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ДЕКЛАРАЦІЯДЕКЛАРАЦІЯДЕКЛАРАЦІЯ

У днешнюй сітуації суть множество просьб и повинностюв застаченя 

помочі прибывавучым на Пудкарпатя и обставучым туй бідувучым. На 

сей момент перевезеня пожертвовань через гатар дуже проблематичноє.

Теперь май великый хосен мавуть фінансові пожертвованя, ибо їх можно 

хосновати на купованя предметув застаченя (товарув гіґієны, потравин и 

т.п.)

Пожертвованя приймавуть на самлы и телефоновоє число карітатівнуй 

проґрамы „Híd Kárpátaljáért”.

Можете телефоновати 

вадь заганяти СМС на число 1357 

(500 Ft телефонат/СМС)

Можете заганяти на слїдувучі самлы:

з Мадярщины: 11711711-22222222

IBAN: HU45 1171 1711 2222 2222 0000 0000

SWIFT: OTPVHUHB

Далша інформація: 

https://mediaklikk.hu/cikk/2022/02/28/hid-karpataljaert-on-is-segithet

FELHÍVÁSFELHÍVÁSFELHÍVÁS

A kialakult helyzetben nagyon sok kérés és gyorsan megoldandó feladat merül 

fel a Kárpátaljára érkező és az itt maradt rászorulók ellátására. Jelen pillanatban 

a tárgyi adományok átjuttatása a határon komplikált. 

Ebből kifolyólag azonnali segítségként a pénzbeli adományok azok, amelyek 

most a leghasznosabbak, ugyanis ezeket azonnal fel lehet használni az 

ellátáshoz szükséges dolgok beszerzésére (élelmiszer, higiéniai szerek, stb.). 

A felajánlásokat a „Híd Kárpátaljáért” segélyprogram számlaszámokon és 

telefonon fogadja.

Pénzbeli segítséget adhat

 ˳● adományvonalon: 1357 (500 Ft/hívás, sms)

● számlaszámra való utalással belföldről: 11711711-22222222

● számlaszámra való utalással külföldről: 

HU45 1171 1711 2222 2222 0000 0000

SWIFT kód: OTPVHUHB

További információ: 

https://mediaklikk.hu/cikk/2022/02/28/hid-karpataljaert-on-is-segithet
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Памнятайм ! Emlékezzünk!е                               

У перві дни нового рока сонце ищи лем 
завічать блиск своїх теплых промінюв. Тяжко 
пробивать ся через похмурнї темнї хмары. 
Природа, создана Богом, прикрашать даколы 
білоснїжный, а даколы и болотом покрытый 
світ чудесныма ледовыма ціфрованями. Наша 
людська натура жадать світла и тепла. 

Вірувучый во Христа готовить душу свою, 
жебы почуствовати близость Господа Бога. 
Наш рук зачинать ся великым сятом Водокщув. 
Сято явленя Господа нашого Исуса Христа и 
Єго крещеня у водї Йордана. Богатї обряды 
нашуй церквы, Велика Вечурня, молитвы и ся-
та Літурґія давуть можность душі вірникув 
пудготовити ся до Богоявленя, колы сященик у 
церьковли вадь коло рікы осячує воду. Вели-
чественый обряд, богатый літурґічныма и на-
родныма традіціями.  

Осяченя воды має булшу значимость ги 
быти притомныма у зрілещнуй подїї. Обряд 
осяченя воды и твореня Сятуй Тройцї кличе нас 

до бессмертного жывота Исуса Христа Сына 
Божого через покаяня.   

Єго даром є проща гріхув через покаяня; 
осячена вода, ушытка околность, де мы жыєме, 
и сам осяченый чоловік, котрый чуствує благо-
дать у своюй душі и изглядовує чудо давкола 
себе.

Айбо чудо є у нашых рукох. Христос послав 
нам його, Вун дав нам його. Сята вода є у скля-
нуй фляшцї так, ги колы Богородиця у Руздві 
обнимать свою дїтину, захранять ї. Туй и є 
истина невиности, котру Господь дав простому 
чоловікови. Ибо ся вода не казить ся, што и 
доказує єствованя Господа Бога.

Чого ся осячена вода не губить ся, не спліс-
ніє ся?

Бо у нюй є сила Божа!
Тогды то значить, ош Бог є из нами!
„Благословеный тот, ко иде во имня Гос-

поднє. Бог є Господь, и Вун освітить нас”.
о. Янош Мигаль Соноцькый

Перві сята нового рока
Водокщи

Представленіє, то є рітуалный обряд жы-
дув. Доказательство здоровля матери и жыво-
тосхопности дїтины. Тулько жертвувуть на вто, 
кулько мавуть добра. Йосиф и Марія не мавуть 
нич, лем Дїтину. Многі люде лем се видять. Да-
які и штось инакшоє видять у Дїтинї: Єдиного 
Сына Божого!

Дїтина ищи слаба. Брати ї мож лем осто-
рожно, а держати увірено. Вонкашность ї 
особа. Ангелы, пасторы, королї тягнуть ся до 
неї, а народ кланять ся юй. На 40. день мож 
булше знати за неї. Од неї исходить дїточа 
невинность и Божествена любов. И то мож 
чуствовати, видїти. Не ушыткі видять сесе, лем 
вубранї. Родителї дїтини, котрі уже знавуть, ко 
Вун, и даже пророк Сімеон и Анна, моляча ся 
стара вдова. Вун излучає світло, же то є Вун! 
Таков была и віфлеємська звізда. Ги світло и 
тепло свічкы, огня, из помочов котрого ушытко 
ся мінять, ибо темінь пропадать.

Из притомностёв Исуса Христа и його уче-
ня пропадать и духовна темінь, и єствованя Бо-
жуй Истины приходить и просвітлять наш Дух.

День Водокщув майдовгый из світлом. 
Булше сьме ся дузнали за світ и нашоє єство-
ваня. Булше треба увидїти и дузнати и у Ису-
сови Христови. Вун є Сыном Божым, Спаси-
тель наш. Світло світа нашого. Осячена свічка 
сімболизує Єго. Наша віра ламка и крехка. 
Апостол сятый Павел порувнює ї з глинянов 
судинов. Захраняєме віру нашу, ги огень 
свічкы, жебы вугнати темінь, так ги Христос 
принюс нам світло Истины Божуй.

o. Янош Мигаль Соноцькый
Молитва:
„Богородице Дїво Маріё, Благодателнице 

жывота нашого, храни и бережы народ свуй 
од ушыткых бід и тривог”.

Товмачила: Евеліна Скіба

Осяченя свічкы на день Богородицї
Представленіє Исуса Христа на 40. день у Єрусалимськум храмі

Жывот, одображеный в умілствови
In memoriam Иван Манайло (1942-2010)

80 рокув тому, 16. януара 1942. рока в 
Ужгородї, у фамілії маляря Федора Манайла 
родив ся перворoдный сын Иван. Пудростав у 
люблячуй, правда, не у богатуй (як ушыткі у 
повойнові рокы) фамілії, у котруй цїнили и 
розвивали його талант, розкрыли його острый 
розум, приучили до отвітствености, до роботы, 
до честности ку собі и 
другым. Сї цїнности 
помагали му реалізова-
ти себе, побороти тяж-
кости жывота, досяг-
нути высоты в уміл-
стві.

Уже молодым Иван 
знав, што хоче у жывотї 
зробити: cтати само-
достаточным малярём, 
мати фамілію, дїти, 
служыти културі и кум-
шту Пудкарпатя подоб-
но свому славному от-
цёви. Зато зробив пер-
ші свої крочаї уже дос-
та скоро. Мав лем 16, 
колы поступив в Уж-
городськоє училище 
прикладного умілства, 
котроє скончив екстер-
натом. У 20 рокув же-
нив ся, взяв свою об-
любену Ірму з собов до 
Кієва, де учив ся у Державнум умілськум 
інстітутї, коло наукы робив, бы мати на жывот, 
в Ужгородї мав перву персоналну выставку. 
Туй у 24 рокы быв преподавателём в Училищі 
прикладного умілства, у майстернёх уміл-
ського фонда чинив на завданку монументалнї 
образы. 1967. рока 25-ручный молодый малярь 
выставлять свої образы у Тбілісї вєдно з отцём, 
де умілствознателї и преса восторжено по-
хвалювуть выставку.

Умілські cереньчі приходили єдна за дру-
гов. Хованый на кумштови отця, з фундамен-
талным малярськым вошколованём, глєдаву-
чый ушытко новоє, што было у 60-ых рокох, 
Иван пише рузнокыпнї по стілови и содержаню 

образы высокуй якости. На первуй персонал-
нуй выставцї Иван указав своє академічноє 
майстерство, усвоєноє у Кієвськум умілськум 
інстітутї у образох „Портрет отця” 1958., 
„Натурморт” 1961.; по 1962. рокови пише уже 
револуцїйнї про тогдышнёго украинського 
малярства модернї образы в стілови кубізма, 

хоснувучы технику де-
коративного маляр-
ства: „Акт” 1963., „У 
роботї” 1966., „Игры” 
1967., „Синї Карпаты” 
1 9 6 8 . ,  „ П р о ф і л ” , 
„Самотность”, „Рано”, 
„У церкв i” ,  „Акт” , 
„Наша минулость” , 
„ В е р хо в ка ”  1 9 6 9 . , 
„Росквітнутоє дерево”, 
„У кертї” 1970. и другі.

Такый декоратив-
ный стіл, видиме на 
ескізох монументал-
ных робут: автобуснї 
cтації (проєкт сґрафіто 
1966.), ресторан „Вер-
х о в и н а ”  у  Ху с т ї 
(1971.), спорткомплекс 
у Тюменї (1989.) и дру-
гі. (техніка сґрафіто, 
смалт, камінь, скляный 
вітраж)

У 1970-х рокох стіл 
мало ся мінять. То было позад назначеня Ивана 
Манайла на довжность діректора Ужгород-
ського училища прикладного умілства 1974. 
рока, де вун робив до 1986. рока. Образы сёго 
періода тяжкі ідеолоґіёв. Як и вшыткі дірек-
торы інстітуцій совєтського вошколованя того 
часа вун мусїв тото робити. Айбо конформізм 
не быв натуров Ивана. Вун малёвав бештелё-
ванї комуністичнов партїёв темы на свуй, 
далекый од офіціалнуй трактовкы стіл. Примі-
ры на вто ‒ двофарбовый стілізованый „Вояк 
ослободитель” 1974., декоративно стілізова-
ный „Муй рудный край” 1981. Подля тема-
тичных творув малярь намалёвав вызначнї 

Лїсорубы. Позад музыкы Тадлера / 
Favágók. Tadler József zenéjére, 2005.
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Лїсорубы. Позад музыкы Тадлера / 
Favágók. Tadler József zenéjére, 2005.
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Памнятайм ! Emlékezzünk!е                               

імпресіоністичнї портреты „Андрійко” и 
„Вітуся” 1973., полістілёвый тетратіптіхон 
„Часы рока” 1972., декоративнї „Пуд вечур” 
1974., „Лїтнїй натурморт” 1976., серію моно-
тіпій 1980. рока, лаконично мирный портрет 
жоны „Коло облака” 1980. рока, динамично 
ярку „Росквітнута яблонка” 1984., и другі.

