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Юбілейна персонална выставка на честь 75 лїтя од дня роженя
маляря Ивана Манайла у готелу „Рамада”

Manajló Iván 75. születésnapja alkalmából rendezett egyéni
jubileumi kiállítás a Ramada szállodában

Наші сята

Ünnepeink

Премія академика Антонія Годинкы 2017.
11. фебруара 2017. рока на цвынтарі на Фіумейськуй улицї из Панахиды коло гроба академика Антонія Годинкы зачали ся торжества по случаю Дня
памняти Антонія Годинкы. Панахиду на церькувнославянськум языкови откончив о. Мігаль Тіводор.
По Панахидї одбыло ся покладеня вінцюв на груб
академика Антонія Годинкы од Вседержавного Русинського Самосправованя, містных русинськых
самосправовань, цівілных орґанізацій. Торжественоє
передаваня премії Антонія Годинкы 2017. одбыло ся у
Домі Културы Зуґлова. Премії передали предсїдатель
Вседержавного Русинського Самосправованя Віктор
Крамаренко и його заміститель Олґа Сілцер-Ликович, помагали стіпендіаты ВРС Едіта Лівія Шолтес и
Жужана Бардоці.
Привітствена бесїда предсїдателя Вседержавного Русинського Самосправованя Віктора Крамаренко
Довольте ми попривітствовати на нашому сятови
Віру Ґіріц, русинського націоналного посланика у
Парламентї Мадярщины, дохтора Ласлова Годинку,

потомка академика Антонія Годинкы, Миколу Бобинця, посланика од Русинув Пудкарпатя у Світовому
Конґресї Русинув, Едуарда Дуду, замістителя діректора Мукачовського театра, Роберта Иванчова, депутата Мукачовського Варошського Совіта, Оніку Шокац, депутата Самосправованя Зуґлова, отця Михаила
Тіводора, др. Степана Лявинця, предсїдателя Світового Конґреса Русинув, лавреатув премії Антонія
Годинкы, депутатув Вседержавного Русинського Самосправованя, реґіоналных и містных самосправовань, представителюв цівілных орґанізацій, ушыткых честованых гостюв.
Антоній Годинка ‒ майизвістный и майрузностороннїй изглядователь европського уровня, котрый до
кунця свого жывота гордив ся своїм русинськым и
ґрекокатолицькым корінём. Ученый великого формата, писатель, педаґоґ, котрому сяткуєме днесь 153
рокы од дня роженя. Ипен єден рук сперед сим туй, у
сюй залї, проголосили сьме 2016 рук ‒ роком памняти
Антонія Годинкы. Завто за цїлый рук проводили сьме
злученї из имнём академика міроприятя, конференції.
Хочу повісти лем за майважнї.
У лїтї были орґанізованї даскулько дїточых таборув, и у керетох сёї проґрамы дїти провели цїлый
день на екскурзії у Будапештї. Уєдно из дїточками мы
поклали вінцї ку памнятнуй таблї академика Антонія
Годинкы на улиці Бенцур, на котруй довгі рокы бывав
академик, и там провели маленькый екскурз у
історію. У септембрі у офісї омбудсмана одбыла ся
памнятна конференція, вручена академикови Антоніёви Годинкови, на котруй онук академика, Ласлов
Годинка познакомив нас из дїдузнинов свого познатого дїдика. У октовбрі у Пейчу на честь Антонія
Годинкы была орґанізована конференція вєдно из
катедров руського языка Пейчського Універзітета.
Пуд час конференції коло памнятної таблы на стїнї
універзітета были покладенї вінцї. Врученя премії
Антонія Годинкы, котра состоить из діпломы и памнятної медалії, и котру основало Вседержавноє Русинськоє Самосправованя 2004. рока, одбывать ся
уже четырнадцятый раз. Кандідатуры сёгоручных
лавреатув премії были представленї и проголосованї
на послїднюм засїданю общого собура Вседержавного Русинського Самосправованя, за них буде дале.
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Др. Ласлов Годинка
Честованый член русинської сполности, прямый
потомок академика Антонія Годинкы, майчестованого
сына русинського народа у Мадярщинї, майбулшого
изглядователя и ученого свого часа. Др. Ласлов Годинка родив ся 1947. рока. Діплому дохтора защитив
1971. рока в Універзiтетї Семелвейс з оцїнков Summa
cum laude за спеціалізаціёв ревматолоґ-фізіотерапевт.
Пузднїйше дустав необходимі познаня по кліничнуй
іммунолоґії. Робить у Державнум Інстітутї Ревматолоґії и Фізіотерапії од 1971. рока ведучым оддїла,
главным дохтором (од 1992. до 2006. рока совміщає
должность главного дохтора и ведучого оддїла).
Од 1987. рока Др. Ласлов Годинка исповнять
спеціалнї задачі на выборных должностёх. Защитив
кандідатську дісертацію. Владїє величезным опытом
у сфері ревматолоґії и іммунолоґії, познатый дїятель
модернуй медичнуй наукы. Дустав другу діплому
менаджера медицины у сфері запалных процесув и
болю, а также за спеціалностёв економікы медицины.
Резултаты своюй научнуй роботы, котрі обговорювуть

ся на многых научных форумох світа, публикує у научных выданёх дома и за гатарами.
Др. Ласлов Годинка є властителём дїдузнины
академика Антонія Годинкы, сокотить його, чым
оказує велику службу про днешнї и будучі ґенерації
нашого народа.

„Народны Новинкы”
Од зачатку 90-ых рокув минулого столїтя зачав ся
днешнїй русинськый ренесанс. По довгуй повойновуй павзї наш народ дустав можность голосити за свої
інтересы. Єднов из первых ластувок сосполного жывота Русинув Словакії и цїлого світа стала тыжднёва
новинка „Народны Новинкы“, котра минувшого
2016. рока одзначила красный 25-ручный юбілей.
Ипен 21. авґуста 1991. рока у Пряшові вуйшло первоє
число „Народных Новинок“, первуй русинськуй
новинкы нашого часа. Зачала друковати ся у нелегкый час вдякы ентузіазму и твердуй волї невеликуй
ґрупы пряшовськых Русинув и Русинок. Меже нима
быв и велёчестованый Василь Гетеш-Турок, первый
предсїдатель Русинськуй Оброды, орґаном котруй и
была новороджена новинка од 1991. до 2003. рока, и
Марія Мальцовська, позната русинська писателька,
єдна из первых новинарёк, котрых, богужаль, уже неє
меже нами. У сю торжествену минуту яло припомнянути и имена Ярослава Сисака, діректора Театра
Александера Духновича, в містностёх котрого фунґовала на зачатку невеличка редакція, сотрудникув и
первых авторув новинкы Марію Кузмякову, Анну
Плїшкову, днесь діректорку Русинського НаучноИзглядователного Інстітута при Пряшовськум Універзітетї, знамого карікатурісту и русинського
сосполного дїятеля Федора Віца и, само собов, шефредактора новинкы за ушыткі 25 рокув ‒ Александера

Зозуляка. Ипен його маєме благодарити, же не позеравучи на перманентнї вшелиякі, на самый перед,
фінансові проблемы, сімбол русинського одродженя
зачатку 90-ых рокув „Народны Новинкы“ до днесь,
хоть и не все реґуларно, читавуть Русины по цїлум
світї, а ї многочиселнї читателї з нетерпінём чекавуть
слїдувучоє число новинкы.
Даєме письмо пана Зозуляка у оріґіналї.
Честованый пан Крамаренко, честованоє Русинськоє Самосправованя!
Из великов радостёв дустали сьме новину, што
Народны Новинкы и часопис Русин по случаю свого
25-рочного юбілея удостоєны премії Антонія Годинкы за 2017 рук, за што вам дуже дякуєме.
Я рахуву, что нашы періодичні выданя зограли
свою позитивну роль у возрожденію и укріпленію русинського идентитета.
На превеликый жаль состояніє мого здоровля не
дає мені можности прибути у Будапешт на сяточноє
засіданя и особисто прийняти премію. Ищи раз сердечно дякуву за таку высоку оцінку нашої 25-ручної
роботы у сферї русинської журналістики.
Зи честованям,
Александер Зозуляк, до 1.1.2017 шефредактор
Народных Новинок и надале шефредактор Русина.
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Олґа Прокоп
Олґа Прокоп родила ся у Хустї 6. септембра 1940.
рока у многодїтнуй (девятеро їх было) фамілії. Матїрь
кликали Тереза, а отця ‒ Кирил. Жывот быв нелегкым
позад тяжкого матеріалного става. Айбо сворность
родины, оптимізм матері, ї душевноє и люблячоє
одношеня ку фамілії, ку своїм дїтюм, котрых
воспитовала у трудї, любови єден до другого, приучала
ку роботї на землї. Каждый вечур у хыжі звучали
народнї співанкы, церькувноє пініє, колядкы. Няньо
быв приміром про дїти у вшыткому, вун усе быв
акуратный, справедливый , чес т н ы й, мав в ы сокоє
самовладаня, из честованём ся односив ку землякам.
Отець прекрасно співав, каждый день ходив до церквы,
співав у церьковному хорі, де усе брав из собов
маленьку Олю.
Так ся стало, же перебывавучи у Чинадёві, у 16
рокув стала солістков сводного хора, котрым руководив
Василь Опришан. У рудный Хуст она вернула ся уже из
величезнов зберьков народных співанок. По успішнум
выступленю у Кієві первый раз выступила на радіови.

