és 
Erdei Sándornak a kiállítás megrendezését, Szen-
tesi Csaba atyának a misét.

Giricz Viktor
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November

11.01. Boldog Romzsa Tódor görögkatolikus 
püspökre emlékezünk liturgikus emléknapján, 
október 31-én. A püspök a szovjet vallás- és 
egyházüldözés idején elutasította a Rómával való 
egység megtagadását, és egészen a vértanúságig 
hűségesen szolgálta híveit. Romzsa Tódor halála 
1947. november 1-jére virradó éjszakán követ-
kezett be. Romzsa Tódort huszonnyolc görög-
katolikus vértanú társával együtt II. János Pál pápa 
avatta boldoggá 2001. június 27-én Ukrajnában, 
Lembergben (Lviv). (Forrás: Magyar Kurír)

11.05. Debrecen-Józsán, a Görögkatolikus 
Ruszin Közösségi Ház tanácstermében tartotta 
soron következő rendes és zárt ülését az Országos 
Ruszin Önkormányzat, amelynek egyik napirendi 
pontja volt a ruszin nemzetiségi lista állítása a 
2022. évi országgyűlési választásokra. Az ORÖ 
képviselő-testülete a lista 1. helyére Giricz Vera 
ruszin nemzetiségi szószólót jelölte, aki a jelen-
lévő 11 képviselőtől 9 szavazatot kapott, dr. Po-
povics Szilárd, a Ruszin Kisebbségi Összefogás 
Közhasznú Egyesület (RUKISÖSZ) jelöltje 2 
szavazatot kapott. Az Országos Ruszin Ön-
kormányzat a 2022. évi országgyűlési választá-
sokra a következő ruszin nemzetiségi listát fogadta 
el:

1. Giricz Vera 

2. Kramarenko Viktor 

3. Kozsnyányszky János 

4. Szilcer-Likovics Olga 

5. Szónoczki János 

6. Varga Gábor

7. Hladinec Péter 

8. Mudra József 

9. Telenkó Bazil Mihály

10. dr. Popovics Szilárd

11.17. Áder János, Magyarország köztársasági 
elnöke magas állami elismerésben részesítette 
Hrabár Tamást, a Munkácsi Görögkatolikus 
Egyházmegye nyugalmazott áldozópapját. A 
köztársasági elnök nevében Kuti László ungvári 
konzul adta át a kitüntetést a kilencvenéves 
áldozópapnak november 17-én Budapesten, a 
Rózsák terei görögkatolikus templomban. Hrabár 
Tamás nyugdíjba vonulása után költözött 
Budapestre. A Magyar Arany Érdemkereszt 

kitüntetésben a kárpát-
aljai magyar görögkato-
likus közösség anya-
nyelvének ápolását 
szolgáló munkája, va-
lamint a fiatal papság 
számára példaértékű 
életútja elismeréseként 
részesült. (Forrás: Ma-
gyar Kurír)

11.24. A Budapest 
Fővárosi, a Terézvárosi, 
a Józsefvárosi RNÖ, 

valamint a Hodinka Antal Országos Ruszin 
Értelmiségi Egyesület szervezésében, a Budapest 
II. és III. kerületi RNÖ támogatásával került sor a 
Ruszin Zenei Estre, amellyel megemlékeztek az 
Ungvári Zenei Szakközépiskola fennállásának 75. 
évfordulójára. A műsorban felléptek az Ungvári 
Zádor Dezső Zeneművészeti Iskola növendékei.

11.27. A Budapest Fővárosi, a Terézvárosi, a 
Józsefvárosi RNÖ, valamint a Hodinka Antal 
Országos Ruszin Értelmiségi Egyesület a Ma-
gyarok Házában megrendezte a Kárpátaljai 
festőművészek kiállítást. A látogatók Bródy 
András, Szmolár Sándor, Firczák Irén, Földessy 
Péter és Duliskovich Gábor műveit ismerhették 
meg. A rendezvényt a Budapest III. és XIII. 
kerületi RNÖ támogatták.