Майже ушыткі творы были на выставкох. 
Айбо Иван знає, же може быти веце выставок 
про тых малярюв, котрі, ги и вун, не были 
членами Закарпатского оддїла Союза малярюв. 
1986. рока Иван основує аґенцію „Інтер-Арт”, 
орґанізує меженароднї выставкы, зъєдинять 
професіоналных малярюв Пудкарпатя, котрі не 
были членами офіціалного Союза малярюв, до 
независимого Умілецького общества професіо-

налных малярюв Пудкарпатя, де быв предсїда-
телём од 1986. до 1989. р. Так отворив поле дїя-
ня не державных умілськых структур. Обнов-
лять свої кумштові перспективы. Глядать нові 
пособы, новый стіл, експеріментує.

Зачаток нового періода зазначать образ 
„Буковина”, створеный 1985. рока. Изображеня 
лїса далекоє од реалізма. Рітмика декоративно-
пласкуй композіції, горяча червена и біло-синя 
фарба повідавуть не так за лїс, булше за емоції, 
котрі чуєме студеного рана восены, світлї 
фарбы передавуть прозрачность и чистоту, 
главна фарбова шкала - радость быти гев у 
лїсови. Выраженя емоцій модернымa сред-
ствами малярства (декоративізм, кубізм, ім-
пресіонізм, експресіонізм) будуть главнї про 

Ивана Манайла з половкы 1980-ых рокув. 
(„Пуд вечур”, „Купалницї”, „Вечур”, „Гориме” 
1990., „Полёві квіткы” 1998.) Подаколы 
вертать ся ку реалізмови и малює природу у 
декоративнум стілови („Старый плут” 1986., 
„Ярь” 1987., „Коло хыжі” 1989., „Мак” 1990., 
„Чічкы про Андрія” 1995., „Поточок” 1998., 
„Лїтнёє поле” 2000.)

На гатарі 2000-ых рокув Иван и жона му 
Ірма принимавуть рішеня перестяговати ся у 
Мадярщину. Перебы-
ваня у новуй державі 
про Ивана было, май-
же, майспокуйным и 
творчеськы плодовы-
тым періодом його жы-
вота. Вун цалком оддає 
ся творчуй роботї, при-
капчує ся ку дїяню 
русинськуй сполности 
Мадярщины, активно 
выставлять ся. Його 
творчость вызывать ін-
терес у културных кру-
гох Мадярщины, ма-
дярська телевізія бере 
інтервю много раз. Ма-
лярь іскрить ся ідеями, 
находить нові, ищи не 
глyбоко охваченї темы: 
інтерпретує музыку 
(„Русинськый танець” 
2004., „Лїсорубы. По-
зад музыкы Тадлера” 
2005., „Ґеній В.-А. Мо-
царта” 2006., „Рапсодія 
Ф .  Л і с т а ”  2 0 0 6 . , 
„ О п е р ы  Д .  В е рд і ” 
2006., „Музыка Й.С. 
Баха” 2006., „Джез” 2008., „Сонаты Е. Ґріґа” 
2008. и т. д.), доимы часа („Приближеня” 
2004.), свої мыслї („Мої мыслї” 2005.), аналізує 
світло („Розвидняня” 2003., „Заблиск” 2004.), 
лапать тонкі вібрації гармонії фарб природы 
(„Лїто” 2005., „Цвітеня” 2006., „Цвітник” 
2009., „Примнятой квітя” 2009.)

Послїднї десятьлїтя жывота маляря были 
душевно спокуйнї, было наладжено фунгованя 
главных екзістенціалных дїл: супружеська гар-

монія, слобудноє, никым не ограниченоє 
творчество, признаня, радость од успіхув дїти и 
внукув. Сї чуства отражавуть ся у його лі-
ричных творох („У кертї” 2009., „Наша кухня” 
2010. и т.д.). Айбо, найшовшы гармонію у душі, 
вун мусїв бороти ся з хворотов сердця, з про-
тивзаконныма дїянями, грозившыма истно-
ваню музея отця Федора Манайла в Ужгородї. 
Против проблем яло бороти ся, и вун оддавав 
много сил и часа на лїченя, на боёваня за музей. 

Свої пережываня вун 
за своїм сокташом бі-
золував полотнови. 
Так малёвав образы 
„Моє сердце” 2005., 
„Привидкы” 2008.

2010. рока Иван 
Манайло одуйшов у 
инакый світ.  Йому 
вдали ся улогы, по-
ставленї ным у рокы 
молодости: став само-
достаточным малярём; 
лишыв за собов много-
кіпну, ярку, індіві-
дуалну дїдузнину, кот-
ра жыє у його образох; 
посятив жывот и твор-
чость своюй облюбе-
нуй жонї, быв добрым 
отцём и наставником 
про свої дїти, котрі по-
слїдували за його слї-
дами. Днесь у творох 
Ивана Манайла види-
ме одблиск його роз-
думовань, эмоцій, по-
дїй жывота. Через сї 
образы мы отворяєме 

про себе чисту, щедру душу маляря, котрый 
творив нам прекрасный, малёвный світ, пов-
ный теплом, чистосердечностёв, крішталёвов 
честностёв и правдов його жывота.

Вікторія Манайло-Приходько,
донька художника,

діректор Музея Федора Манайла,
предсїдатель Фонда Федора Манайла

Памнятайм ! Emlékezzünk!е                              

Люде хащі / A rengeteg emberei, 1969.

Зима / Tél, 1972. Ярь / Tavasz, 1972.

Лїто / Nyár, 1972. Осeнь / Ősz, 1972.
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22-го фебруара 
2022-го рока вусям раз 
гучали дзвоны сірак-
ськых церьков, на 
цвынтарї косицями и 
поломінём світилни-
кув честовали пам-
нять Др. Андрія Ґірі-
ца, бирова и участко-
вого дохтора Сірака, 
усопшого по куртуй 
х в о р о т ї  2 0  р о ку в 

сперед сым на 55-м роцї жывота. Нагла смерть 
глубоко потрясла фамілію, обывателюв 
поселеня, цімборув и колеґ у Мадярщинї и у 
Пудкарпатю. Др. Андрій Ґіріц по сконченю 

   2022. рока 19. януара у 79 ручнум вікови и 
на 51. рокови сященицького служеня спочив з 
Богом Др. Іштван Челенї ‒ ґрекокатолицькый 
сященик, преподаватель мно-
гых учебных інстітуцій. Мно-
жество тітулув мож бы было 
скапчати из його имнём. Вун 
быв ґрекокатолицькым сяще-
ником, котрый по слїдам свого 
отця – старшого Іштвана Челе-
нїя – преподавав многым ґене-
раціям, воспитовав, приближав 
їх до Исуса Христа. Сященик из 
великыма знатями жыв меже 
нас. Майбулше обогатив нашу 
сполность знатями теолоґії и 
церькувнуй музыкы. Дякувучы 
його літературному дїятельствови было выда-
но много книг и докладув, вун давав наставленя 
и обогащав всеобщу културу.

Вун став познатим у час служеня у Нїредь-
газї и ї околностёх, пак много учинив про ство-
реня ґрекокатолицькуй сполности Естерґома. 
На пензії пуддержовав и быв притомным у 
розвою русинськуй єдноты. Быв усе готовый 

Александер Хіра родив ся 17. януара 1897. 
рока у селї Вульхувцї (у Австро-Мадярськуй 
монархії, днесь: Украина, Пудкарпатя, Тячув-
ськый район) у фамілії ґрекокатолицького 
архієпископа Корнелія Хіры. По законченю 
піариськуй ґімназії у Марамороші вступив до 
ґрекокатолицькуй семінарії в Ужгородї (1915), 
а пак у 1916–1920 учив ся у 
Централнуй семінарії Буда-
пешта.

Вун быв высяченый на 
сященика 19. децембра 1920. 
рока Антоніём Паппом, єпис-
копом Мукачовськуй ґреко-
католицькуй єпархії. Од 1924. 
рока преподавав у Ґрекокато-
лицькуй семінарії в Ужгородї, 
у рокы 1934–1939 там же за-
нимав довжность ректора. 19. 
децембра 1944. рока Теодор 
Ромжа тайно высятив го на 
єпископа; вун видїв у нёму 
властного наслїдника. Єпис-
коп Теодор, лідер ґрекокатоли-
кув Пудкарпатя, заскоро прий-
няв мученицьку смерть, и 
днесь Церьков честує го меже 
блаженых. Тайный єпископ Александер Хіра 
быв арештованый совєтськыма беспекашами 
10. фебруара 1949. рока, та 6. авґуста 1949. 
рока. за статёв 54/4 КК УРСР и 54/10. (анти-
совєтська аґітація и пропаґанда) засудили го на 
25 рокув каторгы и 5 рокув тюрмы из кон-
фіскаціёв властности. Меже 1949–1956. 
роками служыв у таборох Тайшет и Кемерово 
(Іркутська область), гарувучы на будоваанёви и 
у пудземных банёх. 1956. рока быв ослобод-
женый за амністіёв. Вернув ся на Пудкарпатя, 
де сповняв тайну душпастырську роботу меже 
вірникув. У децембрі 1956. рока вун тайно вы-
сятив четырёх ґрекокатолицькых сященикув. 7. 
януара 1957. рока зясь заяли го и отпровадили 
го из УССР без права навернутя. Од януара 
1957. рока працовав на шахтох Караґанды у 
Казахськуй ССР, а по ослободженю 1962. рока 
и до самуй смерти служыв своюй пастві – 
поволжськым Нїмцюм, Русинам и вірникам 

медицинського  факултета Ужгородського 
державного універзітета зачав своє фаховоє 
дїятельство у Великуй Паладї, пак быв глав-
ным дохтором Уйлоцьского шпіталю, пузднїй-
ше участковым дохтором у Великуй Добронї. 
По перестягованю до Мадярщины и до смерти 
жыв у Сіракови. На довжности мера поселеня 
шорив проблемы обывателюв, сповняв місію 
захраненя здоровля, зучастнёвав ся у русин-
ськых столичных міроприятёх. На обадвох 
довжностёх усе максимално ефективно спов-
няв свої функції, выстояв у крітичных сітуа-
ціёх. На ініціатіву обывателюв Сірака 2017. 
рока Др. Андріёви Ґіріцови присвоїли честова-
ного горожанина поселеня.

     

служыти літурґії на церькувно-славянськум 
языкови про нашу сполность, пудпоровав 
формованя русинського самосправованя у 

Естерґомі. За його велику ро-
боту про нашу церькувну об-
щину дустав много признаня и 
наград. 2009. рока Собур ВРС 
вознаградив Др. Іштвана Челе-
нїя преміёв Антонія Годинкы у 
формі памнятнуй медалії и 
діпломы за вклад у захраненя 
русинського ідентітета и ґреко-
католицькуй віры.

Хованя ся одбыло 4. феб-
руара 2022. рока у сопро-
вожденію молитов єпископа 
Абела Сочкы ЧСВВ и многых 

сященикув. Вун чекать щастливого воскресеня 
коло своїх родителюв у сімейнум містї захо-
роненя.

Дай Бог нашому умершому сященикови 
Іштванови блаженый покуй и вічну памнять!