Чудеснї співанкы у исполненю Олґы Прокоп звучали по
ушыткуй Украинї. Такой того рока Апрєлєвськый
ґрамофоновый завод у Москві записав дві співанкы у
исполненю Олґы ‒ „Гей, Иване!“ и „На поточку‒м
прала“. Сякі успіхы одушевили дївку и дале занимати
ся музыков. 1965. рока она поступила у Хустську
Музыкалну Школу. По ї сконченю дустала діплому из
одзначенём. Туй обучила ся ігрі на народнум
музыкалнум інструментї. Співала у жунському хорі
„Каблучок“ (1970), 1976. рока создає мужськый
ансамбл „Еделвейс“ з танцёвалнов ґрупов. Сї колективы за 40 рокув дали булше ги 1000 концертув. По
роспадови Совєтського Союза културный жывот,
богужаль, прийшов в упадок. Олґа робить провбу
выйти из сякого тяжкого положеня и создає народный
ансамбл „Забава“. Се фест мотівовало розвуй аматерського умілства у Чинадёві. Ансамбл „Забава“ выступив у керетох фестиваля Александера Духновича у
Будапештї и мав дуже великый успіх. Пак были
концерты у Румынії, Чехії, Словакії. 2005. рока Олґа
Прокоп создає ищи єден ансамбл из маймолодых
исполнителюв „Бабчина співаночка“. Каждый рук они
зучастнювуть ся у фестивалёх у Мукачові и за його гатарами. На честь 200-лїтя из дня роженя Александера
Духновича Олґа Прокоп орґанізовала грандіозноє
торжество у Чинадёві из умілцями Мукачовського
района.
Много мож бы ищи говорити за дїятельство лавреата
меженародної премії Світовуй Рады Русинув имени
Василя Турока-Гетеша за 2016. рук, заслуженого
дїятеля културы Украины Олґы Прокоп.

„Народны Новинкы“ и „Інфо Русин“ суть довєдна!
У днешнюм числї нашуй новинкы даєме інформацію за „Народны Новинкы“, редакція котрых была
меже тыма, ко дустав медалію Антонія Годинкы. Як
ся дузнаєме з послїднюй новости из Словакії, наша
награда стала тов „вишеньков на тортї“, котра завершыла славну двадцять пять ручну історію майдавнюй нашуй новинкы модерного часа пуд сим тітулом.
Од нового рока „Народны Новинкы“ суть довєдна з
иншов новинков словацькых Русинув „Інфо Русин“,
котра переберать ї лїпші традіції, и надїєме ся, не лем
їх продовжыть, а досягне ищи высшых резултатув на
медійнум полю нашого сосполного жывота. Новый
тітул новинкы: „НН інфо Русин. Народны новинкы
Русинів Словакії“. Шефредактор Петро Медвідь.
Най ся вам веде, наші словацькі колеґы!
Редакція
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Соноцкі Янош Мігальни
Родила ся у фамілії земледїлця 23. мая 1958. рока у
Гайдубесерменє. Родина была доста велика – 5 дїти.
Од дїточых рокув была актівным членом містного
церькувного ґрекокатолицького прихода. Ушытка ї
родина, родителї – глубоко вірувучі. Уже много
ґенерацій они служать своюй церьковнуй общині.
Ґазда – Янош Мігаль Соноцкі, ґрекокатолицькый
сященик, родак из Мучоня, русинського происходженя. Дакулько раз выберав ся депутатом у містнї,
реґіоналнї и вседержавный русинські самосправованя. Родителї Соноцкі вуростили шестерых дїти,
старшуй 37, младшуй – 26 рокув. Вечшына из нїх
участвує у роботї русинськых самосправовань. Марія
выучила ся на мужську шывкыню, пріватный пудузятник. Основный профіль дїятельства – умілецькоє вышываня. Мож повісти, же майже у каждуй
ґрекокатолицькуй церьковли мож найти ї роботы:
шатя сященикови про проведеня обрядув, покрывала
на алтарі, плащаницї и другі церькувнї приналежности. Єднов из ї цїнных робут – се обрус, котрый
хоснувуть пуд час церьковної ходы. Про Русинув она
изготовила заставы, пошыла много шатя.
Марія чудесно ладить, любить традіційну кухню.
Часто ладить на міроприятёх. Се обычайно фанкы,
бобалькы, налистникы, ланґош, страпачка вадь многі

другі їденя, котрі дуже смаковали гостюм русинськых
міроприять.
Сплоченость Русинув реґіона Боршод-АбовЗемплин у многому зависить од її роботы. Она –
главный орґанізатор путовань в ушыткі закутины
Карпатського басена, другых културных міроприять.
Дякувучи такым путованям, стрічам, люде лїпше
познавуть єден другого. Дїятельство Марії Соноцкі
помагать захраненю русинського ідентітета.

Іштван Токач
Депутат Русинського Націоналного Самосправованя
Родив ся 18. децембра 1954. у фамілії земледїлця у
Ракоцанї. Ґрекокатолик. Позад сконченя середнёї
школы дустав ошколованя за фахом автошлосер,
пузднїйше выробляв памнятникы, на днешнїй час
производитель земледїлської продукції. Из своёв
родинов жыє у Мішколц-Сірмa. Из жонов Юдітов
Токачне-Форкош выростили 4 дїти, мавуть 3 онукув.
Іштван Токач єден из основателюв ґрекокатолицького церькувного прихода Мішколц-Сірмa, член
двадцяткы и куратор прихода. Вун дуже активный
прихожанин, из його гадков рахувуть ся, честувуть го
за великый жывотный опыт, котрый Іштван Токач
хоснує у роботї. Примірный фаміліаш, жыє за христіанськыма законами, активно зучастнює ся у сполочному жывотї. Є депутатом Русинського Націоналного
Самосправованя Мішколца другого искликаня.
Як депутат Націоналного Самосправованя сістематично зучастнює ся у жывотї общины, орґанізації
міроприять, тематичных вечорув. Из своїма новыма
ідеями помагать роботї общины и самосправованя.

Основный и главный помочник у пуддержованю
културных капчань у вароші и його районох.
Вірный христіанин, помагать захраненю русинськых традіцій, из котрыма знакомить и другых. За
свої милосердіє и безотказность у помочи дустає од
сполности честованя и любов.
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Памняти предкув

Őseinkre emlékezve

Посланя Сокырницького Сирохмана
Йсе актуалноє політичноє законченя, а также тітулы роздїлув из вопросныма законченями суть легкый
наміт на вто, же Антоній Годинка сесь матеріал
моноґрафії опубликовав про пересвідченя „мудрої“
Европы. Айбо „чуствителна“ Европа уже не существовала. У представленю Годинкы на рукописaх у
импресумі ищи фіґурує ґеоґрафічна назва Унґвар,
айбо сесї рукописы уже не были опубликованї позад
політичнуй сітуації того часа. Його жаданя наладити
капчаня из ґрекокатолицьков церьковлёв и русинськыма сосполныма орґанізаціями Америкы были безрезултатныма. За йсе отворено написав редактор містного выданя: Антоній Годинка пише не у тому духови,
котрому соотвітствує менталітет америцького русинства. (Єдным из парадоксув заключеня мира у
Первуй Світовуй войнї было вто, же по сутї вун быв
заключеный из юрістов Дженерал Моторс Ґеорґіём
Жатковичом). Антоній Годинка ищи дожыє до возъєдиненя утраченых теріторій и
активно зучастнить ся у процесох становленя русинської
писемности и будованя структуры и становленю русинської
наукы (Пудкарпатськоє Общество Наук, выданя часописа
„Зоря-Hajnal” и т. д.). Його дїятельство выкликало усе майбулші дішкуркы, майособо у
рокох 1944-1945. Десятьлїтя
його имня не споминавуть анї у
лексиконох. Та и наміченый
„ренесанс“ його имени у послїднї рокы однести мусай у
актив катедры украинськуй и
русинськуй філолоґії Нїредьгазькуй Высшої Школы [фунґовала од 1992. до 2013. рока ‒
Ред.] и ї руководителя Іштвана
Удварія. Академія Наук, котруй
бы яло на самый перед ознакомити заінтересовану сполность из дїятельством свого
дїствителного члена, намісто того ищи у часы зміны
строя сполностнуй сістемы выдає „научну“ книгу
автора, котрый у спередслові робить акцент на дуже
хосенну помуч марксистсько-ленінськуй дїдузнины, у
перву очередь у творох Леніна, пуд час написаня
роботы з політекономикы и ґаздувствa Русинув у
XVIII. столїтю.
У тот час, коли нова русинська інтеліґенція у дїлї
ренесанса властнуй културы рахує Антонія Годинку
сво ё в опоров, представителї сталінсько-бреж нєвськуй школы оборонявуть ся из послїднїх сил. У 4
числї новинкы націоналістичнуй оріентації „Кар6