December

12.10. A Sándor palotában Áder János 
köztársasági elnök hagyományos adventi ebéden 
fogadta a hazánkban elismert 13 nemzetiség 
Parlamenti szószólóit és az országos nemzetiségi 
önkormányzatok elnökeit.

12.11. Máriapócs Települési Ruszin Nemzeti-
ségi Önkormányzata Ruszin hagyományápoló 
karácsonyi rendezvényt tartott az Emmánuel 
Zarándok Központban. Ruszinkó Jánosné, Mária-
pócs Települési Ruszin Nemzetiségi Önkormány-
zatának elnökének köszöntője után a résztvevők 
felelevenítették emlékeiket a görögkatolikus ru-
szin karácsonyi szokásokról, és betlehemes 
énekekkel, versekkel köszöntötték a közeledő 
Karácsonyt.

12.17. A Bolgár Kulturális Házban ünnepélyes 
keretek között adták át az idei Nemzetiségekért 
Díjakat. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 
köszöntője után és Soltész Miklós, a Miniszter-
elnökség egyházi és nemzetiségi ügyekért felelős 
államtitkár megnyitó beszéde után a Ruszin 
Kulturális Egyesület nevében Szilcer-Likovics 
Olga, a szervezet elnöke vette át az elismerést.

12.17. Miskolc Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata a Nemzetiségek Napján az önkor-

mányzat Dísztermében ünnepséget rendezett. 
Varga Andrea Klára alpolgármester köszöntője és 
dr. Ignácz Dávid jegyző megnyitója után át-
adatásra kerültek az elismerő oklevelek. Idén 
Giricz Vera, az Országgyűlés ruszin nemzetiségi 
szószólója vehette át az elismerést.

12.18. A Nemzetiségekért Napja alkalmából 
Pécs MJV Önkormányzata a Pécsi Horvát Szinház 
épületében a polgármesteri köszöntő és a nem-
zetiségi tanácsnokok évértékelő beszédei után 
elismerő okleveleket adott át. Idén az elismerésben 
Gyöngyössi Ferenc, a pécsi ruszin közösség tagja 
is részesült. A rendezvényt a TANAC Tánc-
együttes, a Misina Zenekar és a „Bethlenembe 
indulunk” című karácsonyi műsor zárta.

12.19. A Budapest Zuglói, a XI. és a XVI. 
kerületi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatok a 
Nemzetiségek Napja alkalmából ünnepséget 
rendeztek a Thököly úti Nemzetiségek házában. 
Kramarenko András, a Zuglói Ruszin Ön-
kormányzat elnöke ünnepi beszéde után a 
Magyarországon őshonosnak elismert 13 nem-
zetiségről tartott előadást Szűcs-Vorinka Irén, a 
Hodinka Antal Ruszin Tudományos Intézet 
munkatársa. Majd a Karácsonyi előkészületekről 
című, vetítéssel egybekötött előadás következett 
Szilczer-Likovics Olgától. Az estén ruszin bethle-
hemes és népdalok hangzottak el, valamint régi 
emlékeket idéztünk. A meghitt hangúlatú esemény 
karácsonyi ételek kóstolásával ért végett.

12.20. A Ruszinokért Alapítvány idén is ka-
rácsonyi ajándékcsomagokkal kedveskedett a 
múcsonyi Szent Péter Görögkatolikus Általános 
Iskola ruszin nyelvet tanuló diákjainak.



18 19Русинськый Світ • Ruszin VilágРусинськый Світ • Ruszin Világ

 Hírek                Вістї            

Выдає Вседержавноє Русинськоє Самосправованя / Kiadja az Országos Ruszin Önkormányzat

Отвічателный выдаватель: Віктор Крамаренко / Felelős kiadó: Kramarenko Viktor
Члены редакції: Віктор Ґіріц – главный редактор, Др. Михаил Капраль – редактор, Янош Мигаль Соноцькый – редактор, 

Андрій Манайло – умілськый редактор, Ірина Сюч-Ворінка – секретарь.

Выданя нашої новинкы пудпорує Уряд Мадярщины.