Янош Мигаль Соноцькый
Товмачила: Евеліна Скіба

иншых націоналностюв на засланю у Казах-
станї и Западнуй Сібірії. Мав парохію у 
Караґандї, айбо служыв и по цїлуй єпархії, 
особо в Омськуй области. Вун быв добрым 
вошколованым челядником, айбо на самый 
перед самоодданым, вірным душпастырём, 
„людинов Божов”. Пуд час своїх куртых 

візитув на Пудкарпатя, гибы на 
стрічі з родинов, вун тайно 
высячовав новых сященикув 
на тайноє фунґованя Мукачов-
ськуй ґрекокатолицькуй єпар-
хії, котра дїяла на тот час не-
леґално. Вшыткого вун учинив 
коло пятьдесять высячень на 
сященика и три высяченя на 
єпископа. 24. авґуста 1978. 
рока у Онокувцёх недалеко од 
Ужгорода высятив Йоана Се-
медія на єпископа, котрый став 
його наслїдником на єпископ-
ськуй довжности у Мукачов-
ськуй ґрекокатолицькуй єпар-
хії. 

 Умер єпископ Алек -
сандер Хіра 26. мая 1983. рока 
у караґандинськум выгнаню. 

Там го и поховали пуд стїнами церьковли. 
Величезна кулькость вірувучых сопроводжала 
го в послїднїй путь. 28. апріля 1989. рока 
(посмертно) реабілітовали го. Уже иде процес 
його причисленя ку блаженым.

У Єпархіалнум центері Преображеніє 
Господнёє, отворенум у Новосібірську 26. 
децембра 2011. рока, котрый носить имня 
єпископа Александера Хіры, вызначного церь-
кувного дїятеля совєтськых часув, поборника и 
єпископа віры, суть даскулько інтересных 
будовель: конференц-зала, бібліотека „Об-
щества Исуса”, офісы католицькуй телестудії 
Кана, офіс „Сібірськ  католицьк  ґазеты”, уй уй
офіс карітаса и і.бовт церькувнуй утвар

    Жерело: 
„Мадярськый Курьєр”

Товмачила: Ірина Сюч-Ворінка

In memoriam Александер Хіра In memoriam Др. Aндрiй Ґіріц

In memoriam Др. Іштван Челенї
ґрекокатолицькый сященик (1943-2022)
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22-го фебруара 
2022-го рока вусям раз 
гучали дзвоны сірак-
ськых церьков, на 
цвынтарї косицями и 
поломінём світилни-
кув честовали пам-
нять Др. Андрія Ґірі-
ца, бирова и участко-
вого дохтора Сірака, 
усопшого по куртуй 
х в о р о т ї  2 0  р о ку в 

сперед сым на 55-м роцї жывота. Нагла смерть 
глубоко потрясла фамілію, обывателюв 
поселеня, цімборув и колеґ у Мадярщинї и у 
Пудкарпатю. Др. Андрій Ґіріц по сконченю 

   2022. рока 19. януара у 79 ручнум вікови и 
на 51. рокови сященицького служеня спочив з 
Богом Др. Іштван Челенї ‒ ґрекокатолицькый 
сященик, преподаватель мно-
гых учебных інстітуцій. Мно-
жество тітулув мож бы было 
скапчати из його имнём. Вун 
быв ґрекокатолицькым сяще-
ником, котрый по слїдам свого 
отця – старшого Іштвана Челе-
нїя – преподавав многым ґене-
раціям, воспитовав, приближав 
їх до Исуса Христа. Сященик из 
великыма знатями жыв меже 
нас. Майбулше обогатив нашу 
сполность знатями теолоґії и 
церькувнуй музыкы. Дякувучы 
його літературному дїятельствови было выда-
но много книг и докладув, вун давав наставленя 
и обогащав всеобщу културу.

Вун став познатим у час служеня у Нїредь-
газї и ї околностёх, пак много учинив про ство-
реня ґрекокатолицькуй сполности Естерґома. 
На пензії пуддержовав и быв притомным у 
розвою русинськуй єдноты. Быв усе готовый 

Александер Хіра родив ся 17. януара 1897. 
рока у селї Вульхувцї (у Австро-Мадярськуй 
монархії, днесь: Украина, Пудкарпатя, Тячув-
ськый район) у фамілії ґрекокатолицького 
архієпископа Корнелія Хіры. По законченю 
піариськуй ґімназії у Марамороші вступив до 
ґрекокатолицькуй семінарії в Ужгородї (1915), 
а пак у 1916–1920 учив ся у 
Централнуй семінарії Буда-
пешта.

Вун быв высяченый на 
сященика 19. децембра 1920. 
рока Антоніём Паппом, єпис-
копом Мукачовськуй ґреко-
католицькуй єпархії. Од 1924. 
рока преподавав у Ґрекокато-
лицькуй семінарії в Ужгородї, 
у рокы 1934–1939 там же за-
нимав довжность ректора. 19. 
децембра 1944. рока Теодор 
Ромжа тайно высятив го на 
єпископа; вун видїв у нёму 
властного наслїдника. Єпис-
коп Теодор, лідер ґрекокатоли-
кув Пудкарпатя, заскоро прий-
няв мученицьку смерть, и 
днесь Церьков честує го меже 
блаженых. Тайный єпископ Александер Хіра 
быв арештованый совєтськыма беспекашами 
10. фебруара 1949. рока, та 6. авґуста 1949. 
рока. за статёв 54/4 КК УРСР и 54/10. (анти-
совєтська аґітація и пропаґанда) засудили го на 
25 рокув каторгы и 5 рокув тюрмы из кон-
фіскаціёв властности. Меже 1949–1956. 
роками служыв у таборох Тайшет и Кемерово 
(Іркутська область), гарувучы на будоваанёви и 
у пудземных банёх. 1956. рока быв ослобод-
женый за амністіёв. Вернув ся на Пудкарпатя, 
де сповняв тайну душпастырську роботу меже 
вірникув. У децембрі 1956. рока вун тайно вы-
сятив четырёх ґрекокатолицькых сященикув. 7. 
януара 1957. рока зясь заяли го и отпровадили 
го из УССР без права навернутя. Од януара 
1957. рока працовав на шахтох Караґанды у 
Казахськуй ССР, а по ослободженю 1962. рока 
и до самуй смерти служыв своюй пастві – 
поволжськым Нїмцюм, Русинам и вірникам 
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державного універзітета зачав своє фаховоє 
дїятельство у Великуй Паладї, пак быв глав-
ным дохтором Уйлоцьского шпіталю, пузднїй-
ше участковым дохтором у Великуй Добронї. 
По перестягованю до Мадярщины и до смерти 
жыв у Сіракови. На довжности мера поселеня 
шорив проблемы обывателюв, сповняв місію 
захраненя здоровля, зучастнёвав ся у русин-
ськых столичных міроприятёх. На обадвох 
довжностёх усе максимално ефективно спов-
няв свої функції, выстояв у крітичных сітуа-
ціёх. На ініціатіву обывателюв Сірака 2017. 
рока Др. Андріёви Ґіріцови присвоїли честова-
ного горожанина поселеня.

     

служыти літурґії на церькувно-славянськум 
языкови про нашу сполность, пудпоровав 
формованя русинського самосправованя у 

Естерґомі. За його велику ро-
боту про нашу церькувну об-
щину дустав много признаня и 
наград. 2009. рока Собур ВРС 
вознаградив Др. Іштвана Челе-
нїя преміёв Антонія Годинкы у 
формі памнятнуй медалії и 
діпломы за вклад у захраненя 
русинського ідентітета и ґреко-
католицькуй віры.

Хованя ся одбыло 4. феб-
руара 2022. рока у сопро-
вожденію молитов єпископа 
Абела Сочкы ЧСВВ и многых 

сященикув. Вун чекать щастливого воскресеня 
коло своїх родителюв у сімейнум містї захо-
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Дай Бог нашому умершому сященикови 
Іштванови блаженый покуй и вічну памнять!
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иншых націоналностюв на засланю у Казах-
станї и Западнуй Сібірії. Мав парохію у 
Караґандї, айбо служыв и по цїлуй єпархії, 
особо в Омськуй области. Вун быв добрым 
вошколованым челядником, айбо на самый 
перед самоодданым, вірным душпастырём, 
„людинов Божов”. Пуд час своїх куртых 

візитув на Пудкарпатя, гибы на 
стрічі з родинов, вун тайно 
высячовав новых сященикув 
на тайноє фунґованя Мукачов-
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коло пятьдесять высячень на 
сященика и три высяченя на 
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Величезна кулькость вірувучых сопроводжала 
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його причисленя ку блаженым.
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єпископа Александера Хіры, вызначного церь-
кувного дїятеля совєтськых часув, поборника и 
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02.03.: Націонална изберателна комісія рі-
шенём 51/2022. 3-го фебруара 2022. рока за-
реґістровала Вседержавноє Русинськоє Само-
справованя, як кандідатну орґанізацію на выборох у 
Парламент Мадярщины 2022. рока.

02.11.: Очередноє за шором засїданя Все-
державного Русинського Самосправованя одбыло 
ся у Мішколцї у залї засїданя Собура уряда мерії. 
Депутатськый корпус обсудив модіфікацію 
буджета Вседержавного Русинського Самосправо-
ваня и Уряда ВРС, Сосполнуй інформаційнуй 
новинкы „Русинській світ” и інстітуцій ВРС за 2021 
рук и затвердив буджет ВРС и інстітуцій на 2022. 
рук. Также депутаты приняли рішеня за номінантув 
Премії Антонія Годинкы и стіпендій на 2021-2022. 
рук. Сперед засїданём подержали слуханя.

02.11.: При совмістнуй орґанізації Русинського 
націоналного самосправованя Мішколца, Реґіо-
налного русинського самосправованя области Бор-
шод-Абов-Земплин, Орґанізації Русинув/Рутенув 
Мадярщины и фундаціі „За Русинув” одбыв ся 
традіційный Русинськый Бал.

02.13.: При совмістнуй орґанізації Столичного 
русинського націоналного самосправованя и Об-
щества русинськуй інтеліґенції им. Антонія 
Годинкы, при участи Вседержавного Русинського 
Самосправованя и РНС Будапешта у ґрекокато-
лицькуй церьковли на площі Руж держали Сяту 
Літурґію на честь академика Антонія Годинкы, пак 
Панахіду на гробі академика на цвинтарі, што на 
Фіумейськуй улицї.

02.17.: Націонална изберателна комісія рі-
шенём 71/2022. 17-го фебруара 2022. рока 
зареґістровала лішту Вседержавного Русинського 
Самосправованя на выборох до Парламента Ма-
дярщины 2022. рока. Рішеня вступило в силу.

02.18.: При совмістнуй орґанізації Столичного 
русинського націоналного самосправованя и Об-
щества русинськуй інтеліґенції им. Антонія 
Годинкы, РНС Терейзвароша и Йожефвароша у 
Будапештї у Бібліотецї иностранных языкув од-
была ся презентація 21-го числа Русинського 
Альманаха.

02.26.: Путованём Русинського Націоналного 
Самосправованя и ґрекокатолицькуй парохії Абода 
зачала ся кампанія Вседержавного Русинського 
Самосправованя до парламентськых выборув 2022. 
рока. Русины-ґрекокатоликы зучастнили ся у Сятуй 
Літурґії у Катедралнум соборі у Маріяповчі и 
навщивили Русинську деревляну церьковку. За 
обідом притомнї мали можность бесїдовати, 
знакомити ся. У Дебреценї ґрупа у Русинськум 
ґрекокатолицькум центері познакомила ся из 
філіалами Русинського научного інстітута имени 
Антонія Годинкы, Выставочнуй залы русинськуй 
музейнуй колекції им. Др. Атаназа Фединця и 
образами юбілейнуй выставкы Атаназа Фединця. 
Візітом до восены посяченуй ґрекокатолицькуй 
церьковли путованя абодськых Русинув ся скон-
чило.