патський Голос“ [новинка выходила в Ужгородї
‒ Ред.] выданя сёго рока,
зачали друковати шор
статей майлїпшых представителюв нашого многострадалного народа
Александера Бонкала,
Антонія Годинкы, Ивана
Гарайды и представлявуть їх як зрадникув
свого народа, котрі оддали своє тїло и душу врагови
(туй Мадярська Академія Наук).
Ищи раз перевыданый твур свідчить, же вшытко є
наопак. Дякувучи фундаменталному трудови Іштвана
Удварія, дана достойна оцїнка сюй моноґрафії и
ушыткуй творчуй дїдузнинї академика Антонія
Годинкы. Из представленых робут у дануй книзї суть
письма турецького султана Баязіда, написанї
1498. рока, котрых аналіз
академика на русинськум
языкови є куріозом, а
пусляслово мож сміло
причислити ку модернуй
ужгородськуй кодіфікаційнуй майстернї и послїдовно и точно дефінує
ушытко, што поязано из
русинськым ренесансом.
Рахує ся абсурднов ідея
„ослободженя”, при котрум „ослободженый“ має
счезнути из лиця землї.
Мы можеме повторити
слова автора, же Карпатськый басен многонаціоналный, етносы котрого тїсно поязанї меже собов капчами културы, и є
европськов цїнностёв, котру она стратити не може.
Кібы Годинка жыв у наш час, вун бы быв точно такої
же гадкы. Його творы говорять за йсе.
Такоє посланя Сокырницького Сирохмана [псевдонім Антонія Годинкы ‒ Ред.].
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Андраш Ш. Бенедек, писатель
Товмачила: Ірина Скіба

Юбілей

Jubileum

До 75-лїтя Ивана Манайла
14. януара 2017. рока у гостювливуй авлї готела „Рамада“ на честь дня роженя маляря Ивана Манайла
одбыло ся отвореня персоналної выставкы його творув. Многочислену публику привітствовала діректор
готела Каталін Фондлер,
сято провюг Андрій Манайло, сын художника, депутат Русинського Самосправованя Ваца

Струны душі
Родив ся Иван Манайло 16. януара 1942. рока в
Ужгородї у фамілії маляря Федора Манайла. Путь,
котрым буде йти по жывоту, Иван вубрав ищи у дїточі
рокы. Рішеня стати маляр ём , ги няньо, было
природным. Бог одарив його талантом, характером,
заміренём и отвореным сердцём, што помогло му
приносити людям хосен, прожыти содержателный
жывот, изробити щастливов свою родину, подаровати
світови світлї и богатї образы.
Зачатком пути в умілстві мож раховати 1957 рук,
коли Иван став студентом Ужгородського Училища
Прикладного Умілства (до 1960). Од 1960. рока вун
продовжає ученя на художествено-педаґоґічнум
факултетї Кієвського Державного Умілского Інстітута (до 1966. рока). Од 1966. рока и до 1985. рока
преподавав, а коло 10 рокув быв діректором в Ужгородськум Училищі Прикладного Умілства, робив у
художнюм фондї. У кунцёви 1970-ых ініціовав и
создав меморіалный музей свого отця Федора
Манайла, у половцї 1980-ых орґанізовав и єден час
возглавляв Союз професіоналных малярюв Пудкарпатя аґентуру „Інтер-арт".
1997. рока Ивану Манайлови у Мадярщинї роблять
операцію на сердцёви (вжывлявуть правену сердцёву
клапку). На гатарі 2000-ых рокув Иван и жона му Ірма
принимавуть рішеня перестяговати ся у Мадярщину.
Испершу бывали у селї Діошйену, пузднїйше пак у
селї Коморов. Перебываня у Мадярщинї про Ивана
было майспокуйным и стабілным періодом у його
жывотї, не позеравучи на проблемы из здоровлям. Вун
цалком оддає ся творчуй роботї, прикапчує ся ку
дїятельству русинськуй сполности Мадярщины, стає
депутатом и актівным дїятелём Русинського Націоналного Самосправованя. Быв одзначеный преміёв
Антонія Годинкы „За значнї досягненя у сфері
русинськуй културы, традіцій, материнського языка и
ґрекокатолицькуй віры“ (2007), одзнаков „За заслугы
в обогаченю світового умілства и вызначный вклад в
укріпленя русинсько-мадярськуй дружбы“ (2009).
Художник актівно выставлять ся, путує з Iрмов по
державох Европы, побывав у Еґіптї. Находить нові,
ищи не глyбоко обхваченї образотворчым умілством
темы: інтерпретує музыку ‒ „Русинськый танець“,
2004, „Лїсорубы. Позад музыкы Тадлера“, 2005,
„Ґеній В.-А. Моцарта“, 2006, „Рапсодія Ф. Ліста“,
2006, „Оперы Д. Верді“, 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, уловлює тонкі вібрації гармонії фарб
природы ‒ „Лїто“, 2005, „Цвітеня“, 2006, „Цвітник“,
2009, „Примнятой квітя“, 2009.
Супружеськый жывот в тотї послїднї рокы велмы
гармоничный. Любов ку Ірмі из роками не затихла, а,
наопак, окріпла. Быв, наконець, обретеный смысел
жывота: любов ку жонї, умілство, сїмейнї цїнности,
дїти и внукы. Малярь повідать за своє сїмейноє щастя
в тогдашнїх творох ‒ „У кертї“, 2009, „Наша кухня“,
2010. Айбо, сюй душевнуй гармонії дуже заваджали
проблемы зо здоров лё м, котр і з роками лем
назбіровали ся: ку хворотї сердця додали ся хворі
плюца , зла мана рука, головн ї бол ести , нервнї
потрясеня позад грозьб истнованя меморіалного
музея отця. Подаколы свуй неспокуй и розрушеня
вун выповідать на полотнї („Моє сердце“, 2005,
„Привидкы“, 2008.)
Иван Манайло до послїднїх днюв много малёвав.
У своїх творох открывав душу, тайнї мыслї, дїлив ся
радостёв и тривогов. Провбовав ити своёв властнов
ум і лськов путёв, котр а не бы ла бы позначен а
вплывом умілства отця. Несперечно, авторітет отця
Федора Манайла, єдного из основателюв пудкарпатськуй школы жывописа, быв велмы великым.
Умілство отця, котроє ся базовало на самобытнум
е кспрес и вн у м жывописн у м язык ови , глубокых
познанях історії и културы руднуй земли и чистосердуй любви ку рудному краёви было каталізатором
многых културных процесув не лем Пудкарпатя, а и
цїлyй Восточнуй-Европы.
Судьба была неупросима. Ивану Манайлови было
лем 68 рокув, наколы вун умер од інфаркта. У тому же
возрастї умер и його отець. Вун, ги и отець, свуй
жывот вручив умілству, служеню людюм и сїмї.
Лишыв по собі яркый, розрушливый слїд, отїлесненый у жывописных творох и запечататеный у нашуй памняти. З током часа його умілство, філософія
жывота, його душа стали ищи вецей близкыма и
зрозумливыма. Фізична неприсутность художника
усилила, як бы то не было чудно, емоціоналноє
посланя ним сотвореных творув. И каждоє його
полотно стало рефлексіёв в і брац ії струн душ і,
щиросердечнуй и отворенуй Ивановуй душі, у котруй
роженї были такі особенї, правдиві, емоціоналнї и
фаребнї жывописнї образы.
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Вікторія Манайло-Приходько
донька художника
діректор Музея Федора Манайла
предсїдатель Фонда Федора Манайла
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Великый пуст

