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У рвучых ся до небес церьквох дзвоны 
жыють. Дакотрый саменькый проводить час, 
подаколы задзвонить. Другі дзвоны довєдна з 
меншыма вадь булшыма братями розганявуть 
меже небом и землёв 
каждоденнї новости.

У час приладжованя 
до Великодня заганя-
вуть нам поспівкы вели-
кого поста.

Дзвун кличе жывых, 
бо выявлять ся Господь 
Жывота. Кличе покло-
нити ся, призивать нас. 
Просить каянём славити 
го, жебы у день благо-
словеного воскресеня 
могли сьме з радостёв 
співати и славити Його, 
Спасителя нашого, ко 
переборов смерть.

Раннїй дзвун дня во-
скресеня превосходить 
ушыткі людські змa-
ганя! Бог зясь перема-
гать Исусом Христом. 
Перемагать смерть, на-
силну людську натуру. 
За што люде усе бановали, и дзвун болячым 
голосом оглашав, з новов сылов обявлять ся - 
жывот у днёви радостного воскресеня. За йсе 
гласить природа, се желає тїло и душа людины.

Се розголошує металовый дзвун руды, пе-
редає небесным словом спасеному челяднико-

ви непреривноє, ушыткой обновляючоє вос-
кресеня.

Дзвонить, співать дзвун, кличе жывых, 
оплакує мертвых.

Сила його лоскота 
переконать громовицю!

Днесь голос дзвонув 
мусить перебороти и злу 
силу перуна, сотворе-
ного могучныма людь-
ми, грозячого народам, 
домам.

Молиме Во скре с -
шого Христа, же бо-
жественов силов, все-
держытелём да  пре -
образить сердця, мышле-
ня ведучых народами, 
абы честным умом, бого-
боязностёв корманёвали 
народами ку мирнуй, 
щастливуй, без тревогы и 
войны будучности.

Голос дзвонув на тур-
нёх нашых церьков, жы-
юча у ных душевность и 
превосходячоє вшелия-
кый ум слово Христа да 

дасть нам мир у нашум тревожнум світови, абы 
мали сьме мирный, тихый, спокуйный жывот, 
абы єдным словом и сердцём свідчити сятоє 
воскресеня Христа и вічный жывот!

о. Янош Мигаль Соноцькый
Товмачив: Віктор Ґіріц

Кличу жывых!
Vivos voco. Mortuos plango. Fulgura frango.

(Кличу жывых. Бануву за мертвыма. Переможу громовицю. 
Нaдпис на дзвонови, фраґмент из середновічного леонінського верша.)

Честованї Читателї! 

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

інтернет-сторонї: http://ruszin.com   

Великдень у Будапештї / Húsvét Budapesten
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Фото: СРНС / Fotó: FRNÖ.
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Зобрали сьме ся сятковати не круглу руч- 
ницю. Вірнї честователї Князя прибывали до 
Шарошпотока честовати величество и до-
стоинства Князя и меже тым передати сю 
традіцію молодуй ґенерації, котра припутовала 
вєдно з ныма. 

Міроприятя по традіції зачало ся Сятов 
Літурґіёв на церькувно-славянськум и мадяр-
ськум языкох у ґрекокатолицькум храмови 
Шарошпотока апостолув Сятых Петра и Павла. 
Церькувно–славянську часть літурґії співали 
Русины з Мішколца и Мучоня.

Пречестный Ґабор Бейреш, парох Сіксова, 
говорив за великашство, віру, богобойность 

князя, котрый одказав ся од предложеных 
можностёв а радше пушов у высылку, вы-
ступившы за свуй народ, за своє пересвідченя, 
што дає смысел и цїнность нашому праздни-
кови, нашуй приязаности ку слободї. Мож-
ность воскреснути из вшелиякых бідовань, из 
смерти вадь смертных обстоянь надана 
каждому. Высвідченя сего є примірный жывот, 
борьба и смерть Князя. Його віра у вічный 
жывот. Ипен у сей день быв праздник Лазаря, 
котрого Господь воскресив за шість днюв до 
свого воскресеня, удостовірувучы невозможну 
подїю. Говорив за сященомученика єпископа 
Теодора Ромжу, перед сятинёв котрого вы-

Сперед 287 роками умер Великый Князь, 
Ференц Раковцій II.

Рано 20-го марца путу-
вали сьме кривыма дорогами 
до Іроты, у сю далеку перлу 
Боршода, на осяченя двох 
крестув: єден при путёви 
перед селом, другый у дворі 
Културного дома. 

Осяченя было прикап-
чаноє ку церьковному сятови 
Здвыгы за ґреґоріанськым 
календарём, и зачинало ся 
службов у церьковли Покро-
вы, котра была побудована 
1846. рока на малум айбо 
крутум бережкови у центро-
ви села. Службу тримали 
главный вікарь Мішколц-
ськуй єпархії Ґейза Югас 
(вун поповав туй од 2008. до 
2011. рока) и містный парох 
отець Лайош Ковач, котрый 
слїдовав за ным на містнуй 
парохії. У казанёви вікарь 
Ґейза Югас приказовав за 
прямоє и фіґуралноє значеня креста, за його 
ролї у нашум жывотови.

По богослуженю при-
томнї спустили ся до креста 
при путёви на зачатку села, 
де вікарь Ґейза Югас осятив 
новый крест. По сёму осятив 
и обновленый крест у дворі 
Културного дома села. Ся-
точнї  бесїды тримали мер 
Ласлов Мікловш, депутат 
Парламента Золтан Деметер 
и Віктор Крамаренко, пред-
сїдатель РНС. Позад сёго 
притомных покликали на 
аґапе.