Дякуєме Ліллї Ердеі и Шандорови Ердеі за при-
ниманя гостюв.

Вістї                                             Hírek Наука Tudomány                                   

Выборы 2022.
Минувшый рук пруйшов пуд еґідов пудготовкы до парламентськых выборув 2022. рока. На 

міроприятёх інформовали сьме сполность за значноє фінансовоє пудпорованя нашого дїятельства Урядом 
Мадярщины, за успіхы русинськуй сполности. Майважнї цїлї будучого парламентського цікла є 
приправленя списованя обывателюв, кодіфікація літературного языка про Русинув Мадярщины, далшый 
розвуй вошколованя материнського языка, літературы и медії, залученя молодежі ку сосполному жывотови, 
созданя руководителського актива, углубленя капчань из бывавучыма за нашыма гатарами Русинами.  

Просиме голосовати за лішту Вседержавного Русинського Самосправованя!      

Фраґмент книгы пуд редаґованём Михаила Капраля „Карпаторусинські 
поселеня. Лішта сел и варошув у Централнуй Европі, де днесь бывавуть вадь 
даколы бывали Карпаторусины. Будапешт, 2021”.

Részlet dr. Káprály Mihály szerkesztésében megjelent könyvünkből „Ruszin 
helységnevek. Közép-Európa ruszinok által lakott vagy valaha lakott falvainak és 
városainak gyűjteménye. Budapest, 2021.”

По русинськы  По украинськы   По мадярськы   Район

Ruszinul   Ukránul    Magyarul    Járás

Кленýвцї   Кленовець    Frigyesfalva   Munkácsi

Климóвиця   Климовиця    Kelemenfalva   Huszti

Клочкы́   Клочки    Lakatosfalva   Munkácsi

Ключарькы́   Ключарки    Várkulcsa    Munkácsi

Клячáново   Клячаново    Klacsanó    Munkácsi

Княгын́ин   Княгиня    Csillagfalva    Ungvári

Кобoлóвиця   Кобалевиця   Gálfalva    Huszti

Кобылиц́ ька Пóляна Кобилецька Поляна Gyertyánliget  Rahói

Колóдно    Колодне    Darva    Técsői

Колочáва   Колочава    Alsókalocsa   Huszti

Кóлчино   Кольчино    Kölcsény    Munkácsi

Комлóвшка   Хмільник    Komlós    Beregszászi

Кóнцово   Концово    Koncháza    Ungvári

Копáшново   Копашново    Gernyés    Huszti

Копинýвцї   Копинівці    Nagymogyorós   Munkácsi

Коритнян́ы   Коритняни    Kereknye    Ungvári

Королéво   Королево    Királyháza    Beregszászi

Корпутлáш   Карповтлаш   Kárpótlás    Huszti

Кóсино   Косино    Kockaszállás   Munkácsi

Косів́ ська Поляна Косівська Поляна  Kaszómező    Rahói

Кóсонь   Косонь    Mezőkaszony   Beregszászi

Кóстёва Пáстіль Костева Пастіль   Nagypásztély   Ungvári

Кóстрина   Кострина    Csontos    Ungvári

Кóстринська Рócтока  Костринська Розтока Alsó- és Felsőroztoka Ungvári

Котéлниця   Котельниця   Katlanfalu    Munkácsi

Кошелёв́ о   Кошельово    Keselymező   Huszti

Крáйниково   Крайниково   Mihálka    Huszti

Крáйнёє   Крайнє    Kálló    Huszti

Крáйня Мáртинка Крайня Мартинка  Végmártonka   Huszti

Красношóра  Красна    Tarackraszna   Técsői

Крив́а    Крива    Tiszakirva    Huszti

Кривé    Кривий    Krivi    Huszti

Комуніке
Од имени русинськуй сполности Мадярщины дістанцуєме ся од выголошень Др. Тібора Уяцького, 

предсїдателя Общества русинськуй меншыновуй солідарности (ОРСМ), на слуханёх Вседержавного 
Русинського Самосправованя 11. фебруара 2022. рока у Мішколцови, у Областнум центері самосправованя 
Боршод-Абов-Земплинськуй области и протестуєме против намагань Др. Тібора Уяцького росколоти 
монолітность нашуй русинськуй єдности и проявлень роспалёваня ненависти.
Будапешт, 23. фебруара 2022. рока

Віра Ґіріц, 
посланик Русинув у Парламентї Мадярщины

Віктор Крамаренко, предсїдатель 
Вседержавного Русинського Самосправованя
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02.03.: Націонална изберателна комісія рі-
шенём 51/2022. 3-го фебруара 2022. рока за-
реґістровала Вседержавноє Русинськоє Само-
справованя, як кандідатну орґанізацію на выборох у 
Парламент Мадярщины 2022. рока.

02.11.: Очередноє за шором засїданя Все-
державного Русинського Самосправованя одбыло 
ся у Мішколцї у залї засїданя Собура уряда мерії. 
Депутатськый корпус обсудив модіфікацію 
буджета Вседержавного Русинського Самосправо-
ваня и Уряда ВРС, Сосполнуй інформаційнуй 
новинкы „Русинській світ” и інстітуцій ВРС за 2021 
рук и затвердив буджет ВРС и інстітуцій на 2022. 
рук. Также депутаты приняли рішеня за номінантув 
Премії Антонія Годинкы и стіпендій на 2021-2022. 
рук. Сперед засїданём подержали слуханя.

02.11.: При совмістнуй орґанізації Русинського 
націоналного самосправованя Мішколца, Реґіо-
налного русинського самосправованя области Бор-
шод-Абов-Земплин, Орґанізації Русинув/Рутенув 
Мадярщины и фундаціі „За Русинув” одбыв ся 
традіційный Русинськый Бал.

02.13.: При совмістнуй орґанізації Столичного 
русинського націоналного самосправованя и Об-
щества русинськуй інтеліґенції им. Антонія 
Годинкы, при участи Вседержавного Русинського 
Самосправованя и РНС Будапешта у ґрекокато-
лицькуй церьковли на площі Руж держали Сяту 
Літурґію на честь академика Антонія Годинкы, пак 
Панахіду на гробі академика на цвинтарі, што на 
Фіумейськуй улицї.

02.17.: Націонална изберателна комісія рі-
шенём 71/2022. 17-го фебруара 2022. рока 
зареґістровала лішту Вседержавного Русинського 
Самосправованя на выборох до Парламента Ма-
дярщины 2022. рока. Рішеня вступило в силу.

02.18.: При совмістнуй орґанізації Столичного 
русинського націоналного самосправованя и Об-
щества русинськуй інтеліґенції им. Антонія 
Годинкы, РНС Терейзвароша и Йожефвароша у 
Будапештї у Бібліотецї иностранных языкув од-
была ся презентація 21-го числа Русинського 
Альманаха.

02.26.: Путованём Русинського Націоналного 
Самосправованя и ґрекокатолицькуй парохії Абода 
зачала ся кампанія Вседержавного Русинського 
Самосправованя до парламентськых выборув 2022. 
рока. Русины-ґрекокатоликы зучастнили ся у Сятуй 
Літурґії у Катедралнум соборі у Маріяповчі и 
навщивили Русинську деревляну церьковку. За 
обідом притомнї мали можность бесїдовати, 
знакомити ся. У Дебреценї ґрупа у Русинськум 
ґрекокатолицькум центері познакомила ся из 
філіалами Русинського научного інстітута имени 
Антонія Годинкы, Выставочнуй залы русинськуй 
музейнуй колекції им. Др. Атаназа Фединця и 
образами юбілейнуй выставкы Атаназа Фединця. 
Візітом до восены посяченуй ґрекокатолицькуй 
церьковли путованя абодськых Русинув ся скон-
чило.

Дякуєме Ліллї Ердеі и Шандорови Ердеі за при-
ниманя гостюв.

Вістї                                             Hírek Наука Tudomány                                   

Выборы 2022.
Минувшый рук пруйшов пуд еґідов пудготовкы до парламентськых выборув 2022. рока. На 

міроприятёх інформовали сьме сполность за значноє фінансовоє пудпорованя нашого дїятельства Урядом 
Мадярщины, за успіхы русинськуй сполности. Майважнї цїлї будучого парламентського цікла є 
приправленя списованя обывателюв, кодіфікація літературного языка про Русинув Мадярщины, далшый 
розвуй вошколованя материнського языка, літературы и медії, залученя молодежі ку сосполному жывотови, 
созданя руководителського актива, углубленя капчань из бывавучыма за нашыма гатарами Русинами.  

Просиме голосовати за лішту Вседержавного Русинського Самосправованя!      

Фраґмент книгы пуд редаґованём Михаила Капраля „Карпаторусинські 
поселеня. Лішта сел и варошув у Централнуй Европі, де днесь бывавуть вадь 
даколы бывали Карпаторусины. Будапешт, 2021”.

Részlet dr. Káprály Mihály szerkesztésében megjelent könyvünkből „Ruszin 
helységnevek. Közép-Európa ruszinok által lakott vagy valaha lakott falvainak és 
városainak gyűjteménye. Budapest, 2021.”

По русинськы  По украинськы   По мадярськы   Район

Ruszinul   Ukránul    Magyarul    Járás

Кленýвцї   Кленовець    Frigyesfalva   Munkácsi

Климóвиця   Климовиця    Kelemenfalva   Huszti

Клочкы́   Клочки    Lakatosfalva   Munkácsi

Ключарькы́   Ключарки    Várkulcsa    Munkácsi

Клячáново   Клячаново    Klacsanó    Munkácsi

Княгын́ин   Княгиня    Csillagfalva    Ungvári

Кобoлóвиця   Кобалевиця   Gálfalva    Huszti

Кобылиц́ ька Пóляна Кобилецька Поляна Gyertyánliget  Rahói

Колóдно    Колодне    Darva    Técsői

Колочáва   Колочава    Alsókalocsa   Huszti

Кóлчино   Кольчино    Kölcsény    Munkácsi

Комлóвшка   Хмільник    Komlós    Beregszászi

Кóнцово   Концово    Koncháza    Ungvári

Копáшново   Копашново    Gernyés    Huszti

Копинýвцї   Копинівці    Nagymogyorós   Munkácsi

Коритнян́ы   Коритняни    Kereknye    Ungvári

Королéво   Королево    Királyháza    Beregszászi

Корпутлáш   Карповтлаш   Kárpótlás    Huszti

Кóсино   Косино    Kockaszállás   Munkácsi

Косів́ ська Поляна Косівська Поляна  Kaszómező    Rahói

Кóсонь   Косонь    Mezőkaszony   Beregszászi

Кóстёва Пáстіль Костева Пастіль   Nagypásztély   Ungvári

Кóстрина   Кострина    Csontos    Ungvári

Кóстринська Рócтока  Костринська Розтока Alsó- és Felsőroztoka Ungvári

Котéлниця   Котельниця   Katlanfalu    Munkácsi

Кошелёв́ о   Кошельово    Keselymező   Huszti

Крáйниково   Крайниково   Mihálka    Huszti

Крáйнёє   Крайнє    Kálló    Huszti

Крáйня Мáртинка Крайня Мартинка  Végmártonka   Huszti

Красношóра  Красна    Tarackraszna   Técsői

Крив́а    Крива    Tiszakirva    Huszti

Кривé    Кривий    Krivi    Huszti

Комуніке
Од имени русинськуй сполности Мадярщины дістанцуєме ся од выголошень Др. Тібора Уяцького, 

предсїдателя Общества русинськуй меншыновуй солідарности (ОРСМ), на слуханёх Вседержавного 
Русинського Самосправованя 11. фебруара 2022. рока у Мішколцови, у Областнум центері самосправованя 
Боршод-Абов-Земплинськуй области и протестуєме против намагань Др. Тібора Уяцького росколоти 
монолітность нашуй русинськуй єдности и проявлень роспалёваня ненависти.
Будапешт, 23. фебруара 2022. рока

Віра Ґіріц, 
посланик Русинув у Парламентї Мадярщины

Віктор Крамаренко, предсїдатель 
Вседержавного Русинського Самосправованя
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Образы И. Манайло Manajló I. festményei                                   Manajló I. festményei Образы И. Манайло                                

Андрійко / Andriska, 1973.