Nagyböjt

Слава Исусу Христу!
Кажда християнська фамілія знає, же сперед
Пасхов треба постити и сповідати ся. Злучено з сим
звичайно возникать много вопросув, на котрі мы часто
не знаєме отвіта. Напримір: „Як треба постити? І
нашто тото робити?” И што робити, коли ты намагаш
ся дотримовати ся поста, а не выходить, ибо заваджавуть вшелиякі обстояня (робота, незнаня и т. д.).
Як душпастырь постараву ся помочи в сюм нелегкум
духовнум дїлї.
Также, што такоє пуст? Йсе гамованя тїла и
людськых наремностюв, позад котрых мы грішиме. А
гріх приводить нас ку тїлеснуй и духовнуй смерти.
Пажерливость, блуд, пянство и инші гріхы, котрі
нищать нашоє тїло ‒ се тїлеснї гріхы. Гріхы, котрі
ведуть нас до духовної погибелї ‒ йсе гордость, лицемірство, гнїв, лїнивство и инші. Айбо тїлеснї и духовнї
гріхы муцно суть покапчанї меже собов, и єден гріх
зазвычай детермінує слїдувучый. Се мож увидїти на
примірі Каина и Абела. Каин забивать брата позад
зависти. Tогды духовный гріх родив фізичный.
Также, як правдиво постити? За указователь пути
можеме взяти церькувный календарь. И зачнеме не од
самого поста, а од пудготовкы ку нёму, што зачинать
ся з Недїлї мытаря и фарісея. На примірі мытаря и мы
маєме вызнати перед собов и Богом ушыткі свої гріхы
и жывотнї недостаткы. Маєме быти готові просити
прощеня и прощати, а не выхваляти ся добрыма
дїлами вадь засуджовати ближнёго, ги тото робив
фарісей. Слїдувуча ‒ Недїля за блудного сына. Отець,
што тотожнить ся з Отцём Небесным, принимать и
прощає свого блудного сына, котрый є прототіпом
грішника. Айбо иншый сын, у свою очередь, не
готовый прийняти и порозуміти милосердный чин
отця и зад сёго нарікать му. Недїля мнясопустна:
Євангеліє описує Страшный Суд, и за котрі учинкы
дустанеме Царство Небесноє, а за котрі вічнї мукы
пекла. Сыропустна Недїля вадь Недїля прощеня: в
Євангелії ся говорить, же як мы прощаєме своїм
ближнїм, так и нам простить Отець Небесный, и
наопак, кедь мы не прощаєме од сердця, тогды и нам
не простять ся наші гріхы. Мож уповісти, же суть

пудготовкы ку постови ‒ йсе вызнаня вины, каятя и
готовность простити собі и ближнёму. Мы видиме, же
в сих Євангеліях мы не находиме анї єдного слова за
костованя вадь не костованя мнясныма стравами.
Возникать вопрос: „Чом?” Ибо „умертвленя” тїла
обмеженями в їдженї ‒ йсе лем средство, а не цїль.
Цїль ‒ духовноє вылїпшеня через "умертвленя" тїла и
гамованя страсти. Сам пуст ‒ йсе дїло індивідуалноє.
Ибо каждый чоловік ставить перед собов рузнї цїлї, в
досягненю котрых майлїпше годен помочи містный
сященик. И на самый перед челядник має вызначити
свуй духовный став и покласти собі за цїль выправити
свої недостаткы.
Также, пудготовчі Євангелія ку постови и Євангелія пуд час поста обертавуть наш позур на два основнї
способы вылїпшеня. Первый ‒ йсе молитва ги
комунікованя з Богом, в котруй просиме за жывых и
умерлых. В молитві за жывых молиме ся не лем за
добродїтелюв и родичув, айбо и за нашых неприятелюв и за наверненя грішникув. Про молитвы за
умерлыма у пуст одведенї Задушнї суботы, коли
просиме за душі усопшых родичув. Другый способ
вылїпшеня ‒ йсе милосерднї чины. Туй бесїда не лем
матеріалноє милосердя, айбо и духовноє. Се значить,
же мож навщивити хворых вадь розрадити засмученых, утїшыти добрым словом. Кулмінаціёв поста є
сповідь, перед котров робиме испыт совістї, т. е.
аналізуєме властнї чины. Потому збуджуємe жаль за
гріхы. Хотїв бы єм обернути позур, же жаль быває
совершеный и несовершеный. Несовершеный жаль ‒
йсе коли просиме прощеня за гріхы лем зато, жебы не
трафити до пекла. Совершеный жаль полїгать у
повному розуміню и пережываню жалю за обиду
люблячого Господа. Досягненя совершеного жалю
майлїпше мож учинити пуд час Страстного тыждня,
обдумувучи и „пережывавучи” страстї Христа.
На завершеня, хотіло бы ся пожелати ушыткым у
сёму постови досягнути поставленых духовных
цїлюв, а у сповідї пережыти совершеный жаль за свої
гріхы перед Світлым Воскресеніём.
о. Михаил Тіводор

In memoriam Каталін Хімінец
Из глyбоков скорботов дузнали сьме ся, же 13. фебруара 2017. рока по довгуй, терпеливо перенесенуй
хворотї упокоила ся Каталін Хімінец, урожена Леготаі.
Каталін родила ся на Пудкарпатю у Королеві 30. марца 1947. рока.
1970. рока скончила Ужгородськоє Музычноє Училище и дустала діплому учителя співаня, теорії
музыкы и хормейстера. Свою учителську карьєру зачала у руднум районї, учила співы, гру на фортепіано
и гармоницї. Пузднїйше робила у Закарпатськум Народнум Хорі, пак у 15-уй Ужгородськуй Середнюй
Школї руководила хором, преподавала солфеджіо, гру на фортепіано и гармоницї. 1994-го рока фамілія
перестяговала ся у Мадярщину до Будапешта. Каталін преподавала у Началнуй Школї имени Шаму
Цабан, вудти 2007. рока вуйшла на пензію.
Актівна, весела, бізувна, усе готова помочи участниця нашых міроприять. Хыбіти буде нам ї усміх и
мила особность.
Вічная Юй памнять и блаженый покуй!
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Кроника

Януар
01.: Рішенём Вседержавного Русинського Самосправованя од 1. януара 2017. рока слїдувучым
кіпом змінили ся тітулы інстітуцій ВРС:
Бібліотека Русинув Мадярщины имени професора
Иштвана Удварі
Завідувуча: Ілдіка Поланскіне Надаш
Выставочный Зал Русинської Музейної Колекції
имени дохтора Атаназа Фединца
Завідувучый: Др. Золтан Кламар
Русинськый Научно-Изглядователный Інстітут
имени академика Атнонія Годинкы
Руководитель: Др. Михаил Капраль
Собур Вседержавного Русинського Самосправованя на основі 123. § CLXXIX. Закона за права
націоналных меншын од 2011. рока назначив Ґабріелу
Ґіріц ведучов Уряда ВРС.
06.: Митрополіт Фюлёп Кочіш на сятови Водохреща посятив дунайську воду на набережнуй площы
Батянї. Сперед тым прозвучала Божествена Літурґія у
ґрекокатолицькуй церьковли Буды на улицї Фё.
По 70 рокох зясь провели осяченя воды рікы
Шайов на Водохреща, што засвідчило также и законченя Руздвяных сят. У Ґрекокатолицькум Соборі на
плoщы Буза потримали Сяту Літурґію, пак у Шайовпетрі єпископ Мішколцськуй Ґрекокатолицькуй
Єпархії Др. Атаназ Орос осятив воду рікы Шайов.
Великоє честованя дустало поселеня Тімар. Абел
А. Сочка, апостолськый адміністратор Нїредьгазськуй Ґрекокатолицькуй Єпархії по отконченю
Сятої Літурґії осятив воду Тисы.
У Будапештї, у прекокатолицькуй церьковли на
площы Рожак отець Михаил Тіводор по Сятуй
Літурґії осятив воду.
14.: При орґанізації Русинського Націоналного
Самосправованя Вамошуйфолу держали Первый
Русинськый Бал. На балови выступили Фолклорный
ансамбл „Піліш“ и русинськый хор Вамошуйфолу. За
русинські мелодії, створившы чудесну запалювучу
наладу на балови постарав ся Золтан Мур ж а,
прибывшый з Ужгорода.
Фебруар
10.: При совмістнуй орґанізації Русинського Націоналного Самосправованя Мішколца и Реґіоналного Русинського Самосправованя Боршод-АбовЗемплин одбыв ся Первый Русинськый Бал у будовлї
Ґрекокатолицького Училища Андраша Фай. Своёв
притомностёв гостюв почтили Віра Ґіріц ‒ русинськый посланик у Парламентї Мадярщины, Віктор
Крамаренко ‒ предсїдатель Вседержавного Русинського Самосправованя и Олґа Сілцер-Ликович –
заміститель предсїдателя Вседержавного Русинського Самосправованя. Весела, красочна проґрама
зачала ся выступом предсїдателя Русинського Регіоналного Самосправованя Боршод-Абов-Земплин
Марії Соноцкі. Пак своїм співом порадовала гостюв