Будовав и обновляв крес-
ты пудузятник Іштван Ліґа, 
корпусы малёвав Др. Ґабор 
Янка, парох Казінцбарцікы. 
Роботы пудпоровав уряд Ма-
дярщины пуд ґрантом Ру-
синського самосправованя 
Іроты NKER-KP-1-2021/1-
00420 „Субсідія придорож-
ных крестув 2021.”, а были 

исповненї минулого 2021. рока з пудпорованём 
Канцеларії премєр-міністера. 

р-

Осяченя крестув Іроты ражали сьме своє честованя и любов ку нёму и 
воскресшому Христови. Говорив за минулость 
русинського народа, у кот-
рум много раз покушали ся 
злї силы згубити наш народ, 
нашу віру.

Позад дождя покладеня 
вінцюв у кертови каштіля 
было часточно у самум каш-
телёви. Недалеко од тої залы, 
де Раковцій скликав парла-
мент, де наміщало ся лем 100 
люди - а нас теперь было 
булш ги 200. И недалеко од 
тої залы, де находить ся 
містность, позната у історії 
ги „суб ровжа”, у котруй 
рожали ся важнї рішеня судь-
бы нашого народа – повідала 
нам за історичнї подїї и 
колерації Др. Едіт Томаш, ді-
ректор музея. Реформат-
ськый професор-душпас-
тырь Др. Шандор Енґі у лек-
ції одзначив фразу за силу 
виннуй лозы и могучость 
родити новый жывот заквасa 
из книгы Келемена Мікеша „Розмышленя за 
Раковція”. Як сых не мавуть вождї народа, 
тогды не валовшнї до правленя. Ци маєме сї 
способности? Од сего зависить нашоє воскре-
сеня и жывот! Задав вопросы и сым скончив 
свої розмышленя професор-духовник.

На мiроприятю змуцнили сьме при-

надлежность ку нашуй сполности и отцюзнинї 
співанём русинського гімна и "Вручанія". У 

проґрамі зучастнили ся тан-
цёвнов хореоґрафіёв учени-
кы Умілськуй школы Ша-
рошпотока. На аґапе стрі-
чали ся цімборове, знакомі, 
Русины.

Общество Русинув/Ру-
тенув Мадярщины дякує за 
зучастненя пречестному Ґа-
борови Бейрешови, парохо-
ви Сіксова, Дёрдёви Орос-
Товтови, парохови Абода, 
Ґаборови Фіґецькому, паро-
хови Міковгазы, Мікловшо-
ви Палови, парохови Ша-
рошпотока. Вікторови Кра-
маренкови, предсїдателёви 
ВРС, и пудпредсїдателёви 
ВРС Яношови Кожнян -
ському, предсїдателёви РНС 
Шарошпотока и Общества 
Русинув/Рутенув Мадярщи-
ны, предсїдателям само-
справовань и ушыткым при-
томным.

З радостным вінчованём воскресшого 
Христа желаєме ушыткым мирного жывота, 
здоровля и достойного щастя.

Янош Мигаль Соноцькый
Товмачила: Евеліна Скіба
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Русинські фаршанґы у Пейчу

12-го марца с.р. Ру-
синськоє самосправо-
ваня Пейча пуд веденём 
предсїдателя Йожефа 
Чегілї  руорґанізовало -
синські фаршанґы у 
Културнум домови Па-
точа .  На  об ід  была 
пудбивана капустяна 
пасуля з копченыма реб-
рами, на десерт были  

фанкы, кокосові лопты 
и фаршанґові чуреґы, 
ґрівечы (солодкі фан-
кы) .  По  сёму была 
презентація діафілмув  
за , Ференц „Чудо-керт”
Дёндёші бавив на ґітарі.

Ко хот в, муг дуста-ї
ти  и насїня. 
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Товмачила: Евеліна Скіба

Наші сята       Ünnepeink                              Наші сята       Ünnepeink                              
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Вічная памнять! Örök emléket!                              

Ручниця        Évforduló            

Сосполный жывот Közéletünk                            

27-го апріля 2022-го ро-
ка на цвынтарі Мішколц-
Ґёрёмбёля поховали усоп-
шого на 63-м рокови жывота 
Др. Тібора Уйоцького. Вірно 
служыв своюй професії ве-
терінаря, быв локалпатріо-
том Мішколц-Ґёрёмбёля, 
много учинив про попула-
різацію традіцій сёго района 
вароша, русинськуй културы 
и русинського языка. Быв 
ініціатором отвореня пам-
нятника Ференцови Раков-
ціёви ІІ. сперед ґрекокато-
лицьков церьковлёв Міш-
колц-Ґёрёмбёля, основаня 
памнятного міста - Русин-
ськуй пивницї, русин-ськых 
міроприять. Од роженя пре-

даный ґрекокатолик и свою 
фамілію воспитовав у сюм 
духови. Общество русин-
ськуй меншыновуй солідар-
ности (ОРМС), ги кандідатна 
орґанізація, стратила свого 
предсїдателя. 

Помеже родины и обы-
вателюв Мішколц-Ґёрём-
бёля оддали честь усопшому 
и його фамілії колеґы, пред-
ставителї русинськых и ин-
шых націоналных мен -
шынств. 
     

Во блаженом успенії 
вічный покуй подаждь, 
Господи, усопшому рабу 

Твоєму Тіборови и сотвори 
єму вічную памнять!