Vituszja /
Вітуся, 
1973. 

Двоє / Kettesben, 1972.

Минулость / A múlt, 1999.

A szívem / Моє сердце, 2005.

Akt / 
Акт, 
1963.
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Ünnepeink Наші сята                                       Emlékezzünk! Памнятайм !                             е        

Az újesztendő első napjaiban a nap még késlelteti 
sugarainak fényes ragyogását. Nehezen töri át a bo-
rongós, hideg felhőket. Az Isten alkotta természet a 
jégvirág különböző formáival díszíti az olykor hó-
fehérbe öltözött, majd máskor sáros lucsokkal borított 
világunkat. Emberi természetünk kifejezi, hogy már 
vágyik a nap melengető sugarai után. 

A Krisztusban hívő készíti lelkét az Isten közelsé-
gének megtapasztalására. Az esztendő első nagy 
ünnepe a vízkereszt. Jézus megjelenése és meg-
keresztelkedése a Jordán folyóban. Egyházunk liturgi-
kus gazdagságával, szertartásaival készül az ünnepre. A 
nagy vecsernyére, az éjszakai virrasztásra, imaórákon 
való részvételre és a sokat mondó Szent Liturgiára, 
amelynek végén a pap az imádkozó hívekkel temp-
lomban, vagy a folyó mentén megszenteli a vizet. Fen-
séges szertartás. Gazdag liturgikus és népi hagyomány-
nyal.

A vízszentelés több, mint látványos eseményben 
való részvétel. 

A vízszentelés szertartása és a vízkereszt a Szent-

háromság létének isteni kinyilatkoztatása, eseménye, 
amelyre meghív bennünket az Isten Egyszülött Fia az Ő 
halhatatlan örök életére a bűnbánat által.

Ajándéka a bűnbánat által a bűnök megbocsátása, a 
megszentelt víz és az általa megszentelt környezet, 
amelyben élünk és maga a megszentelt ember, aki 
lelkében érzi a kegyelmet, és környezetében meg-
tapasztalja a csodát. A csoda pedig a kezünkben van. 
Krisztus küldte, Ő adta. A szentelt vízben, amely 
kisebb-nagyobb üvegben, edényben van és mint a 
karácsonyban a Szűz a gyermekét, öleli, óvja, úgy tartja 
az embert! Ebben van a romolhatatlanság igazsága, 
amelyet az Úr az egyszerű embernek adott. Mert ennek 
a víznek romlatlansága az Isten létének bizonyítéka. 
Miért is nem romlik, dohosodik meg a szentelt víz? 
Mert az Isten ereje van benne! 
Akkor ez jelzi azt, hogy Velünk Isten! Z nami Boh!
„Áldott, ki az Úr nevében jő. Isten az Úr és meg-
világosít minket!”

Szónoczki János Mihály

Az újesztendő első ünnepei
A vízkereszt

A bemutatás a zsidók rituális szertartása. Az anya 
egészsége és a gyermek életképességének bizonyítása. 
Mindezekért a hálaáldozat bemutatása kinek-kinek 
vagyoni állapota szerint. 

Józsefnek és Máriának nincs semmije, csak egy 
Gyermek. Sok ember csak ezt látja. 

Néhányan mást is látnak a gyermekben: az Isten 
egyszülött Fiát!

Törékeny még a Gyermek. Féltően kell megfogni, 
határozottan tartani. Megjelenése különleges. Angya-
lok, pásztorok, királyok vonzalma, népek hódolata 
övezi.

A 40. napos gyermek már többet mutat magából. 
Sugárzik belőle a gyermeki ártatlanság és az Isteni 
szeretet. Mindez feltűnően. Nem mindenki látja, csak a 
kiválasztottak. A Gyermek szülei, akik már tudják, 
hogy ki is Ő. És még Simeon próféta és Anna, az 
imádkozó öreg özvegy. Fénynek, ragyogásnak látszik, 
mert az is! Mint ahogy fényes volt a betlehemi csillag 
is. Mint fénye és melege van a gyertya, a mécs 
lángjának, amely által megváltozik minden, mert a 

sötétség megszűnőben van.
Jézus Krisztus jelenlétével és tanításával szűnik 

meg a lelki sötétség, és felragyog az istenismeret vilá-
gossága.

Vízkereszttől egy órával hosszabb a nappal. Töb-
bet tapasztalunk meg a világból, környezetünkből.

Jézus Krisztusból is egyre többet kell meglátni, 
megtapasztalni. Ő az Isten Fia, a Megváltó. A világ 
világossága. A megszentelt gyertya is Őt jelképezi. A 
hitünk törékeny. Cserépedényhez hasonlítja szent Pál 
apostol. Őrizzük hitünket, mint a gyertya épségét, hogy 
fényével űzze el a sötétséget, mint Krisztus is igaz 
világosságot árasztva elhozta az igaz istenismeret 
világosságát.

Szónoczki János Mihály

Imádság:
„Istenszülő Szűz Mária! A világ jóságos párt-

fogója, védelmezd és őrizd meg népedet minden bajtól 
és aggódástól!”

Az újesztendő első ünnepei
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe

A 40. napos Jézus bemutatása a Jeruzsálemi templomban

A festészetben megjelenített élet
In memoriam Manajló Iván (1942-2010)

80 évvel ezelőtt, 1942. január 16-án Ungváron, 
Manajló Fedor festőművész családjában meg-
született az elsőszülött, Iván. Szerető, bár szegény 
családban (ahogy minden család a háború után) 
nőtt fel, amelyben értékelték és fejlesztették 
tehetségét, felismerték éles eszét, tanították a fele-
lősségre, munkára, a becsületre önmaga és mások 
iránt. Ezek az értékek 
segítették megvalósítani 
önmagát, megbirkózni 
az élet nehézségeivel, si-
kereket érni el a művé-
szetben.

Életének kora évei-
ben már tudta, mit akar 
elérni: igazi festő akart 
elenni, családot alapí-
tani, gyermekeket nevel-
ni, szolgálni Kárpátalja 
kultúráját és a művésze-
tét, ahogy édesapja is 
tette. Ezért érthető, hogy 
sok fontos lépést már 
ifjúkorában megtett. 16 
évesen az Ungvári Mű-
vészeti Iskola diákja lett, 
amit levelező szakon 
végzett el. 20 évesen 
megházasodott, szeretett 
Irmájávál Kijevbe köl-
töztek, ahol a Kijevi 
Állami Művészeti Fő-
iskolán tanult, tanulás 
mellett dolgozott, hogy 
legyen miből élni, és 
Ungváron megnyitották 
első egyéni kiállítását. 
24 évesen az Ungvári 
Művészeti Iskolán tanít, a képzőművészeti alapít-
vány műtermeiben készíti megrendelésre monu-
mentális munkáit. 1967-ben a 25 éves fiatal 
festőművész apjával együtt állít ki Tbilisziben, 
ahol a kritikusok és az újságok lelkesen dicsérik a 
kiállítást.

Egymást követik művészi sikerei. Apja művé-
szetén nevelkedett, alapos festészeti iskolázottság-
gal, a 60-as évek minden újdonságát kutatva Iván 

több stílusban és témában alkot kimagasló mű-
veket. Az első egyéni kiállításán Iván megmutatta 
a Kijevben elsajátított akadémikus tudását az 
„Apám arcképe” 1958., „Csendélet” 1961. fest-
ményekkel; 1962. után az akkori ukrán festészet 
számára modern képeket fest a kubimus stílusban, 
a dekorációs technika fogásait alkalmazva: „Akt” 

1963. ,  „Munkában” 
1966., „Játék” 1967., 
„Kék Kárpátok” 1968., 
„Profil”, „Magány”, 
„Reggel”, „Templom-
ban”, „Akt”, „A múlt”, 
„A Hegycsúcsok” 1969., 
„Virágzó fa”, „A kert-
ben” 1970. és más fest-
ményeket.

Ilyen díszítő stílust 
látunk nagyméretű mun-
káin: autóbuszmegállók 
(sgraffito projekt 1966.), 
„Verhovina” étterem 
Huszton (1971.), sport-
létesítmény Tyumeny-
ben (1989. )  és  s tb . 
(sgraffito, smalt, kő, 
ólomüveg technikák).

Az 1970-es években 
stílusa kicsit megválto-
zik. Ez az Ungvári Mű-
vészeti Iskola igazgatói 
tisztségének elfogadása 
(1974.) miatt történt, 
amit 1986-ig lát el. E 
korszak képei ideoló-
giától terhesek. Ahogy 
az akkori összes szovjet 
oktartási intézmény ve-

zetői, neki is támogatnia kellett az eszmét. De a 
megalkuvás nem volt Iván sajátja. A párt által 
megrendelt kommunista témákat saját, a hivatalos 
stílustól meglehetősen különböző módon teljesí-
tette. Példák erre a két színben festett stilizált 
„Felszabadító katona” 1974., a díszítő jellegű és 
stilizált „Az én hazám” 1981. A tematikus képek 
mellett a mester kiemelkedő impresszionista 
műveket is festett, mint „Andriska” és „Vituszja” 

Nyári csendélet / Лїтнїй натурморт, 1976.
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Az újesztendő első napjaiban a nap még késlelteti 
sugarainak fényes ragyogását. Nehezen töri át a bo-
rongós, hideg felhőket. Az Isten alkotta természet a 
jégvirág különböző formáival díszíti az olykor hó-
fehérbe öltözött, majd máskor sáros lucsokkal borított 
világunkat. Emberi természetünk kifejezi, hogy már 
vágyik a nap melengető sugarai után. 

A Krisztusban hívő készíti lelkét az Isten közelsé-
gének megtapasztalására. Az esztendő első nagy 
ünnepe a vízkereszt. Jézus megjelenése és meg-
keresztelkedése a Jordán folyóban. Egyházunk liturgi-
kus gazdagságával, szertartásaival készül az ünnepre. A 
nagy vecsernyére, az éjszakai virrasztásra, imaórákon 
való részvételre és a sokat mondó Szent Liturgiára, 
amelynek végén a pap az imádkozó hívekkel temp-
lomban, vagy a folyó mentén megszenteli a vizet. Fen-
séges szertartás. Gazdag liturgikus és népi hagyomány-
nyal.

A vízszentelés több, mint látványos eseményben 
való részvétel. 