Krónika

Жофія Унґварі, верші Шандора Петевфія прочитали
на русинськум языкови Каталіна Чакини Олчварі, а
на мадярськум языкови Янош Мігаль Соноцкі. Проґраму закрыли запалювучі рузнокіпнї танцї ансамбла
народного танця Синвовюлді. По поривавучуй
томболї и богатуй вечері бал продовжыв ся.
11.: У Будапештї, на цвынтарі Фіумей панахідов на
церькувно-славянськум языкови, котру одкончив о.
Михаил Тіводор, зачав ся день памняти академика
Антонія Годинкы. Шор міроприять продовжыв ся
передаванём лавреатум премії имени академика
Антонія Годинкы 2017. рока – памнятных медалій и
діплом, котроє одбыло ся у Домі Културы Зуґлова при
великуй кулькости участникув міроприятя. Зучастнили ся у сятови и молодї стіпендісты, котрых пудпорує ВРС. Из великым успіхом выступила єдна из
лавреатув ‒ позната умілкыня, лавреатка меженародної премії Світовуй Рады Русинув имени Василя
Турока-Гетеша за 2016 рук, заслуженый дїятель
културы Украины Олґа Прокоп из своїм тріо.
15.: Одбыв ся очередный за шором собур ВРС.
Депутаты проголосовали за поправленя у буджетї
Самосправованя и Інстітуцій на 2016. рук, прийняли
буджет Самосправованя и Інстітуцій на 2017. рук и
рішеня з шора актуалных вопросув.
18.: Столичноє НРС провело уже традіційный
фаршанґовый бал.
28.: 150 міліонув форінтув дополнителного пудпорованя дустануть націоналнї школы и захоронкы,
голосив держсекретарь Держсекретар ia т a за
реліґійнї, націоналнї и цівілнї капчаня МЛР Мікловш
Шолтейс на пре сконференції у Парламентї
Мадярщины. Пудпорованя дустануть 42 інстітуції,
котрі воздержувуть містнї націоналнї меншынові
самосправованя. Се 36 нїмецькі, 2 – горватські, 2 ‒
словацькі, єдна рум ы нська и єдна русинська
націонална школа и захоронка. Сумы пудпоровань
становлять од сїмсто тысяч форінтув до трёх из
половков міліонув. Комловшку представляли Ласлов
Попович, предсїдатель РНС, Ласлов Кетелеш, мер
поселеня, и Ріта Тімар, діректор Комловшськуй
Русинськуй Основнуй Націоналнуй Школы.
Ґрекокатолицька Cлужба Божа одправлять ся
на церькувно-славянськум языкови кажду недїлю
у 13:30 містного часа. Адрес: Будапешт, Rózsák tere
9-10.
Товмачила: Ірина Скіба

На сюм містї хочеме сердечно подяковати
нашому многоручному умілському редакторови
Андрійови Манайлови за многоручноє сотрудництво. Од сёго числа зачинавучи позад змін у правовых нормах котракта, ламаня и печатаня нашуй
новинкы перенимать Томаш Сабов и выдавательство Örökségünk
Редакція
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Фоторeпоpтaж

Laudációk
Fotó
összeállítás

Премія Антонія Годинкы 2017.  Hodinka Antal-díj 2017.

Фото: Штейнер Ґаборне (Премія Годинкы) Fotó: Steiner Gáborné (Hodinka rendezvény)

Водохрещі Тімар  Vízkereszt Timár

Водохрещі Будапешт  Vízkereszt Budapest

Водохрещі Шайовпетрі  Vízkereszt Sajópetri
10

Водохрещі на площиды Рожак 
Vízkereszt a Rózsák terén
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Fotó összeállítás

Laudációk
Фоторeпоpтaж

Будапешт  Budapest

Вамошуйфолу  Vámosújfalu

Мішколц  Miskolc

Будапешт, Парламент  Budapest, Országház
Fotó: Bajtai László (Parlament) / Фото: Бойтоі Ласлов (Парламент)
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Ünnepeink

Наші сята

Hodinka Antal-díj 2017
2017. február 11-én a Fiumei Nemzeti Sírkertben
Hodinka Antal akadémikus sírjánál PanachidávalGyásszertartással kezdődött a megemlékezés. A szertartást egyházi szláv nyelven Tivadar Mihály görögkatolikus pap vezette. A gyászmise után a települési, a regionális és az Országos Ruszin Önkormányzat képviselői
megkoszorúzták az akadémikus sírját. A megemlékezés
és a Hodinka Antal-díj 2017. évi díjátadó ünnepségére a
Zuglói Civil Ház nagytermében került sor. A díjakat Kramarenko Viktor ORÖ elnök és Szilcer-Likovics Olga
elnökhelyettes adták át, segítségükre voltak debreceni
ösztöndíjasaink Soltész Edit Livia és Bardóczi Zsuzsanna.
Kramarenko Viktor, az Országos Ruszin Önkormányzat elnökének köszöntője
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Giricz Verát, az
Országgyűlés ruszin nemzetiségi szószólóját, dr. Hodinka
Lászlót, Hodinka Antal örökösét, Babinec Mikolát, a

kárpátaljai ruszinok képviselőjét a Ruszinok Világkongresszusában, Dr. Lyavinecz Sztyepánt, a Ruszinok
Világkongresszusának elnökét, Iváncsó Róbertet, a
Munkácsi Városi Tanács képviselőjét, Duda Eduárdot, a
Munkácsi Színház igazgató-helyettesét, Sokácz Anikót, a
Zuglói Önkormányzat képviselőjét, Tivadar Mihály atyát,
a 2017. évi Hodinka Díj várományosait, az Országos
Ruszin Önkormányzat Közgyűlésének, a területi és
regionális önkormányzatok és a társadalmi szervezetek
jelenlévő képviselőit és kedves vendégeinket.
Hodinka Antal a kárpátaljai ruszinok legeredményesebb és legsokoldalúbb kutatója, európai műveltségű,
a ruszin és a görögkatolikus gyökerekhez élete végéig
hűséges, nagy jelentőségű tudós, író, tanár, akinek
születésének 153. évfordulóját ünnepeljük idén. Pontosan egy évvel ezelőtt itt, ebben a teremben Hodinka
Antal akadémikus emlékévének nyilvánítottuk a 2016.
évet, így az év folyamán több, az akadémikushoz kötődő
rendezvényt, konferenciát rendeztünk.
Csak néhány legfontosabbról szeretnék beszámolni.A
nyár folyamán több táborunkban azonos időben táborozó
gyerekek egy közös, egész napos budapesti kiránduláson
vettek részt. A gyerekekkel megkoszorúztuk Hodinka
Antal emléktábláját a Benczúr utcában, ahol sok éven át
élt, és egy kis történelmi előadást is tartottunk.
Szeptemberben az Ombudsmani Hivatal Korczak
termében konferenciát rendeztünk, ahol Hodinka Antal
akadémikus unokája, dr. Hodinka László bemutatta a
nagyapjától örökölt hagyatékot, októberben Pécsett az
egyetem orosz tanszékével közösen rendeztünk konferenciát az akadémikus tiszteletére. A konferencia végén
megkoszorúztuk az egyetem falán az Országos Ruszin
Önkormányzat által állított HodinkaAntal emléktáblát.
Idén 14. alkalommal kerül átadásra az Országos
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által 2004-ben
alapított Hodinka Antal-díj, amely emlékplakettből és
oklevélből áll. Az Országos Ruszin Önkormányzat
Testülete a 2016-os évi utolsó ülésén szavazott a díj
várományosairól, akikről alább tudósítunk.
Fordította: Vorinka Irén

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

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

12

Русинськый Світ  Ruszin Világ

Akikre büszkék vagyunk

Наша гордость

Dr. Hodinka László
Dr. Hodinka László, aki Hodinka Antal akadémikus, a
magyarországi és a kárpátaljai ruszinok történetének
legeredményesebb és legsokoldalúbb kutatójának, tudósának vér szerinti és szellemi örököse egyaránt, a ruszin
közösség kiemelkedő tagja, 1947-ben született Budapesten. A Semmelweis Egyetemen 1971-ben szerzett
diplomát „Summa cum laude”, majd reumatológia és
ﬁzioterápiai, később klinikai immunológiai szakképesítést szerzett. Az Országos Reumatológia és Fizioterápiás
Intézetben dolgozik 1971 óta, 1992-2006 között orvos,
szakmai főigazgató-helyettes, 1994-től osztályvezető főorvos. 1987-től választott és kinevezett szakmai vezetői
feladatokat lát el, valamint kandidátusi tudományos
fokozattal rendelkezik. A reumatológiai és immunológiai
betegségek területén több évtizedes szakmai gyakorlattal
rendelkezik, a hazai orvostudomány jeles képviselője.
Egészségügyi menedzseri másoddiplomát is szerzett,
tudományos területe a gyulladás és a fájdalom, valamint
az egészségügyi közgazdaság. Kutatómunkájának
eredményeit hazai és külföldi szakmai lapokban közlik,
számos nemzetközi tudományos konferencia résztvevője.