In memoriam Др. Тібор Уйоцькый
ведучый оддїла, главный ветерінарь области БАЗ

Изберателна кампанія 2022.
У період сперед выборами у Парламент 

Мадярщины 2022. рока при пудпорованю и 
орґанізаціі Вседержавного Русинського Само-
справованя, ги кандідатнуй орґанізації, Ру-
сины-ґрекокатоликы зучастнили ся у палом-
ництві до Маріяповча и Дебрецена. Сесї два 
варошы мавуть про Русинув сакралноє 
значеня, ибо на містї Катедралного собора у 
Маріяповчі од половкы 17-го 
столїтя ґрупа міґрувучых из 
сїверо-востока на юг Русинув 
побудовала деревляну церь-
ковку, а 2012. рока осятили 
побудовану при пудпорованёви 
русинськуй сполности, ґреко-
католицькых вірникув, ВРМС, 
Общества Іштвана Сейченія и 
його предсїдателя Іштвана Су-
наі Русинську ґрекокатолицьку 
деревляну церьков. Паломникы  
Сятов Літурґіёв оддавали честь 
нашим предкам. 

У Дебрецен-Йовжа палом-
никы у отворенум 2019-го рока 
Русинськум ґрекокатолицькум центері по-
знакомили ся из філіалами Русинського 
научного інстітута имени Антонія Годинкы, 
Выставочного зала русинськуй музейнуй 
колекції имени Др. Атаназа Фединця и юбі-
лейнов выставков образув Атаназа Фединця и 
мали можность молити ся у посяченуй восены 
2021-го рока ґрекокатолицькуй деревлянуй 
церьковли Благовіщеня Сятуй Богородицї, 
котрі несуть на собі функцію центера за-
храненя русинського ідентітета и духовных 
цїнностюв нашуй сполности.

Паломництвом Русинського націоналного 
самосправованя и Ґрекокатолицькуй парохії 
Абода зачала ся изберателна кампанія Все-
державного Русинського Самосправованя до 
парламентськых выборув 2022. рока. За ныма 
слїдовали ґрекакатоликы-Русины  из Башкова, 
Еделейня, Іроты, Комловшкы, Мучоня, Ша-
йовпалфолы, Сіксова, Толчвы, Нїредьгазы и 

Тімара.
Паломникы из Пейча, Філ-

кегазы, Мішколца, Дунауй-
вароша,  Еґера ,  Дёндёша, 
Тісауйвароша, области БАЗ и 
школаші Мучонськуй ґреко-
католицькуй общеобразова-
телнуй школы Сятого Петра, 
Столичного и будапештськых 
районых русинськых само-
справовань  мали можность 
навщивити русинські інстітуції 
у Дебрецен-Йовжі. Русинська 
сполность Гомроґда познако-
мила ся из сакралныма памнят-
никами Гёдёлёва, а РНС Кіш-

варды была на екскурзії у Парламентї ги гостї 
посланика Русинув у Парламентї Мадярщины 
Віры Ґіріц. 

Дякуєме Яношне Русинко, предсїдателёви 
РНС Маріяповчі, сященикам и робутникам 
Націоналнуй сятинї и ї інстітуцій, Ліллї Ерделї 
и Шандорови Ерделї за інформованя за Ґреко-
католицькый русинськый центер, за сердечноє 
и приятелськоє принятя, а Fullz' Gasztro До-
мови міроприять за перфектну гостювливость.

р-
Товмачила: Ірина Сюч-Ворінка

Выборы 2022.
Честованї изберателї-Русины!

Из радостёв інформуєме членув нашуй сполности, же на выборох до Парламента Мадярщины 
2022. рока из зареґістрованых на націоналнуй ліштї 1044 изберателюв-Русинув 645 особ 
голосовалo за лішту Вседержавного Русинського Самосправованя.
Русинув Мадярщины у Парламентї меже 2022-2026 роками буде представляти Віра Ґіріц.

Дякуєме за пудпорованя!

24. апріля 1803. 
рока в Тополї на Пря-
шовщинї  родив  ся 
Александер Духнович 
– ґрекокатолицькый 
сященик, писатель, пе-
даґоґ, реліґійный и 
сосполный дїятель. У 
90-ых рокох минулого 
столїтя Александер 
Духнович став сімбо-
лом русинського націо-
налного двиганя. Йому 
стоять памнятникы в 
роднуй Тополї, Пря-
шови и Ужгородї, Хус-

Александер Духнович

тї, Мукачови и Сев-
л ю ш і ,  Кол оч а в и  и 
П о л я н ї .  И м н я 
Д у х н о в и ч а  н о с я т ь 
р у с и н с ь к ы й  п р о -
фесіоналный театер у 
П р я ш о в и ,  ул и ц ї  у 
многых  по с еленёх 
Пудкарпатя и  Вос-
точнуй Словакії. Жы-
вот и труды Алексан-
дера Духновича суть 
актуалным приміром 
про каждого, ко намі-
реный служыти власт-
ному народови.
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заспівав популарнї русинські співанкы. Мі-
роприятя скончило ся сполным співанём 
„Вручанія”. 