A vízszentelés szertartása és a vízkereszt a Szent-

háromság létének isteni kinyilatkoztatása, eseménye, 
amelyre meghív bennünket az Isten Egyszülött Fia az Ő 
halhatatlan örök életére a bűnbánat által.

Ajándéka a bűnbánat által a bűnök megbocsátása, a 
megszentelt víz és az általa megszentelt környezet, 
amelyben élünk és maga a megszentelt ember, aki 
lelkében érzi a kegyelmet, és környezetében meg-
tapasztalja a csodát. A csoda pedig a kezünkben van. 
Krisztus küldte, Ő adta. A szentelt vízben, amely 
kisebb-nagyobb üvegben, edényben van és mint a 
karácsonyban a Szűz a gyermekét, öleli, óvja, úgy tartja 
az embert! Ebben van a romolhatatlanság igazsága, 
amelyet az Úr az egyszerű embernek adott. Mert ennek 
a víznek romlatlansága az Isten létének bizonyítéka. 
Miért is nem romlik, dohosodik meg a szentelt víz? 
Mert az Isten ereje van benne! 
Akkor ez jelzi azt, hogy Velünk Isten! Z nami Boh!
„Áldott, ki az Úr nevében jő. Isten az Úr és meg-
világosít minket!”

Szónoczki János Mihály

Az újesztendő első ünnepei
A vízkereszt

A bemutatás a zsidók rituális szertartása. Az anya 
egészsége és a gyermek életképességének bizonyítása. 
Mindezekért a hálaáldozat bemutatása kinek-kinek 
vagyoni állapota szerint. 

Józsefnek és Máriának nincs semmije, csak egy 
Gyermek. Sok ember csak ezt látja. 

Néhányan mást is látnak a gyermekben: az Isten 
egyszülött Fiát!

Törékeny még a Gyermek. Féltően kell megfogni, 
határozottan tartani. Megjelenése különleges. Angya-
lok, pásztorok, királyok vonzalma, népek hódolata 
övezi.

A 40. napos gyermek már többet mutat magából. 
Sugárzik belőle a gyermeki ártatlanság és az Isteni 
szeretet. Mindez feltűnően. Nem mindenki látja, csak a 
kiválasztottak. A Gyermek szülei, akik már tudják, 
hogy ki is Ő. És még Simeon próféta és Anna, az 
imádkozó öreg özvegy. Fénynek, ragyogásnak látszik, 
mert az is! Mint ahogy fényes volt a betlehemi csillag 
is. Mint fénye és melege van a gyertya, a mécs 
lángjának, amely által megváltozik minden, mert a 

sötétség megszűnőben van.
Jézus Krisztus jelenlétével és tanításával szűnik 

meg a lelki sötétség, és felragyog az istenismeret vilá-
gossága.

Vízkereszttől egy órával hosszabb a nappal. Töb-
bet tapasztalunk meg a világból, környezetünkből.

Jézus Krisztusból is egyre többet kell meglátni, 
megtapasztalni. Ő az Isten Fia, a Megváltó. A világ 
világossága. A megszentelt gyertya is Őt jelképezi. A 
hitünk törékeny. Cserépedényhez hasonlítja szent Pál 
apostol. Őrizzük hitünket, mint a gyertya épségét, hogy 
fényével űzze el a sötétséget, mint Krisztus is igaz 
világosságot árasztva elhozta az igaz istenismeret 
világosságát.

Szónoczki János Mihály

Imádság:
„Istenszülő Szűz Mária! A világ jóságos párt-

fogója, védelmezd és őrizd meg népedet minden bajtól 
és aggódástól!”

Az újesztendő első ünnepei
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe

A 40. napos Jézus bemutatása a Jeruzsálemi templomban

A festészetben megjelenített élet
In memoriam Manajló Iván (1942-2010)

80 évvel ezelőtt, 1942. január 16-án Ungváron, 
Manajló Fedor festőművész családjában meg-
született az elsőszülött, Iván. Szerető, bár szegény 
családban (ahogy minden család a háború után) 
nőtt fel, amelyben értékelték és fejlesztették 
tehetségét, felismerték éles eszét, tanították a fele-
lősségre, munkára, a becsületre önmaga és mások 
iránt. Ezek az értékek 
segítették megvalósítani 
önmagát, megbirkózni 
az élet nehézségeivel, si-
kereket érni el a művé-
szetben.

Életének kora évei-
ben már tudta, mit akar 
elérni: igazi festő akart 
elenni, családot alapí-
tani, gyermekeket nevel-
ni, szolgálni Kárpátalja 
kultúráját és a művésze-
tét, ahogy édesapja is 
tette. Ezért érthető, hogy 
sok fontos lépést már 
ifjúkorában megtett. 16 
évesen az Ungvári Mű-
vészeti Iskola diákja lett, 
amit levelező szakon 
végzett el. 20 évesen 
megházasodott, szeretett 
Irmájávál Kijevbe köl-
töztek, ahol a Kijevi 
Állami Művészeti Fő-
iskolán tanult, tanulás 
mellett dolgozott, hogy 
legyen miből élni, és 
Ungváron megnyitották 
első egyéni kiállítását. 
24 évesen az Ungvári 
Művészeti Iskolán tanít, a képzőművészeti alapít-
vány műtermeiben készíti megrendelésre monu-
mentális munkáit. 1967-ben a 25 éves fiatal 
festőművész apjával együtt állít ki Tbilisziben, 
ahol a kritikusok és az újságok lelkesen dicsérik a 
kiállítást.

Egymást követik művészi sikerei. Apja művé-
szetén nevelkedett, alapos festészeti iskolázottság-
gal, a 60-as évek minden újdonságát kutatva Iván 

több stílusban és témában alkot kimagasló mű-
veket. Az első egyéni kiállításán Iván megmutatta 
a Kijevben elsajátított akadémikus tudását az 
„Apám arcképe” 1958., „Csendélet” 1961. fest-
ményekkel; 1962. után az akkori ukrán festészet 
számára modern képeket fest a kubimus stílusban, 
a dekorációs technika fogásait alkalmazva: „Akt” 

1963. ,  „Munkában” 
1966., „Játék” 1967., 
„Kék Kárpátok” 1968., 
„Profil”, „Magány”, 
„Reggel”, „Templom-
ban”, „Akt”, „A múlt”, 
„A Hegycsúcsok” 1969., 
„Virágzó fa”, „A kert-
ben” 1970. és más fest-
ményeket.

Ilyen díszítő stílust 
látunk nagyméretű mun-
káin: autóbuszmegállók 
(sgraffito projekt 1966.), 
„Verhovina” étterem 
Huszton (1971.), sport-
létesítmény Tyumeny-
ben (1989. )  és  s tb . 
(sgraffito, smalt, kő, 
ólomüveg technikák).

Az 1970-es években 
stílusa kicsit megválto-
zik. Ez az Ungvári Mű-
vészeti Iskola igazgatói 
tisztségének elfogadása 
(1974.) miatt történt, 
amit 1986-ig lát el. E 
korszak képei ideoló-
giától terhesek. Ahogy 
az akkori összes szovjet 
oktartási intézmény ve-

zetői, neki is támogatnia kellett az eszmét. De a 
megalkuvás nem volt Iván sajátja. A párt által 
megrendelt kommunista témákat saját, a hivatalos 
stílustól meglehetősen különböző módon teljesí-
tette. Példák erre a két színben festett stilizált 
„Felszabadító katona” 1974., a díszítő jellegű és 
stilizált „Az én hazám” 1981. A tematikus képek 
mellett a mester kiemelkedő impresszionista 
műveket is festett, mint „Andriska” és „Vituszja” 

Nyári csendélet / Лїтнїй натурморт, 1976.
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1973., többstílusú tetratriptichont „Évszakok” 
1972., dekoratív jellegűeket „Estefelé” 1974., 
„Nyári tájkép” 1976., monotípia-sorozatokat 
1980-ban, felesége lakonikusan békés portréját 
„Ablak mellett” 1980., dinamikusan rikító „Virág-
zó almafá”-t 1984. és stb.

Majdnem az összes képe ki volt állítva. De 
Iván tisztában volt azzal, hogy sokkal több lehető-
ség is létezik az olyan festők számára, mint ő is, 
akik nem voltak tagjai a Festőszövetség Kárpát-
aljai tagozatnak. 1986-ban megalapítja az „Inter-
Art” ügynökséget, nemzetközi kiállításokat szer-
vez, és egyesíti Kárpátalja azon hivatásos festőit, 
akik nem voltak tagjai a hivatalos festőszövet-
ségnek a Kárpátaljai Hivatásos Festők Független 
Művészeti Egyesületébe, aminek elnöke volt 
1986-tól 1989-ig. Így teremtett lehetőséget a 
hivatalos körökön kívül. Új alkotói tervei voltak. 
Új eszközök, stílus után kutat, kísérletezik.

Az új korszakot a „Bukovina” festmény jelzi 

1985-ből. Az erdő ábrázolása nagyon távol esik a 
realizmustól. A kétdimenziós kompozíció gyö-
nyörködtető üteme, az égővörös és a kék-fehér 
színek nem az erdőről szólnak, hanem az ősz hűvös 
hajnalának átéléséról - a világos színek a víztiszta 
tisztaságot ábrázolják, a színskála a boldogságot 
fejezi ki. Az érzések kifejezése a modern festészet 
eszköztárával (dekorativizmus, kubizmus, im-
presszionizmus, expresszionizmus) lesz a leg-
fontosabb Manajló Iván számára az 1980-as évek 
második felétől. („Estefelé”, „Fürdőzők”, „Lán-
golunk” 1990., „Mezei virágok” 1998.) Néha 
visszatér az ábrázoláshoz és dekoratív stílusban 
festi le a természetet („A vén bolond” 1986., 
„Tavasz” 1987., „A háznál” 1989., „Mák” 1990., 

„Virágok Andrisnak” 1995., „Kispatak” 1998., 
„Nyári mező” 2000.)

A 2000-es évek derekán Iván és felesége, Irma 
eldöntik, hogy Magyarországra költöznek. Az élet 
az új országban Iván számára talán a legnyugod-
tabb és legtermékenyebb alkotói korszak volt. 

Teljesen a festészetnek szenteli magát, bekapcso-
lódik a magyarországi ruszin közösség életébe, 
sok kiállítása van. Művészetét elismeri a magyar 
kulturális élet, a magyar televízió sok interjút 
készít vele. A festő szikrázik az ötletektől, új, eddig 
ki nem aknázott területeket fedez fel: ábrázolja a 
zenét („Ruszin tánc” 2004., „Favágók. Tadler 
József zenéjére” 2005., „W.A.Mozart zsenije” 
2006., „Liszt Ferenc rapszódiája” 2006., „G.Verdi 
operái” 2006., „J.S.Bach zenéje” 2006., „Jazz” 
2008., „Grieg szonátái” 2008. és így tovább), 
lefesti az idő múlásának érzetét („Közelítés” 
2004.), gondolatait („Gondolataim” 2005.), 
tanulmányozza a fényt („Hajnalban” 2003., 
„Napkitörés” 2004.), lefesti a természet színeinek 
apró rezzenéseit („Nyár” 2005., „Virágzás” 2006., 
„Virágágyás” 2009., „Szép virágok” 2009.)