A Hodinka Antal akadémikus szellemi és tárgyi örökségének kezelője, kutatója, feltárója – tevékenységével
felbecsülhetetlen értékeket ment közösségünk jelenlegi
és eljövendő tagjai részére.

„Narodni Novinki”
A ruszin újjászületés időszaka az 1990-es évek elején
kezdődött el. A rendszerváltásokat követő békés időszakban népünk végre kiállhatott a saját érdekeiért. A
szlovákiai és a nemzetközi ruszin közélet első fecskéje a
„Narodni Novinki” című hetilap volt, mely a tavalyi
évben ünnepelte 25 éves jubileumi évfordulóját: először
1991. augusztus 21-én, Eperjesen jelent meg a jelen idők
első ruszin újságja. Az eperjesi ruszinok a lap kiadását
nehéz körülmények között kezdték, de annál nagyobb
lelkesedéssel és akarattal tették a dolgukat. Köztük volt a
mélyen tisztelt Hetes-Turok Vaszilij, a Ruszinszká
Obroda civil szervezet első elnöke. Ennek a szervezetnek
1991 és 2003 között ez a lap volt a sajtóorgánuma. Több
éven át lelkesen dolgozott a lapnál Malcjovszka Marija
is, az ismert ruszin írónő, az egyik első újságírónő, aki
sajnos nincs már közöttünk. Ebben az ünnepélyes
percben említést kell tennünk Sziszák Jaroslavról, a
Duchnovitch Alexander Színház igazgatójáról, aki
otthont adott a kislétszámú szerkesztőségnek; az első
újságírókról és munkatársakról: Kuzmjakova Márijáról
és Pliskova Annáról, aki jelenleg az Eperjesi Tudományegyetem Ruszin Tudományos Kutatóintézet vezetője, a
híres ruszin karikaturistáról és aktivistáról, Vica Fedorról; és külön tisztelettel és elismeréssel Zozuljak
Alexanderről, aki 25 éve áll a hetilap szerkesztőségének

élén. Neki köszönhető, hogy legyőzve az állandó – főleg
pénzügyi – problémákat a ruszin újjászületés szimbólumát, a „Narodni Novinki” hetilapot a 90-es évek kezdetétől napjainkig, ha nem is mindig rendszeresen, de világszerte olvashatják a ruszinok, és a számtalan olvasó türelmetlenül várja a hetilap következő számát.
ZozuljakAlexander hozzánk intézett levele:
Tisztelt Kramarenkó Úr, tisztelt Ruszin Önkormányzat!
Örömmel értesültünk arról, hogy a „Narodni Novinki” és a „Ruszin” magazin fennállásuknak 25. jubileuma
alkalmából 2017-ben Hodinka Antal-díjban részesültek,
amit nagyon köszönünk.
Úgy gondolom, hogy kiadványaink pozitív szerepet
játszottak a ruszin identitás újjászületésében és megerősödésében.
Egészségi állapotom miatt a legnagyobb sajnálatomra
nem vehetek részt a budapesti ünnepségen és a díj átadásán. Még egyszer szívből köszönöm a 25 éves ruszin
újságírás terén végzett munkánk ilyen magas fokú elismeréséért.
Tisztelettel:
Zozuljak Alekszander, 2017.01.01-ig a „Narodni Novinki” és jelenleg a „Ruszin” magazin főszerkesztője.
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Prokop Olga
1940. szeptember 6-án született egy sokgyermekes
családban, kilencen voltak testvérek. Nem volt könnyű
élete, hiszen a család nehéz anyagi körülmények között
nevelte gyermekeit. A családi összetartásnak és az édesanya optimizmusának köszönhetően a házban minden
este lefekvés előtt népdalokat, kántálásokat, egyházi
énekeket énekeltek. Édesapja példakép volt mindenki számára: gondos, tiszta öltözéket viselt, becsületes és igazságos volt, nagy önfegyelemmel rendelkezett, a falubeliekkel barátságosan viselkedett, gyönyörű hangja volt. A
mindennapi miséken a templomi karban énekelt, ahova
magával vitte a kis Olgát is.
A sors a 16 éves Olgát Szentmiklósra vitte. Azokban
az időkben a városban Oprisan László vezetésével egy vegyes kar működött, ahol Olga később szólista lett. Szentmiklósról már nem üres tarisznyával, hanem nagy repertoárral, népdalgyűjteménnyel került vissza szülőföldjére,
Husztra. A rádióban 1960-ban szerepelt először egy csodás fellépés után Kijevben. Olga csodálatos hangja bejárta egész Ukrajnát. Még ebben az évben a Moszkvai
Áprelevszkij hanglemezgyárban felvették Olga két dalát:
a „Hej Iváne” és a „Ná potocskum prálá” címűt. Ez nagy
hatással volt Olgára, úgy érezte, hogy folytatnia kell a
zenei életet, viszont ehhez valamilyen művészeti

végzettség is szükséges volt. Ezért 1965-ben felvételizik
a huszti zeneiskolába. Az iskola elvégzésével
megszerezte a zenei mesteri diplomát, kitűnően végzett
zeneelméletből és még a népi hangszeres játékot is
elsajátította. Tanulmányai elvégzése után először egy női
énekegyüttesnél énekel, majd a „Káblucsok” karban,
mely 16 lányból állt (1970). 1976-ban Olga megalapítja
az “ Еdelvejsz” f érﬁ énekegyüttest. A sikereknek
köszönhetően nem sokkal később létrehoz egy vegyes
kart és mellé egy tánccsoportot is. Ezeknek a
kollektíváknak 40 év alatt sikerült elérniük az ezer
koncertet is. A Szovjetunió szétesése után nehéz idők
következtek a falu kulturális életében. Olga megpróbált
kilábalni ebből a helyzetből és megalapította a
„Zábávká” nevű, ﬁatalokból álló együttest. Szentmiklóson ezek után újra friss szelek fújtak. A „Zábávká”
együttes rövid idő alatt sikeres lett, több helyszínen
szerepelt Budapesten egy Duchnovics Alexander tiszteletére rendezett nemzetközi folklór fesztiválon, majd
Romániában és Csehországban is felléptek. 2005-ben
Olga még a „Zábávká”-nál is ﬁatalabb gyerekekkel alapít
együttest , „Bábcséná szpivánocská” néven. Az együttes
régi népdalokat ad elő, melyeket Olga még nagyszüleitől
hallott. A „Zábávká” és а „Bábcsiná szpivánocská”
állandó fellépője a Munkácson évente megrendezésre
kerülő „Egy családban” hagyományőrző fesztiválnak.
Duchnovics Alexander születésének jubileumi, 200-adik
évfordulójára Prokop Olga egy hatalmas ünnepélyt
rendezett Szentmiklóson együttese és más munkácsi
járási együttesek részvételével.
Nagyon sokat lehetne még beszélni munkásságáról és
az elért eredményeiről, amelyek elismeréseként Prokop
Olgának í téltékoda a 2016. évi Turok-Hetes Vaszilij
nemzetközi dí jata ruszin kultúra sokoldalú művelése és
népszerűsí téseterénvégzetttevékenységéért.Ugyancsak
2016-ban a kultúra terén végzett kimagasló tevékenységéért az Ukrajna Érdemes Alkotóművésze címmel
tünte tték ki.