Інтересувучым ся притомным Ілдіка По-
ланскіне Надаш, ведуча Бібліотекы Русинув 
Мадярщины имени професора Іштвана Удварія 
и ї замістителька Анастазія Тіводор, Др. Ми-
хаил Капраль, ведучый Русинського научного 
інстітута имени академика Антонія Годинкы и 
його сотрудникы Ірина Сюч-Ворінка и Віктор 
Ґіріц,  Шара Пернє-Кламар, ведуча Выставоч-
ного зала русинськуй музейнуй колекції имени 
Др. Атаназа Фединця, и архіварь музея Рената 
Ечеді-Пап представляли інстітуції ВРС, докідь 
Ґабріела Ґіріц, ведуча канцеларії ВРС и Естер 
Соноцька, секретарь, інформовали за ком-
петенції и задачі самосправованя.

р-

выданя презентовав Янош Кожнянськый, 
предсїдатель ОРМ и Русинського самосправо-
ваня Шарошпотока. Александер Дулишкович 
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Сосполный жывот Közéletünk                            

Засїданя 
Вседержавного Русинського Самосправованя

Очередноє за шором засїданя Вседержавного Русинського Самосправованя одбыло ся у 
Будапештї на улицї Дёрмат 85, у Залї засїдань ВРС 29. 04. 2022. рока. Депутатськый корпус 
обговорив фінансовый и професіоналный доклад исповненя буджета Вседержавного Русинського 
Самосправованя и Уряда ВРС, сосполнуй інформаційнуй новинкы „Русинськый Світ” и інстітуцій 
ВРС за 2021. рук и затвердив модіфікацію буджета ВРС и інстітуцій на 2022. рук. 

Вседержавноє Русинськоє Самосправованя 
и інстітуції: Бібліотека Русинув Мадярщины 
имени професора Іштвана Удварія, Русин-
ськый научный інстітут имени академика 

Антонія Годинкы, Выставочный зал русин-
ськуй  музейнуй колекції имени Др. Атаназа 
Фединця 29-го апріля с. р. держали день 
отвореных дверюв, осяченя резіденції и пре-
зентацію новых выдань у обновленуй будовлї 
Самосправованя  по адресу 1147 Будапешт, ул. 
Дярмат 85/Б. Міроприятя отворив Віктор 
Крамаренко, предсїдатель ВРС и привітствовав 
Др. Іштвана Шімічкова, предсїдателя фракції 
ХДНП Парламента, Віру Ґіріц, посланика 
Русинув у Парламентї Мадярщины, Ріхарда 
Тірчі, ведучого главного оддїла Канцеларії 
премєр-міністера, Др. Томаша Терека, 
ведучого главного оддїла Уряда, замістителя 
омбудсмена, Нікоґоса Акопяна, посланика 
Армянув у Парламентї Мадярщины, Ержебет 
Голлерне Рачко, предсїдателя Вседержавного 

Словацького Самосправованя, притомных 
депутатув ВРС и містных РНС, чиселну 
публику. Посяченя обновленуй будовлї 
Самосправованя потримав о. Михаил Тіводор. 

По русинськум гімнови Др. Іштван Ші-
мічков, предсїдатель фракції ХДНП Парла-
мента, привітствовав притомных и у своюй 
бесїдї оцїнив достойну побіду коаліціі на 
парламентськых выборох 2022-го рока, ак-
центовав на важности захраненя нашых 
традіцій, сакралных, културных цїнностюв и 
материнського языка, зъєдиненя перед рі-
шенём задач, котрі стоять перед нашов 
державов. Др. Михаил Капраль, ведучый РІАГ 
презентовав майсвіжі выданя Вседержавного 
Русинського Самосправованя: Русинськый 
ґраматичный кодех, Мадярсько-русинськый и 
русинсько-мадярськый терминолоґічный 
словарь, котрі суть важнов частёв кодіфікації 
русинського літературного языка про мадяр-
ськых Русинув. Скапчанї з Ференцом Ра-
ковціём ІІ. и пудпорованї ВРС Шарошпотока 

День отвореных дверюв

Сосполный жывот Közéletünk                            

Пoсяченя будовлї / Házszentelés

Др. Іштван Шімічков / Dr. Simicskó István
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Паломництво       Zarándoklat             Паломництво       Zarándoklat             

Дёндёш / Gyöngyös, Еґер / Eger

Мучонь / Múcsony

Пейч / Pécs

Шайовпалфола / Sajópálfala 

Дунауйварош / Dunaújváros 

Будапешт / Budapest

Філкегаза / Filkeháza Паломництво до Маріяповчі и Дебрецена  
Zarándoklat Máriapócsra és Debrecenbe
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Ünnepeink Наші сята                                       Ünnepeink Наші сята                                             

Ég felé mutató templomaink tornyaiban 
harangok laknak. Némelyik magányosan múlatja 
az időt, olykor hallatja hangját. Más harangok 
apróbb vagy nagyobb testvéreivel együtt küldik az 
ég és föld között az aznapra szóló üzeneteiket.

Húsvét ünnepére ké-
szülve a nagyböjt dallam-
világát küldik felénk ha-
rangjaink.

A harang hívja az élő-
ket, mert az Élet Ura jele-
nik meg. Hív imádására, 
felszólít követésére. Hív 
bennünket a bűnbánat által 
dicsőítésére, hogy az ál-
dott feltámadás napján 
örömmel tudjunk énekelni 
és magasztalni Őt, a Meg-
váltónkat, aki a halál felett 
uralkodott.

A feltámadás napjának 
hajnali harangszava min-
den emberi erőlködést 
felülír! Az Isten Jézus 
Krisztusban ismét győ-
zedelmeskedik. Győze-
delmeskedik a halál felett, 
az erőszakos emberi akarat 
felett. Amit eddig az ember 
elsiratott, a harang is fáj-
dalmas hangon hirdetett, 
most újult erővel tör fel az élet jele a feltámadás 
örömteli napján. Ezt hirdeti a természet, erre 
vágyik az ember teste-lelke. Az érc-fém ezt har-
sogja, hirdeti égből jövő szózatként a megváltott 

embernek a folyamatos, mindet megújító fel-
támadását. 