A festő életének utolsó évtizedeit a lelki béke 
jellemzi, helyre kerültek az emberi lét alapvető 
dolgai: a harmonikus házasság, a szabad, senki 
által nem korlátozott alkotás, elismerés, a gyer-
mekek és unokák sikereinek öröme. Ezeket az 
érzéseket festi meg lírai képeiben („A kertben” 
2009., „A konyhában” 2010. és stb.). De meg-

találva lelki békéjét szembe kellett néznie a beteg-
ségével, megküzdenie a törvénytelen támadá-
sokkal, amelyek apja, Manajló Fedor ungvári 
múzeumának fennmaradását veszélyeztették. 
Szembenézett a kihívásokkal, sok időt szentelt a 
gyógyulásnak, a múzeumért folytatott harcnak. 
Küzdelmeit híven önmagához vászonra festette. 
Így keletkeztek „A szívem” 2005. és a „Víziók” 
2008. festményei.

2010-ben Manajló Iván egy jobb világba köl-
tözött. Sikerült elvégeznie a feladatokat, melyeket 
fiatalkorában kitűzött: igazi festő lett; gazdag, 
értékes és egyéni örökséget hagyott maga után, 
amely képeiben él tovább; életét és művészetét 
feleségének szentelte, jó apja és támogatója volt 
gyermekeinek, kik nyomdokaiba léptek. Manajló 
Iván lefestette gondolatait, érzéseit, életét. Meg-
mutatta tiszta és őszinte lelkét, gyönyörű, elragadó 
világot adott nekünk, amely tele van melegséggel, 
őszinteséggel és kristálytiszta igazságával.

Manajló-Prihogykó Viktória
a művész lánya,

a Manajló Fedor Múzeum igazgatója,
a Manajló Fedor Alapítvány elnöke.
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Magány / Самотность, 1969.

Kék Kárpátok / Синї Карпаты, 1968.

A „Verhovina" étterem kivitelezési terve, Huszt / Проєкт декорації ресторана „Верховина " у Хустї, 1971.

Nemzedékek / Поколїня, 1967.

Csokor / Букет, 2008.
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2022. február 22-én a sziráki 
templomokban nyolc ízben 
zúgtak a harangok, a temetőben 
virágok és mécsesek lángja - igy 
áldozva a húsz évvel ezelőtt, 
életének 55. évében rövid be-
tegségben elhunyt dr. Giricz 
András, Szirák község polgár-
mestere, körzeti orvos emlékének. 
Hirtelen halála mélyen megrázta a 
családot, a község lakosait, a 
barátokat és a kollégákat Ma-
gyarországon és Kárpátalján 
egyaránt. Dr. Giricz András az 
Ungvári Állami Tudomány-
egyetem Orvosi Karának be-
fejezése után a Kárpátaljai Nagy-
paládon körzeti orvosként, majd a Tiszaújlaki 

   2022. január 19-én életének 79. és papi 
szolgálatának 51. évében csendesen elhunyt Dr. 
Cselényi István görögkatolikus áldozópap, több 
neves felsőfokú intézménynek 
főállású és magántanára. 

Több, személyéhez kötődő 
címet lehetne még felsorolni. 
Elsősorban görögkatolikus pap 
volt, aki édesapja, id. Cselényi 
István nyomdokaiban haladva 
több nemzedéket tanított, nevelt, 
vitt közelebb Krisztushoz. Nagy 
tudású papként élt köztünk. Főleg 
teológiai és egyházi zenei tudá-
sával gazdagította közösségün-
ket. Irodalmi tevékenységének 
köszönhetően számos könyve és 
értekezése látott napvilágot, adott 
útmutatást, gazdagította az egye-
temes kultúrát. 

Papként Nyíregyháza és környékének lelki-
pásztori szolgálata által lett ismertté, majd az 
Esztergomi Görögkatolikus Egyházközség létre-
hozásában buzgólkodott. Nyugdíjasként támo-
gatta, és részt vett a ruszin közösségünk lelki 

Chira Sándor 1897. január 17-én született 
Irhócon (Oszrák-Magyar Monarchia, ma: 
Ukrajna, Kárpátalja, Vilhivci, Técsői járás) Chira 
Kornél görögkatolikus esperes családjában. A 
máramarosszigeti piarista gimnázium elvégzése 
után belépett az ungvári Görögkatolikus Szemi-
náriumba (1915.), majd 
1916–1920. között a Buda-
pesti Központi Papnevelő 
I n t é z e t b e n  t a n u l t .  A 
Munkácsi Görögkatolikus 
Egyházmegye kormányzó 
püspöke,  őeminenciája 
Papp Antal 1920. december 
19-én szentelte pappá. 1924-
től az ungvári Görögkato-
l ikus  Szeminár iumban 
tanított, 1934–1939. között 
pedig ugyanott  rektori 
tisztséget viselt. 1944. de-
cember  19-én  Romzsa 
Tódor titokban püspökké 
szentelte; benne látta saját 
utódját. Tódor püspökre, a 
kárpátaljai görögkatoli-
kusok vezetőjére hamarosan 
a vértanúság várt, ma az 
Egyház őt a boldogok között 
tiszteli. Chira Sándor titkos püspököt 1949. 
február 10-én tartóztatták le a szovjet állam-
védelmi szervek, majd 1949. augusztus 6-án az 
Ukrán SzSzK Büntető Törvénykönyvének 54/4. és 
54/10. cikkelye alapján (szovjetellenes agitáció és 
propaganda) 25 év börtönre ítélték, valamint öt év 
polgári jogfosztásra és vagyonelkobzásra. 
1949–1956. között Tajset és Kemerovo (Irkutszki 
terület) táboraiban töltötte büntetését, építkezé-
seken és bányákban dolgozott. 1956. szeptem-
berében amnesztiával szabadult. Hazatért Kárpát-
aljára, ahol titkos lelkipásztori munkát végzett a 
hívek között. 1956. novemberében titokban négy 
görögkatolikus papot szentelt. 1957. január 7-én 
ismét letartóztatták és visszatérési jog nélkül 
kiutasították az Ukrán SzSzK-ból. 1957. január-
jától a Kazah SzSzK területén lévő Karaganda 
bányáiban dolgozott, majd 1962-ben történt 

Kórház főorvosa volt, később 
Nagydobronyban körzeti or-
vosként dolgozott. Magyar-
országon Szirákon telepedett le, 
és elhunytáig a község körzeti 
orvosa és polgármestere volt, 
intézte a helybeliek ügyes-bajos 
dolgait, ellátta az egészségügyi 
feladatokat, emellett részt vett a 
ruszin közösség fővárosi ren-
dezvényein. Mindkét minő-
ségében mindig a legjobbat 
nyújtotta, derekasan helytállt 
kritikus szituációkban. Szirák 
hálás lakosainak kezdeménye-
zésére 2017-ben dr. Giricz An-
drást a község Díszpolgárává 

avatták.
     

fejlődésében. Készségesen szolgálta közössé-
günket a szlávnyelvű liturgia bemutatásával, 
korábban az esztergomi ruszin önkormányzat 

létrehozásával, támogatásával. 
Egyházunkban végzett mun-

káját elismerések és kitüntetések 
jutalmazták. Ruszin közössé-
günkben végzett szolgálataként 
az Országos Ruszin Önkor-
mányzat képviselő-testülete 
2009-ben Hodinka Antal Díjjal, 
emlékplakettel és oklevéllel is-
merte el munkáját.

Temetését Nyíregyházán Fő-
tisztelendő Szocska Ábel, a Nyír-
egyházi Egyházmegye püspöke 
több paptestvér imádságától 
kísérve végezte, 2022. február 4-
én, Gyertyaszentelő Boldog-

asszony ünnepkörében. Szüleivel közös családi 
sírhelyen várja a boldog feltámadást.

Adj Urunk, elhunyt István áldozópapnak 
boldog nyugalmat és örök emléket!

Szónoczki János Mihály

szabadulása után haláláig szolgálta nyáját - a 
Kazahsztánba és Nyugat-Szibériába száműzött 
volgai németeket, ruszinokat és más nemzeti-
ségeket, hiszen abban a korszakban a Katolikus 
Egyházat és általában a hitet üldözték. Karagan-
dában volt az egyházközsége, de az egyházmegye 

területén is működött, külö-
nösen az omszki régióban. 
Jól képzett, sokoldalúan 
művelt  ember volt ,  de 
mindenekelőtt önzetlen, 
buzgó lelkipásztor, „Isten 
embere”.

Rövid kárpátaljai látoga-
tásai során – rokonaival való 
találkozás ürügyén – ti-
tokban papokat szentelt 
titkos munkára az illegali-
tásban működő Munkácsi 
Görögkatolikus Egyház-
megye  h íve i  számára . 
Összesen mintegy ötven 
papszentelést és három 
püspökszentelést végzett. 
1978. augusztus 24-én az 
Ungvár melletti Onokócon ő 
szentelte püspökké Szemedi 
Jánost, aki utóda lett a 

munkácsi püspöki székben. Chira Sándor püspök 
1983. május 26-án hunyt el Karagandában. Ott 
temették el a templom falánál. Hívek hatalmas 
sokasága kísérte utolsó útjára. 1989. április 28-án 
(posztumusz) rehabilitálták. Boldoggá avatási 
eljárása folyamatban van.

Chira Sándor hitvalló püspök, a szovjet 
korszak egyik kiváló egyházi személyisége, a hit 
bajnokának és hitvalló püspökének nevét viseli a 
Novoszibirszkben 2011. november 26-án meg-
nyílt Színeváltozás Egyházmegyei Központ, ahol 
több kuriális épület, egy konferenciaterem, a Jézus 
Társasága könyvtára, a Kána Katolikus Televíziós 
Stúdió irodái, a Szibériai Katolikus Újság irodája, 
a karitász irodája és kegytárgybolt található.

Forrás: Magyar Kurír

In memoriam Chira Sándor In memoriam dr. Giricz András

IIn memoriam Dr. Cselényi István
görögkatolikus áldozópap (1943-2022)

Emlékezzünk! Памнятайм !                             е  Emlékezzünk! Памнятайм !                             е  
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Adj Urunk, elhunyt István áldozópapnak 
boldog nyugalmat és örök emléket!

Szónoczki János Mihály

szabadulása után haláláig szolgálta nyáját - a 
Kazahsztánba és Nyugat-Szibériába száműzött 
volgai németeket, ruszinokat és más nemzeti-
ségeket, hiszen abban a korszakban a Katolikus 
Egyházat és általában a hitet üldözték. Karagan-
dában volt az egyházközsége, de az egyházmegye 

területén is működött, külö-
nösen az omszki régióban. 
Jól képzett, sokoldalúan 
művelt  ember volt ,  de 
mindenekelőtt önzetlen, 
buzgó lelkipásztor, „Isten 
embere”.

Rövid kárpátaljai látoga-
tásai során – rokonaival való 
találkozás ürügyén – ti-
tokban papokat szentelt 
titkos munkára az illegali-
tásban működő Munkácsi 
Görögkatolikus Egyház-
megye  h íve i  számára . 
Összesen mintegy ötven 
papszentelést és három 
püspökszentelést végzett. 
1978. augusztus 24-én az 
Ungvár melletti Onokócon ő 
szentelte püspökké Szemedi 
Jánost, aki utóda lett a 

munkácsi püspöki székben. Chira Sándor püspök 
1983. május 26-án hunyt el Karagandában. Ott 
temették el a templom falánál. Hívek hatalmas 
sokasága kísérte utolsó útjára. 1989. április 28-án 
(posztumusz) rehabilitálták. Boldoggá avatási 
eljárása folyamatban van.