Együtt a Národni novinki és az Info ruszin!
Lapunk jelen számában hírt adtunk a Národni novinki lapról, melynek szerkesztősége a 2017. évi Hodinka
Antal-díj egyik kitüntetettje. A Szlovákiából érkezett legfrissebb hírek szerint a magyar kitüntetés volt az a „hab a
tortán”, amely megkoronázta a jelen idők legrégebbi ruszin lap 25 éves történelmét. Ez év elejétől a Národni
novinki egyesült egy másik szlovák ruszin újsággal, az Info ruszin-nal, és bízunk benne, hogy nem csak megtartja
a legértékesebb hagyományokat, de további sikereket ér el közösségi életünk média területén. Az újság új neve:
NN info ruszin.Aszlovák ruszinok hírei. Főszerkesztő: Medvigy Petro.
Sok szerencsét kívánunk szlovák kollégáinknak!
Szerkesztőség
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Akikre büszkék vagyunk

Наша гордость

Szónoczky János Mihályné
Hajdúböszörményben született 1958. május 23-án mezőgazdaságban dolgozó szülők gyermekeként. Nagycsaládból származik, öten voltak testvérek. Gyermekkorától
aktív tagja volt a Hajdúböszörményi Görögkatolikus Egyházközösségnek. A vallásosság egész családjára, rokonságára jellemző, már több generáció is a görögkatolikus egyház szolgálatában áll. Férje, Szónoczky János Mihály
szintén görögkatolikus pap, múcsonyi ruszin származású,
több alkalommal volt az Országos Ruszin Önkormányzat
és a helyi, illetve a területi önkormányzat képviselője.
Hat gyereket neveltek fel, a legidősebb 37, a legﬁatalabb 26 éves, közülük többen is ruszin önkormányzatoknál, szervezeteknél tevékenykednek.
Férﬁszabó végzettséggel rendelkezik, jelenleg egyéni
vállalkozó, fő területe a művészi kivitelezésű népi, kulturális és modern hímzések, valamint egyházi ruhák készítése. A hazai görögkatolikus templomok szinte mindegyikében megtalálható munkája: miseruhák, oltárterítők, sírleplek, egyéb varrott és hímzett egyházi kellékek.
Egyik legnagyobb eszmei értékű munkája az évente
augusztus 20-án megrendezésre kerülő Szent Jobb körmeneti ereklye alatti hatalmas méretű hímzett terítő. A ruszinság részére számtalan címert, zászlót készített, helyi
rendezvények egyedi ruházatait, viseleteit.
Rendkívüli ügyességgel készíti hagyományos ételeinket, a helyi rendezvényeken főként az ő főztjei kerülnek
felszolgálásra. Fánk, bobajka, tócsni, krumplilángos,
sztrapacska, bejgli és még sorolhatnánk a ﬁnomságok so-

kaságát, amikkel megörvendeztette a rendezvények
résztvevőit.
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei ruszin közösség
összetartása nagyrészt az ő munkájának köszönhető. Hazai és külföldi nemzetiségi zarándoklatok és kulturális kirándulások első számú szervezője: már a Kárpát-medence ruszinok által lakott szinte összes országába szervezett
utat. Ezeken a kirándulásokon közelebb kerülnek egymáshoz az emberek, falvakon átívelő szoros barátságok
alakulnak ki, ezáltal is növelve ruszin önazonosságukat.
Képviselőként ugyan nem volt jelen a döntéshozók
körében, viszont érdeme a ruszin önazonosság megőrzésében tagadhatatlan.

Takács István
1954. december 18-án Rakacán született görögkatolikus, földműves családban. Az általános iskola elvégzése
után autószerelő szakképesítést szerzett, majd műkőkészítőként dolgozott. Jelenleg aranykalászos gazdaként
mezőgazdasági őstermelő.
Családjával Miskolc-Szirmán lakik. Feleségével,
Takácsné Farkas Judittal három gyermeket neveltek fel,
négy unokájuk van.
A Miskolc-Szirmai Görögkatolikus Egyházközség
alapító tagja, képviselő és az egyházközség gondnoka.
Egyházközségben aktív, véleményére adnak, sokan tisztelik, gyakorlati tapasztalatait, szaktudását a közösségben kamatoztatja. Családjával példamutató keresztény,
vallásos életet élnek és aktívan vesznek részt a közösség
életében.
Második ciklusban a Miskolc MJV Ruszin Nemzetiségű Önkormányzat képviselő-testületének tagja.
Mint nemzetiségi képviselő rendszeresen vesz részt a
közösség munkájában, a szervezésben és a közösségi
programokban. Jó ötleteivel, élettapasztalatával segíti az

önkormányzat munkáját. Városi szinten, illetve a Miskolc-Szirma városrészben a közösségünk egyik kiemelkedő, központi kapcsolattartója.
Vallási és ruszin hagyományaihoz hűségesen ragaszkodik, azokat lehetősége szerint másokkal is megismerteti. Empatikus egyénisége és segítőkészsége kivívta közösségünk tiszteletét és szeretetét.
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Őseinkre emlékezve

Памняти предкув

A Szeklencei Szegényember üzenete
Ez az aktuálpolitikai befejezés és néhány fejezetcím
kérdésként való feltevése azt sugallja, hogy Hodinka ebben a könyvben már lényegében kész monograﬁkus
anyagát az „értelmes Európa” meggyőzése érdekében
tette közzé. A kérdésre érzékeny Európa azonban már ekkor (sem) létezett. Hodinka egyes nyomtatásra előkészített kéziratainak „impresszumában” még Ungvár szerepelt, ott azonban már nem
láthatott napvilágot tárgyilagos, az aktuálpolitikai elvárásokat nem követő munka.
Hiába keres kapcsolatot az
amerikai görög katolikus és
ruszin kulturális szervezetekkel. Az egyik ottani lapszerkesztő nyíltan meg is írja:
Hodinka nem olyan szellemben ír, ahogy azt az amerikai
ruszinság mentalitása megkívánná. (Az első világháborút
lezáró békekötések egyik paradoxona: Párizsban lényegében
a General Motors ügyvédjével,
Zsatkovics Györggyel „kötöttek békét”!). Hodinka még
megéli a Ruszinföld visszacsatolását, aktív, de elsősorban
pártoló szerepet vállal a ruszin
írásbeliség és szaktudomány
fejlesztését célzó szerveződésekben (Kárpátaljai Tudományos Társaság; Zorja-Hajnal c. folyóirat stb.) Munkássága 1944–45 után azonban még inkább „zavaró tényezővé” vált. Évtizedekig még a kézikönyvek sem említik a
nevét, s az utolsó évtizedben tapasztalható „reneszánsza”
is egy vidéki műhely, a nyíregyházi főiskola ukrán–ruszin tanszékéhez és vezetőjéhez, Udvari Istvánhoz
fűződik. Az Akadémia, amelynek elsődleges kötelessége
lett volna, hogy egykori prominens tagjának életművét a
szakmai közönség elé tárja, még a rendszerváltás éveiben
is olyan „tudós” könyvét közölte, aki bevezetőjében kihangsúlyozza, milyen hasznos segítségre talált a
marxizmus–leninizmus képviselőinek, elsősorban
Leninnek a munkáiban a 18. század ruszinföldi gazdaságtörténetének megismerésében!
Míg a nemzeti létük és kultúrájuk újraszervezésével
foglalkozó új ruszin értelmiség éppen Hodinkában talál
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legfőbb támaszára, a sztalini–brezsnyevi vonal lassan kivénhedő képviselői kétségbeesett utóvédharcokat folytatnak. A nagyukrán orientációjú Karpatszkij Holosz ez
évi 4. számában kezdődő cikksorozat Bonkáló Sándort,
Hodinka Antalt és Harajda Jánost – hányatott sorsú népük
s a „szakma” kétségkívül legjobb képviselőit – azok közt
sorolja fel, akik nemcsak
készek voltak hazájuk elárulására, de testüket-lelküket is
eladták az ellenségnek (itt: a
Magyar Tudományos Akadémiának!).
A reprintben megjelent kiadvány azonban puszta létével
is cáfolja ezt. Nemcsak előszavában mond többet a magyar változatnál, de Udvari
István alapos tanulmánya megfelelő közegbe helyezi nemcsak ezt a munkát, de a Hodinka-életművet is. A jelen kötet e
két nagyobb egysége közt
Bajazid szultán 1498-as levelének ruszin népnyelven írott
elemzése lényegében csak
kuriózum, az ezt követő
névtelen, de egyértelműen a
mai ungvári ruszin nyelvkodiﬁkáló műhelyhez köthető
utószó pontosan és elkötelezetten fogalmazza meg mindazt, ami a ruszin újjászületéssel
kapcsolatos. Abszurd ötletként vetíti elénk azt a
„felszabadítást”, amelyben a „felszabadítottnak” el kell
tűnnie a föld színéről. Akár mi is elmondhatnánk a kísérő
cikk szerzőjével, hogy a Kárpát-medence soknemzetiségű, egymással szorosan
összefüggő kultúrája olyan érték, amelyet nem veszíthet el
az új Európa. Ha Hodinka ma
élne, talán ugyanígy fogalmazna. Művei azonban mindenképpen ezt sugallják.
Ez a „szeklencei szegényember” üzenete [Hodinka
Antal írói álneve – Aszerk].
S. Benedek András, író