A szerkesztőbizottság tagjai: Giricz Viktor – főszerkesztő, Dr. Káprály Mihály – szerkesztő, Szónoczky János Mihály – 

szerkesztő, Manajló András – művészeti szerkesztő, Szűcs-Vorinka Irén – szerkesztőségi titkár.

Lapunk kiadásának támogatója Magyarország Kormánya.

A szerkesztőség elérhetőségei: Cím: 1147 Budapest, Gyarmat u. 85/b. Tel./Fax: (06-1) 468-2636 http://ruszin.com E-mail: 

ruszin.onkormanyzat@gmail.com ISSN: 1785-1149 Kivitelezési munkálatok: Croatica Nonprofit Kft. A lapban megjelent cikkek 

felhasználása kizárólag a „Ruszin Világ”-ra való hivatkozással lehetséges.

Hírek               Вістї             

November

11.01. Boldog Romzsa Tódor görögkatolikus 
püspökre emlékezünk liturgikus emléknapján, 
október 31-én. A püspök a szovjet vallás- és 
egyházüldözés idején elutasította a Rómával való 
egység megtagadását, és egészen a vértanúságig 
hűségesen szolgálta híveit. Romzsa Tódor halála 
1947. november 1-jére virradó éjszakán követ-
kezett be. Romzsa Tódort huszonnyolc görög-
katolikus vértanú társával együtt II. János Pál pápa 
avatta boldoggá 2001. június 27-én Ukrajnában, 
Lembergben (Lviv). (Forrás: Magyar Kurír)

11.05. Debrecen-Józsán, a Görögkatolikus 
Ruszin Közösségi Ház tanácstermében tartotta 
soron következő rendes és zárt ülését az Országos 
Ruszin Önkormányzat, amelynek egyik napirendi 
pontja volt a ruszin nemzetiségi lista állítása a 
2022. évi országgyűlési választásokra. Az ORÖ 
képviselő-testülete a lista 1. helyére Giricz Vera 
ruszin nemzetiségi szószólót jelölte, aki a jelen-
lévő 11 képviselőtől 9 szavazatot kapott, dr. Po-
povics Szilárd, a Ruszin Kisebbségi Összefogás 
Közhasznú Egyesület (RUKISÖSZ) jelöltje 2 
szavazatot kapott. Az Országos Ruszin Ön-
kormányzat a 2022. évi országgyűlési választá-
sokra a következő ruszin nemzetiségi listát fogadta 
el:

1. Giricz Vera 

2. Kramarenko Viktor 

3. Kozsnyányszky János 

4. Szilcer-Likovics Olga 

5. Szónoczki János 

6. Varga Gábor

7. Hladinec Péter 

8. Mudra József 

9. Telenkó Bazil Mihály

10. dr. Popovics Szilárd

11.17. Áder János, Magyarország köztársasági 
elnöke magas állami elismerésben részesítette 
Hrabár Tamást, a Munkácsi Görögkatolikus 
Egyházmegye nyugalmazott áldozópapját. A 
köztársasági elnök nevében Kuti László ungvári 
konzul adta át a kitüntetést a kilencvenéves 
áldozópapnak november 17-én Budapesten, a 
Rózsák terei görögkatolikus templomban. Hrabár 
Tamás nyugdíjba vonulása után költözött 
Budapestre. A Magyar Arany Érdemkereszt 

kitüntetésben a kárpát-
aljai magyar görögkato-
likus közösség anya-
nyelvének ápolását 
szolgáló munkája, va-
lamint a fiatal papság 
számára példaértékű 
életútja elismeréseként 
részesült. (Forrás: Ma-
gyar Kurír)

11.24. A Budapest 
Fővárosi, a Terézvárosi, 
a Józsefvárosi RNÖ, 

valamint a Hodinka Antal Országos Ruszin 
Értelmiségi Egyesület szervezésében, a Budapest 
II. és III. kerületi RNÖ támogatásával került sor a 
Ruszin Zenei Estre, amellyel megemlékeztek az 
Ungvári Zenei Szakközépiskola fennállásának 75. 
évfordulójára. A műsorban felléptek az Ungvári 
Zádor Dezső Zeneművészeti Iskola növendékei.