Chira Sándor hitvalló püspök, a szovjet 
korszak egyik kiváló egyházi személyisége, a hit 
bajnokának és hitvalló püspökének nevét viseli a 
Novoszibirszkben 2011. november 26-án meg-
nyílt Színeváltozás Egyházmegyei Központ, ahol 
több kuriális épület, egy konferenciaterem, a Jézus 
Társasága könyvtára, a Kána Katolikus Televíziós 
Stúdió irodái, a Szibériai Katolikus Újság irodája, 
a karitász irodája és kegytárgybolt található.

Forrás: Magyar Kurír

In memoriam Chira Sándor In memoriam dr. Giricz András

IIn memoriam Dr. Cselényi István
görögkatolikus áldozópap (1943-2022)

Emlékezzünk! Памнятайм !                             е  Emlékezzünk! Памнятайм !                             е  
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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.

Közélet        Сосполный жывот                 

02.03.: A Nemzeti Választási Bizottság 
51/2022. számú határozatával nyilvántartásba 
vette az Országos Ruszin Önkormányzatot, mint 
jelölő szervezetet az országgyűlési képviselők 
2022. évi választásokon.

02.11.: Az Országos Ruszin Önkormányzat 
Közgyűlése Miskolcon, a Polgármesteri Hivatal 
Közgyűlési termében tartotta soron következő 
közgyűlését, amelynek napirendjén az ORÖ, az 
ORÖ Hivatala, a „Ruszin Világ” közéleti, tájé-
koztató lapja és az ORÖ Intézményeinek 2021. évi 
költségvetésének módosítása, valamint a 2022. évi 
költségvetések és szakmai programok meg-
tárgyalása volt. A képviselők döntöttek a Hodinka 
Antal díj 2022. évi jelöltekről és az ORÖ 2021-
2022. évi tanulmányi ösztöndíjakról. Az ülés előtt 
az ORÖ Közgyűlése megtartotta közmeghal-
lgatását.

02.11.: A Miskolc Megyei Jogú Város és Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei RNÖ, a Magyar-
országi Ruszinok/Rutének Országos Szövetsége 
és a Ruszinokért Alapítvány megrendezte a hagyo-
mányos Ruszin Bált.

02.13.: A Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Ön-
kormányzat a Hodinka Antal Országos Ruszin 
Értelmiségi Egyesület szervezésében, az Országos 
Ruszin Önkormányzat és budapesti kerületi Ru-
szin Nemzetiségi Önkormányzatok részvételével a 
Rózsák terei Görögkatolikus templomban Szent 
Liturgiát tartottak Hodinka Antal akadémikus 
emlékére, majd koszorúzással egybekötött 
Panahidát az akadémikus sírjánál a Fiumei úti 
sírkertben.

02.17.: A Nemzeti Választási Bizottság 
71/2022. számú határozatával 2022. 02.17-én az 
Országos Ruszin Önkormányzat jelölő szervezet 
által az országgyűlési képviselők 2022. évi 
általános választásán állított nemzetiségi listát 
nyilvántartásba vette. A döntés jogerős.

02.18.: A Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Ön-
kormányzat, a Hodinka Antal Országos Ruszin 
Értelmiségi Egyesület, a Terézvárosi Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzat, a Józsefvárosi 
Ruszin Önkormányzat szervezésében az Országos 
Idegennyelvű Könyvtárban bemutatták a Ruszin 
Almanach 21. kiadványát.

02.26.: Az Abodi Ruszin Nemzetiségi Ön-
kormányzat és az Abodi Görögkatolikus Egyház-
község ruszin görögkatolikusok máriapócsi 
látogatásával indult el az Országos Ruszin Ön-
kormányzat 2022. évi országgyűlési választási 
kampánysorozata. A csoport Máriapócson a 
Kegytemplomban részt vett Szent Liturgiában, 
meglátogatta a Ruszin fatemplomot. Az azt követő 
ebéd során lehetőség nyílt beszélgetésre, ismer-
kedésre. Debrecenben a részvevők megismer-
kedtek a Görögkatolikus Ruszin Közösségi 
Házban található Hodinka Antal Ruszin Tudomá-
nyos Intézet és Fedinecz Atanáz Ruszin Köz-
érdekű Gyűjtemény és Kiállítóhely fiókintéz-
ményével, és megtekintették a Fedinecz Atanáz 
emlékkiállítást, majd az ősz folyamán felszentelt 
új görögkatolikus fatemplom meglátogatásával 
búcsúztak el Debrecentől.

Köszönjük Erdei Lillának és Erdei Sándornak 
a vendégek nagyszerű fogadását.

A tavalyi év a 2022. évi országgyűlési választásokra való előkészítés jegyében telt. A közösség 
rendezvényein hangsúlyosan tájékoztattuk a résztvevőket a Magyar Kormány által esetünkben nyújtott 
kiemelkedő támogatásról, a hazai ruszin közösség sikereiről. Az elkövetkező ciklus egyik feladata a 
népszámlálás előkészítése, a magyarországi irodalmi ruszin nyelv kodifikálása, az anyanyelvi oktatás, az 
irodalom és a média továbbfejlesztése, az ifjúság bevonása a közösség életébe, vezetői aktíva képzése, a 
külföldön élő ruszin közösségekkel való kapcsolatok elmélyítése. 

Kérjük, szavazzon az Országos Ruszin Önkormányzat listájára!

Az Országos Ruszin Önkormányzat, mint a magyarországi ruszin nemzetiségi közösség képviseleti 
szerve és az Országgyűlés ruszin nemzetiségi szószólója elhatárolódik dr. Ujaczki Tibor, a Ruszin 
Kisebbségi Összefogás Közhasznú Egyesület /RUKISÖSZ/ elnökének az Országos Ruszin Ön-
kormányzat Közgyűlésének 2022. február 11-én Miskolcon, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Önkormányzat Megyeházán megtartott közmeghallgatáson elhangzott kijelentéseitől, és tiltakozik dr. 
Ujaczki Tibor, a RUKISÖSZ elnökének a hazai ruszin nemzetiségi közösség megosztására irányúló 
törekvései és gyűlöletkeltő tartalmú megnyilvánulásai ellen.

Budapest, 2022. február 28.

Választás 2022.

Az Országos Ruszin Önkormányzat 
közleménye

Giricz Vera
ruszin nemzetiségi szószóló
Országgyűlés 
                                 

Kramarenko Viktor
elnök

Országos Ruszin Önkormányzat

Tisztelt Olvasók!

Bővebb információt a magyarországi ruszinok életéről WEB oldalunkon találhatnak: 

http://ruszin.com

Kedves Olvasóink!

Kérjük, hogy adója 1% a Ruszinokért Alapítványnak adományozza!

Adószáma: 18170720-1-42
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02.03.: A Nemzeti Választási Bizottság 
51/2022. számú határozatával nyilvántartásba 
vette az Országos Ruszin Önkormányzatot, mint 
jelölő szervezetet az országgyűlési képviselők 
2022. évi választásokon.

02.11.: Az Országos Ruszin Önkormányzat 
Közgyűlése Miskolcon, a Polgármesteri Hivatal 
Közgyűlési termében tartotta soron következő 
közgyűlését, amelynek napirendjén az ORÖ, az 
ORÖ Hivatala, a „Ruszin Világ” közéleti, tájé-
koztató lapja és az ORÖ Intézményeinek 2021. évi 
költségvetésének módosítása, valamint a 2022. évi 
költségvetések és szakmai programok meg-
tárgyalása volt. A képviselők döntöttek a Hodinka 
Antal díj 2022. évi jelöltekről és az ORÖ 2021-
2022. évi tanulmányi ösztöndíjakról. Az ülés előtt 
az ORÖ Közgyűlése megtartotta közmeghal-
lgatását.

02.11.: A Miskolc Megyei Jogú Város és Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei RNÖ, a Magyar-
országi Ruszinok/Rutének Országos Szövetsége 
és a Ruszinokért Alapítvány megrendezte a hagyo-
mányos Ruszin Bált.

02.13.: A Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Ön-
kormányzat a Hodinka Antal Országos Ruszin 
Értelmiségi Egyesület szervezésében, az Országos 
Ruszin Önkormányzat és budapesti kerületi Ru-
szin Nemzetiségi Önkormányzatok részvételével a 
Rózsák terei Görögkatolikus templomban Szent 
Liturgiát tartottak Hodinka Antal akadémikus 
emlékére, majd koszorúzással egybekötött 
Panahidát az akadémikus sírjánál a Fiumei úti 
sírkertben.
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71/2022. számú határozatával 2022. 02.17-én az 
Országos Ruszin Önkormányzat jelölő szervezet 
által az országgyűlési képviselők 2022. évi 
általános választásán állított nemzetiségi listát 
nyilvántartásba vette. A döntés jogerős.
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kormányzat, a Hodinka Antal Országos Ruszin 
Értelmiségi Egyesület, a Terézvárosi Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzat, a Józsefvárosi 
Ruszin Önkormányzat szervezésében az Országos 
Idegennyelvű Könyvtárban bemutatták a Ruszin 
Almanach 21. kiadványát.

02.26.: Az Abodi Ruszin Nemzetiségi Ön-
kormányzat és az Abodi Görögkatolikus Egyház-
község ruszin görögkatolikusok máriapócsi 
látogatásával indult el az Országos Ruszin Ön-
kormányzat 2022. évi országgyűlési választási 
kampánysorozata. A csoport Máriapócson a 
Kegytemplomban részt vett Szent Liturgiában, 
meglátogatta a Ruszin fatemplomot. Az azt követő 
ebéd során lehetőség nyílt beszélgetésre, ismer-
kedésre. Debrecenben a részvevők megismer-
kedtek a Görögkatolikus Ruszin Közösségi 
Házban található Hodinka Antal Ruszin Tudomá-
nyos Intézet és Fedinecz Atanáz Ruszin Köz-
érdekű Gyűjtemény és Kiállítóhely fiókintéz-
ményével, és megtekintették a Fedinecz Atanáz 
emlékkiállítást, majd az ősz folyamán felszentelt 
új görögkatolikus fatemplom meglátogatásával 
búcsúztak el Debrecentől.

Köszönjük Erdei Lillának és Erdei Sándornak 
a vendégek nagyszerű fogadását.

A tavalyi év a 2022. évi országgyűlési választásokra való előkészítés jegyében telt. A közösség 
rendezvényein hangsúlyosan tájékoztattuk a résztvevőket a Magyar Kormány által esetünkben nyújtott 
kiemelkedő támogatásról, a hazai ruszin közösség sikereiről. Az elkövetkező ciklus egyik feladata a 
népszámlálás előkészítése, a magyarországi irodalmi ruszin nyelv kodifikálása, az anyanyelvi oktatás, az 
irodalom és a média továbbfejlesztése, az ifjúság bevonása a közösség életébe, vezetői aktíva képzése, a 
külföldön élő ruszin közösségekkel való kapcsolatok elmélyítése. 

Kérjük, szavazzon az Országos Ruszin Önkormányzat listájára!

Az Országos Ruszin Önkormányzat, mint a magyarországi ruszin nemzetiségi közösség képviseleti 
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Önkormányzat Megyeházán megtartott közmeghallgatáson elhangzott kijelentéseitől, és tiltakozik dr. 
Ujaczki Tibor, a RUKISÖSZ elnökének a hazai ruszin nemzetiségi közösség megosztására irányúló 
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