Csendül, kondul a harang, élőket hívja, hol-
takat siratja.

Hangja villámokat megtörő erejű!
Napjainkban a hatal-

mas, emberek által gene-
rált, nemzetek, otthonok 
felett szóródó villámok 
fenyegető erejét is meg 
kell hogy törje a harang 
hangja. 

Kérve a Feltámadt 
Krisztust, hogy isteni ere-
jénél, mindenhatóságánál 
fogva alakítsa át a nemze-
tek vezetőinek szívét, gon-
dolkodásukat, hogy kellő 
értelemmel, istenfélelem-
mel vezessék a rájuk bí-
zottakat a békés, boldo-
gabb, zaklatástól és hábo-
rúságtól mentes jövő felé.

Templomtornyaink-
ban a harangok hangja, 
bennünk a lélek hangja és 
Krisztus minden értelmet 
felülhaladó szava terem-
tsen békét zajos világunk-
ban, hogy békés, csöndes, 
nyugodt életet élhessünk, 

hogy egy szájjal és szívvel vallhassuk Krisztus 
dicsőséges feltámadását és mindannyiunk örök 
életét!

Szónoczki János Mihály atya

Március 20 reggelén utaztunk kanyargós 
utakon Irotára, Borsod megye 
gyöngyszemébe, hogy részt 
vegyünk két kereszt felszen-
telésén - az egyik a falu be-
járatánál, a másik a Közösségi 
ház udvarában található.

A szentelés ünnepsége a 
Kereszthódolás Gergely-nap-
tár szerinti ünnepéhez kapcso-
lódott, és Szent Liturgiával 
kezdődött a falu központjában 
levő dombra épült Istenszülő 
oltalma templomban, amelyet 
az 1846. évben építettek. A 
misét Juhász Géza atya, a 
Miskolci Egyházmegye első 
helynöke (2008-2011-ig ad-
minisztrátorként szolgált 
Irotán) és Kovács Lajos, a 
település parókusa celebrálta, 
aki a szolgálatban követte őt a 
parókián. Szentbeszédében 
Juhász Géza atya a kereszt 
egyenes és átvitt értelmezé-
séről beszélt, életünkben be-
töltött szerepéről.

Az istentisztelet után levonultunk a falu 
bejáratánál levő kereszthez, 
amelyet Juhász Géza első hely-
nök szentelt meg. Ezután meg-
szentelte a Közösségi ház ke-
resztjét is. Ünnepi beszédekkel 
köszöntötték az eseményt 
Miklós László polgármester, 
Demeter Zoltán országgyűlési 
képviselő, Kramarenko Viktor, 
az Országos Ruszin Önkor-
mányzat elnöke. A rendezvényt 
szeretetlakoma zárta.

Az új keresztet építette, 
illetve a régit felújította Liga 
István vállalkozó, a kor-
puszokat festette Dr. Janka 
Gábor kazincbarcikai parókus. 
A kereszt állítását Magyar-
ország kormánya támogatta az 
Irotai Ruszin Önkormányzat 
NKER-KP-1-2021/1-00420 
„Útmenti keresztek 2021. évi 
támogatása” pályázat útján, és 
2021-ben a Miniszterelnökség 
támogatásával valósult meg.

sz-

Az élőket hívom!
Vivos voco. Mortuos plango. Fulgura frango.
(Az élőket hívom. A holtakat siratom. A villámokat megtöröm. Harangfelirat, egy 

középkori leoninus vers töredéke.)

Tisztelt Olvasók!

Bővebb információt a magyarországi ruszinok életéről WEB oldalunkon találhatnak: 

http://ruszin.com

Irota útmenti keresztjeinek megszentelése

A Nagyságos fejedelem, II. Rákóczi Ferenc 
halálának 287. évfordulója

Nem kerek évforduló megünneplésére gyűl-
tünk össze. Már elkötelezetten érkeznek a Feje-
delem tisztelői Sárospatakra, hogy emlékezzenek 
és a velük érkező újabb generációkat emlékez-
tessék a Fejedelem elévülhetetlen nagyságára, 
erényeire.

Az ünnep hagyományosan a Sárospataki Szent 
Péter és Szent Pál apostolfejedelmekről elnevezett 
görögkatolikus templomban kezdődött, egyházi 
szláv és magyar nyelven végzett Szent liturgiával. 
A liturgia szlávnyelvű részeit a miskolci és a mú-
csonyi ruszin közösség énekelte. 

Főtisztelendő Béres Gábor, szikszói parókus 

úr kiemelte a fejedelem nagyságát, hitét, el-
kötelezettségét Istene iránt, aki le tudott mondani 
minden felkínált csábító lehetőségről és inkább 
vállalta népéért, meggyőződéért a száműzetést, 
ami értelmet és értéket ad ünneplésünknek, a sza-
badság iránti vonzalmunknak. Minden meg-
próbáltatásból és halálnak, halálosnak tűnő 
sorsközösségből van feltámadás, a lehetőség 
mindenkinek adott. Erre bizonyíték a Fejedelem 
tiszteletre méltó élete, küzdelme, halála. Örök 
életbe vetett bizalma. Az éppen aznap ünnepelt 
Lázár, akit az Úr hat nappal saját feltámadása előtt 
hívott életbe, bizonyítva a lehetetlennek tűnő 
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fogva alakítsa át a nemze-
tek vezetőinek szívét, gon-
dolkodásukat, hogy kellő 
értelemmel, istenfélelem-
mel vezessék a rájuk bí-
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Március 20 reggelén utaztunk kanyargós 
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mányzat elnöke. A rendezvényt 
szeretetlakoma zárta.