11.27. A Budapest Fővárosi, a Terézvárosi, a 
Józsefvárosi RNÖ, valamint a Hodinka Antal 
Országos Ruszin Értelmiségi Egyesület a Ma-
gyarok Házában megrendezte a Kárpátaljai 
festőművészek kiállítást. A látogatók Bródy 
András, Szmolár Sándor, Firczák Irén, Földessy 
Péter és Duliskovich Gábor műveit ismerhették 
meg. A rendezvényt a Budapest III. és XIII. 
kerületi RNÖ támogatták.

December

12.10. A Sándor palotában Áder János 
köztársasági elnök hagyományos adventi ebéden 
fogadta a hazánkban elismert 13 nemzetiség 
Parlamenti szószólóit és az országos nemzetiségi 
önkormányzatok elnökeit.

12.11. Máriapócs Települési Ruszin Nemzeti-
ségi Önkormányzata Ruszin hagyományápoló 
karácsonyi rendezvényt tartott az Emmánuel 
Zarándok Központban. Ruszinkó Jánosné, Mária-
pócs Települési Ruszin Nemzetiségi Önkormány-
zatának elnökének köszöntője után a résztvevők 
felelevenítették emlékeiket a görögkatolikus ru-
szin karácsonyi szokásokról, és betlehemes 
énekekkel, versekkel köszöntötték a közeledő 
Karácsonyt.

12.17. A Bolgár Kulturális Házban ünnepélyes 
keretek között adták át az idei Nemzetiségekért 
Díjakat. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 
köszöntője után és Soltész Miklós, a Miniszter-
elnökség egyházi és nemzetiségi ügyekért felelős 
államtitkár megnyitó beszéde után a Ruszin 
Kulturális Egyesület nevében Szilcer-Likovics 
Olga, a szervezet elnöke vette át az elismerést.

12.17. Miskolc Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata a Nemzetiségek Napján az önkor-

mányzat Dísztermében ünnepséget rendezett. 
Varga Andrea Klára alpolgármester köszöntője és 
dr. Ignácz Dávid jegyző megnyitója után át-
adatásra kerültek az elismerő oklevelek. Idén 
Giricz Vera, az Országgyűlés ruszin nemzetiségi 
szószólója vehette át az elismerést.

12.18. A Nemzetiségekért Napja alkalmából 
Pécs MJV Önkormányzata a Pécsi Horvát Szinház 
épületében a polgármesteri köszöntő és a nem-
zetiségi tanácsnokok évértékelő beszédei után 
elismerő okleveleket adott át. Idén az elismerésben 
Gyöngyössi Ferenc, a pécsi ruszin közösség tagja 
is részesült. A rendezvényt a TANAC Tánc-
együttes, a Misina Zenekar és a „Bethlenembe 
indulunk” című karácsonyi műsor zárta.

12.19. A Budapest Zuglói, a XI. és a XVI. 
kerületi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatok a 
Nemzetiségek Napja alkalmából ünnepséget 
rendeztek a Thököly úti Nemzetiségek házában. 
Kramarenko András, a Zuglói Ruszin Ön-
kormányzat elnöke ünnepi beszéde után a 
Magyarországon őshonosnak elismert 13 nem-
zetiségről tartott előadást Szűcs-Vorinka Irén, a 
Hodinka Antal Ruszin Tudományos Intézet 
munkatársa. Majd a Karácsonyi előkészületekről 
című, vetítéssel egybekötött előadás következett 
Szilczer-Likovics Olgától. Az estén ruszin bethle-
hemes és népdalok hangzottak el, valamint régi 
emlékeket idéztünk. A meghitt hangúlatú esemény 
karácsonyi ételek kóstolásával ért végett.

12.20. A Ruszinokért Alapítvány idén is ka-
rácsonyi ajándékcsomagokkal kedveskedett a 
múcsonyi Szent Péter Görögkatolikus Általános 
Iskola ruszin nyelvet tanuló diákjainak.