Az új keresztet építette, 
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NKER-KP-1-2021/1-00420 
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sz-

Az élőket hívom!
Vivos voco. Mortuos plango. Fulgura frango.
(Az élőket hívom. A holtakat siratom. A villámokat megtöröm. Harangfelirat, egy 

középkori leoninus vers töredéke.)

Tisztelt Olvasók!

Bővebb információt a magyarországi ruszinok életéről WEB oldalunkon találhatnak: 

http://ruszin.com

Irota útmenti keresztjeinek megszentelése

A Nagyságos fejedelem, II. Rákóczi Ferenc 
halálának 287. évfordulója
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vállalta népéért, meggyőződéért a száműzetést, 
ami értelmet és értéket ad ünneplésünknek, a sza-
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mindenkinek adott. Erre bizonyíték a Fejedelem 
tiszteletre méltó élete, küzdelme, halála. Örök 
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Lázár, akit az Úr hat nappal saját feltámadása előtt 
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eseményt. Példaként állította elénk Romzsa Tódor 
vértanú püspököt, akinek ereklyéje előtt kifejeztük 
iránta és a feltámadt Krisztus iránti tiszteletünket, 
szeretetünket. Példaként állí-
totta elénk ruszin nemzetünk 
múltját, melyben számtalan 
törekvés volt népünk, nemze-
tünk, vallásunk nyelvünk 
megszüntetésének kísérletére.

Az esős időjárás miatt a 
Várkerti koszorúzás részben a 
Várban történt. Annak a te-
remnek közelében, ahová Rá-
kóczi összehívta az országy-
gyűlést, amely terembe leg-
feljebb száz fő férhetett el, mi 
több mint 200-an voltunk. An-
nak a teremnek a közelében, 
amely mellett a „sub rosa” 
néven a történelembe bevonul 
szoba helyezkedik el, ahol a 
népünkre vonatkozó sors-
döntő határozatok születtek - 
sorolta Dr. Tamás Edit a Mú-
zeum igazgatónője a történel-
mi eseményeket, párhuzamokat. 

Dr. Enghy Sándor református lelkipásztor-
professzor tanításában a Mikes Kelemen által 
megírt Rákóczi elmélkedésből kiemelte a szőlő-
vessző életerejét és kovász életet kelesztő ké-
pességét. Ha ezek nincsenek meg a nép vezetőiben 
akkor alkalmatlanok a nemzet vezetésére. Vajon 
bennünk meg vannak-e ezek a képességek? 
Ezeken múlik feltámadásunk és életünk! Tette fel a 

kérdést és zárta sorait elmélkedésében a lelkész-
professzor.

Az ünnepségen a ruszin Himnusz és Szózat 
sorainak eléneklésével erősí-
tettük a hazához és közös-
ségünkhöz tartozásunkat. A 
programban a Sárospataki 
Tánciskola növendékei tánc-
koreográfiájukkal tették em-
lékezetessé a napot. A közös 
étkezés során barátok, ismerő-
sök, nemzettársak találkozásá-
ra került sor.

A Magyarországi Ruszi-
nok/Rutének Országos Szö-
vetsége köszönetet mond az 
ünnepen megjelent főtiszte-
lendő Béres Gábor szikszói, 
Orosz-Tóth György abodi, Fi-
geczki Gábor mikóházai, Páll 
Miklós sárospataki parókusok-
nak. Kramarenkó Viktornak az 
Országos Ruszi Önkormányzat 
elnökének, alelnökeinek. Ko-
zsnyánszky Jánosnak a Sáros-

pataki Ruszin Önkormányzat és Mrosz elnökének, 
a megjelent önkormányzatok elnökeinek és a 
megjelenteknek.

A feltámadt Krisztus örömhírével kívánunk 
minden nemzettársunknak békés életet, egész-
séget, minden erényekben sikeres előmenetelt!

Szónoczki János Mihály

2022. április 27.-én he-
lyezték örök nyugalomra a 
Miskolc-Görömbölyi temető-
ben, életének 63. évében el-
hunyt Dr. Ujaczki Tibort. El-
kötelezett volt választott hiva-
tásában az állatok gyógyítá-
sában, de mindezek mellett 
kiemelkedő tevékenységet 
folytatott, mint Miskolc-Gö-
römbölyi lokálpatrióta, sokat 
tett a városrész hagyományai-
nak és a ruszin kultúra meg-
ismertetésének, a ruszin nyelv 
terjesztésének ügyében. Szá-
mos kezdeményezések támo-
gatója volt: személyéhez kötő-
dik a városrész görögkatolikus 
templomterén lévő Rákóczi 
szobor elkészíttetése, a Ruszin 
Pince Emlékhely létrehozása, a 

1803. április 24-én 
Kistopolyán, Zemplén 
m e g y é b e n  s z ü l e t e t t 
Duchnovics Alexander - 
görögkatolikus kanonok, 
író, pedagógus, vallási és 
közéleti személyiség. А 
múlt század 90-es évei-
ben Duchnovics Ale-
xander a ruszin nemzeti 
mozgalom jelképe lett. 
Szobrai állnak szülő-
földjén, Kistopolyán, 
valamint Eperjesen és 

ruszin nemzetiséghez kötődő 
rendezvények megszervezése. 
Elkötelezett volt a görögkato-
likus vallásfelekezet iránt, 
amelybe született és amelyben 
családját is nevelte. Személyé-
ben a Ruszin Kisebbségi Ösz-
szefogás Egyesület (RUKI-
SÖSZ) ,  mint nemzetiségi 
jelölőszervezet elnökét veszí-
tette el.

А rokonságon és a város-
rész lakosain kívül az elhunyt 
és a gyászoló család iránti tisz-
teletüket kifejezték a szakma, a 
ruszin, valamint a társ-nem-
zetiségűek képviselői is.

Adj Urunk elhunyt Tibor 
szolgádnak boldog 

nyugalmat és örök emléket!

Ungváron, Huszton, Mun-
kácson és Nagyszőlősön, 
Alsókalocsán és Polenán. 
Duchnovics nevét viseli a 
Ruszin Nemzeti Színház 
Eperjesen, illetve sok utca 
Kárpátalja és Eperjes 
számos településén. Élete 
és munkássága ma is pél-
damutató mindenki szá-
mára, aki a saját nemzetét 
szolgálja.

Duchnovics Alexander

In memoriam Dr. Ujaczki Tibor
osztályvezető, megyei főállatorvos

Ünnepeink Наші сята                                       

Ruszin farsang Pécsett

Március 12-én a Pécsi 
ruszin Önkormányzat 
Csehily József elnök szer-
vezésében ruszin farsan-
got szervezett a Patacsi 
kultúrházban. Ebédre ha-
bart káposztás bab volt 
füstölt oldalassal, amit 
desszertre farsangi fánk, 

csörögefánk, hólabda és 
griwech (édes fánk) kö-
vetett. Ezután követ-
kezett a „Csoda-kert” 
diafilmes bemutatása, 
Gyöngyösi Ferenc gitá-
ron játszott.

Aki kérte, vetőmago-
kat is kaphatott.
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A 2022. évi országgyűlési képviselők vá-
lasztását megelőző választási kampány idő-
szakban a választási listát állító Országos Ruszin 
Önkormányzat szervezésében és támogatásával a 
hazai ruszin nemzetiségi közösség tagjai részt 
vettek zarándokutakon Máriapócson és Debrecen-
ben. A két helyszín szakrális jelentőséggel bír 
görögkatolikus ruszin közösségünk számára, 
hiszen Máriapócson a mai Kegy-
templom helyen állt az a fa-
templom, amelyet a 17. század 
közepétől kezdve az északkeleti 
vármegyékből déli irányba ki-
rajzó ruszin telepesek egy cso-
portja épített, valamint a 2012-
ben felszentelt, a hazai ruszin 
közösség, a görögkatolikus hívek, 
az Országos Ruszin Kisebbségi 
Önkormányzat, a Széchenyi Ist-
ván Egyesület és elnöke Szunai 
István támogatásával felépült Ru-
szin Görögkatolikus fatemplom. 
A zarándokok Szent Liturgiával 
tisztelegtek őseink emlékének.

Debrecen-Józsán a zarándokok meglátogatták 
a 2019. tavaszán megnyitott Görögkatolikus Ru-
szin Közösségi Házban található Hodinka Antal 
Ruszin Tudományos Intézetet és a Fedinecz 
Atanáz Ruszin Közérdekű Gyűjtemény és 
Kiállítóhely fiókintézményét és megtekintették a 
Fedinecz Atanáz emlékkiállítást, valamint gyö-
nyörködtek és imádkoztak a 2021. őszén felszen-
telt Örömhírvétel Ünnepe Görögkatolikus fa-
templomot, amelyek a hazai ruszin közösség 
szellemi értékek és az önazonosság megőrzés 
központjává váltak.

Az Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 
és az Abodi Görögkatolikus Egyházközség ruszin 
görögkatolikusok máriapócsi zarándoklatával 
kez-dődött el az Országos Ruszin Önkormányzat 
2022. évi országgyűlési képviselők választásának 
kampánysorozata. Őket követték Baskó, Edelény, 
Irota, Komlóska, Múcsony, Sajópálfala, Szikszó, 
Tolcsva, Nyíregyháza és Timár görögkatolikus 

ruszin zarándokai.
A Pécsről, Filkeházáról, Mis-

kolcról, Dunaújvárosból, Eger-
ből,  Gyöngyösről,  Tiszaúj-
városból, B-A-Z Megyéből és a 
múcsonyi Szent Péter Görög-
katolikus Általános Iskolából, 
valamint a Fővárosi RNÖ és a 
Budapesti kerületi RNÖ-k Deb-
recenben ismerhették meg a ru-
szin kötődésű intézményeket. A 
Homrogdi RNÖ csoportja Gödöl-
lő nevezetességeivel ismerkedett, 
míg a Kisvárdai RNÖ zarándokai 
Giricz Vera ruszin nemzetiségi 
szószóló vendégeiként látogatást 

tettek a Magyar Parlament épületében. 
Köszönjük Ruszinkó Jánosnénak, a Mária-

pócsi RNÖ elnökének, a Nemzeti Kegyhely 
lelkészeinek és intézményei munkatársainak, 
Erdélyi Lillának és Erdélyi Sándornak a Debrecen-
Józsai RGKH és az Örömhírvétel Ünnepe Görög-
katolikus fatemplom bemutatásáért és szíves, 
baráti fogadtatásért, valamint a Fullz' Gasztro 
Rendezvényháznak kifogástalan vendéglátásáért.

sz-

Az Országos Ruszin Ön-
kormányzat és intézményei: az 
Udvari István Magyarországi 
Ruszinok Könyvtára, a Ho-
dinka Antal Ruszin Tudo-
mányos Intézet, a Fedinecz 
Atanáz Magyarországi Ruszi-
nok Közérdekű Muzeális 
Gyűjteménye és Kiállítóhelye 
nyílt napot, házszentelést és 
kiadványbemutatót tartott 
2022. 04. 29-én, a 1147 Buda-
pest, Gyarmat utca 85/b. szám 
alatti felújított székházban. A 
rendezvényt Kramarenko Vik-
tor, az Országos Ruszin Ön-
kormányzat elnöke nyitotta meg, aki üdvözölte dr. 
Simicskó Istvánt, az Országgyűlés KDNP frakció-
jának vezetőjét, Giricz Verát, az Országgyűlés 
ruszin nemzetiségi szószólóját, Tircsi Richárdot, a 
Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi kap-
csolatokért felelős Államtitkárság főosztály-
vezetőjét, dr. Török Tamást, a Nemzetiségi Biztos-
helyettesi Hivatal főosztályvezetőjét, Akopjan 

Választási kampány 2022.

Választás 2022. 

Tisztelt ruszin választópolgárok!
Örömmel értesítjük a közösség tagjait arról, hogy a 2022. évi országgyűlési képviselők választásán a 

nemzetiségi névjegyzékben szereplő 1044 ruszin választópolgár közül 645-en az Országos Ruszin 
Önkormányzat listájára szavazott.  
A hazai ruszin közösséget az Országgyűlésben 2022-2026 között Giricz Vera szószóló fogja 
képviselni.  

Köszönjük a támogatást!

Az Országos Ruszin Önkormányzat 
Közgyűlése

Az Országos Ruszin Önkormányzat Közgyűlése Budapesten, a Budapest, Gyarmat u.85/B. ORÖ 
üléstermében 2022.04.29-én tartotta soron következő közgyűlését, amelynek napirendjén az ORÖ, az 
ORÖ Hivatala, a „Ruszin Világ” közéleti, tájékoztató lapja és az ORÖ Intézményeinek 2021. évi 
költségvetés végrehajtásáról szóló pénzügyi és szakmai beszámolók és az ORÖ és Intézményei 2022. évi 
költségvetéseinek módosításainak megtárgyalása volt. 

Nyílt nap az ORÖ székházában

Nikogoszt,  örmény nem-
zetiségi szószólót, Hollerné 
Racskó Erzsébetet, a Országos 
Szlovák Önkormányzat el-
nökét, az ORÖ és települési 
önkormányzatok jelenlévő 
képviselőit, számos vendéget. 
Majd a házszentelési szertartás 
következett, amelyet Tivadar 
Mihály áldozópap végzett. 

A ruszin himnusz el-
hangzása után dr. Simicskó 
István, az Országgyűlés KDNP 
frakciójának vezetője köszön-
tötte az összegyűlteket. Beszé-
dében méltatta az 2022. évi 

országgyűlési választás során elért FIDESZ-
KDNP győzelmét, hangsúlyozta a hagyomá-
nyainkhoz, vallási és kultúrális értékeinkhez, 
anyanyelvünkhöz való ragaszkodás fontosságát, 
összefogást az ország előtt álló feladatok teljesí-
tésében. Dr. Káprály Mihály, a RTI intézmény-
vezetője bemutatta az Országos Ruszin Ön-
kormányzat legfrissebb kiadványait: A ruszin 

Др. Іштван Шімічков / Dr. Simicskó István
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                 Zarándoklat Паломництво 

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.

nyelvtani kódexet, A magyar-ruszin, ruszin-
magyar szakszavak szótárát és a Helységnevek 
szótárát, amelyek fontos részei a magyarországi 
ruszin irodalmi nyelv kodifikálásának. Kozs-
nyánszky János, a MROSZ és a Sárospataki 
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke az 
önkormányzat támogatásával készült II. Rákóczi 
Ferenchez kötődő kiadványokat mutatott be. 
Duliskovics Sándor előadóművész ruszin nép-
dalokat énekel. A rendezvény a ruszin Szózat 
közös eléneklésével zárult. 

Az érdeklődőknek Polánszkiné Nádas Ildikó, 
az Udvari István Magyarországi Ruszinok Könyv-

tára vezetője és Tivadar Anasztázia helyettes,  Dr. 
Káprály Mihály, intézményvezető, Szücs-Vorinka 
Irén és Giricz Viktor, a Hodinka Antal Ruszin 
Tudományos Intézet tudományos munkatársai, 
Pernye-Klamár Sára, a Fedinecz Atanáz Magyar-
országi Ruszinok Közérdekű Muzeális Gyűj-
teménye és Kiállítóhelye vezetője és Ecsedi-Pap 
Renáta, a múzeum adattrögzítője mutatták be az 
ORÖ intézményeit, míg Giricz Gabriella, az ORÖ 
hivatalvezetője és Szónoczki Eszter, titkár vála-
szolt az önkormányzat hatáskörével és feladataival 
kapcsolatos kérdésekre.

sz-

Сіксов / SzikszóТімар / Tímár 

Közéletünk Сосполный жывот                              

Область БАЗ / B-A-Z megye Baskó / Башков

Tolcsva / Толчва, Komlóska / Комловшка

Budapest / Будапешт  Irota / Ірота
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