Русинськый Світ  Ruszin Világ

Jubileum

Юбілей

Manajló Iván jubileumára
Manajló Iván 75. születésnapja tiszteletére műveiből összeállított kiállítás megnyitójára került sor
2017. január 14-én a Ramada Hotel vendégváró halljában, ahol a nagy létszámú közönséget
Pfandler Katalin igazgató köszöntötte, a rendezvényt
Manajló András, a művész ﬁa, a Váci Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat képviselője vezette

A lélek húrjai
Manajló Iván 1942. január 16-án született Ungváron
Manajló Fedor festőművész családjában. Életútját Iván
már gyerekkorában kiválasztotta, az elhatározás, hogy
festőművész lesz, mint az apja, természetes dolognak
tűnt. Isten csodás tehetséggel, természettel, elhatározottsággal és tiszta szívvel ajándékozta meg. Ezek a tulajdonságok segítették abban, hogy az emberek számára
hasznosat, maradandót alkosson, tartalmas életet éljen,
boldoggá tegye családját és ragyogó műveivel megajándékozza a világot.
A művészet útján való elindulását 1957-től lehet keltezni. Iván ekkor lett az Ungvári Művészeti Iskola diákja,
1960-ig tanult itt, majd a Kijevi Állami Művészeti Főiskolán folytatta tanulmányait művészet-pedagógia
szakon 1966-ig, majd 1985-ig tanít és az Ungvári Művészeti Iskola igazgatójaként dolgozik. Részt vesz a Művészeti Alap munkájában. Az 1970-es évek végén hozza
létre apja emlékmúzeumát. Az 1980-as évek közepétől
szervezője és egyidejűleg elnöke a kárpátaljai hivatásos
festők egyesületének, az Inter-Art ügynökségnek.
1997-ben Magyarországon szívbillentyű műtéten esik
át. A 2000-es évek derekán Iván és felesége, Irma eldöntik, hogy Magyarországra költöznek. Először Diósjenőn,
majd Komoróban laknak. Az egészségügyi problémák
ellenére a Magyarországon eltöltött időszak számít a legnyugodtabb és legstabilabb korszaknak Iván életében.
Teljesen alárendeli magát az alkotói munkának, bekapcsolódik a Magyarországon élő ruszin kisebbség tevékenységébe, képviselője és aktív tagja lesz a ruszin kisebbségi önkormányzatnak. 2007-ben megkapja a Hodinka Antal-díjat a ruszin kultúra, a nyelvi hagyományok
és a görögkatolikus hit ápolásáért. 2009-ben kitüntetik a
világ művészetének gazdagításáért és a ruszin-magyar
barátság szorosabbá tételének megerősítéséért. Aktív
életet él, kiállításokat rendez, Irmával bejárja Európa országait, sőt még Egyiptomban is megfordul. Olyan új
témákra lel, melyekkel képzőművészetében eddig még
nem foglalkozott – a zenei művek témáját dolgozza fel és
ábrázolja képein. Ezen művei a zeneértelmezések:
„Ruszin tánc” 2004, „Favágók. Tadler József zenéjére”
2005, „W.A.Mozart zsenije” 2006, „Liszt Ferenc rapszódiája” 2006, „G.Verdi operái” 2006, „Bach zenéje”
2006, „Jazz” 2008, „Grieg szonátái” 2008 és így tovább.
Időközben más témában is születtek művei: időérzék
„Közelítés” 2004, saját gondolatok „Gondolataim” 2005,

színelemzések „Hajnalban” 2003, „Napkitörés” 2004, a
természet színeinek harmóniája „Nyár” 2005, „Virágzás”
2006, „Virágágyás” 2009, „Kellemes virágok” 2009.
Házassága ezekben az időkben nagyon harmonikus.
Irma iránt érzett szerelme nem csillapodott, csak megerősödött. Végre megtalálta élete értelmét, amit a felesége szeretete, a művészet, a családi értékek, az unokák
jelentettek számára. Iván családi boldogságát festményei
is tükrözik: „A kertben” 2009, „A mi konyhánk” 2010.
Azonban ezt a lelki harmóniát nagyon zavarták az egészségével kapcsolatos problémák, melyek az évek során
felhalmozódtak. Egy sor betegség gyötörte, és az apja
emlékmúzeumának fennmaradása körüli bizonytalanság
miatti fenyegetettség is megterhelte idegrendszerét.
Gyakran a saját bizonytalanságát és érzéseit is a vásznon
jelenítette meg: „Az én szívem” 2005, „Látomás” 2008.
Iván életének utolsó napjáig sokat dolgozott. Műveiben megnyitotta lelkét, feltárta titkos gondolatait, megosztotta örömeit és gondjait. Igyekezett egyéni művészeti, festői úton járni, tiszteletben tartva, de nem utánozva
apja művészetét, aki a kárpátaljai képzőművészeti iskola
alapítóinak egyike révén nagy hatással volt rá. Expresszionista festészete, melynek alapja az Ezüst Föld (Kárpátalja) kultúrájának mély ismerete és őszinte szeretete
ugyanis sok kulturális folyamat mozgatórugójává vált
nem csak Kárpátalján, hanem Kelet-Európában is.
A sors kegyetlen. Iván még csak 68 éves volt, amikor
szívinfarktus következtében elhalálozott. Ugyanennyi
évesen halt meg az apja is. Ő is, ahogyan az apja is, az
egész életét a művészetnek, az emberek szolgálatának és
a családjának szentelte. Maga után ragyogó, izgalmas
örökséget hagyott, amit képein ábrázolt, és mi emlékezetünkbe véstük. Az idő múlásával művészete, életﬁlozóﬁája és lelki világa még közelebbivé és érthetőbbé vált.
Bármennyire furcsa, de a festő ﬁzikai jelenlétének hiánya
még jobban megerősítette műveinek érzelmi mondanivalóját. Minden egyes képe tükrözi lelki húrjainak rezzenéseit, nyitott és tiszta lelkét, melyekből megszülettek az
oly egyedi, valóságos, érzelmi és színpompás festői
művek.
Manajló-Prihogykó Viktória
a művész lánya
a Manajló Fedor Múzeum igazgatója
a Manajló Fedor Alapítvány elnöke
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Nagyböjt

Великый пуст

Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Minden keresztény család tudja, hogy húsvét előtt
böjtölni és gyónni kell. Ennek folytán felmerülnek bizonyos kérdések, amelyekre gyakran nem is tudjuk a választ. Például: hogyan böjtöljünk és miért? Mit tegyünk,
ha minden igyekezetünk ellenére nem tudjuk betartani,
mert tőlünk független körülmények (munka, ismerethiány, stb.) akadályoznak? Mint lelkiatya igyekszem segítséget nyújtani ebben a nem könnyű lelki kérdésben.
Tehát, mi is a böjt? Testi és emberi vágyaink megfékezése, mert ezekkel vétkezünk. És a bűn testi és szellemi
halálhoz vezet. Falánkság, szabadosság, iszákosság és
más bűnök, melyek testünket pusztítják – ezek a testi bűnök. Lelkünk halálát pedig az önteltség, képmutatás, düh,
restség és hasonló vétkek okozzák. Azonban a testi és a
lelki bűnök összefonódnak, egyik vonzza a másikat.
Egyik példája ennek Káin és Ábel története. Káin irigységből öli meg testvérét.Alélek bűne okozza a test bűnét.
Szóval milyen legyen a böjt? Kezdetnek vegyük elő
az egyházi naptárunkat. Kezdjük magával a böjtre való
felkészüléssel, amely a vámos és a farizeus hetével kezdődik. A vámos példáját követve nekünk is be kell vallanunk Isten és magunk előtt minden bűnünket és hiányosságunkat. Készen kell állnunk a bocsánatkérésre és
megbocsátásra, nem pedig hivalkodni a jótetteinkkel és
elítélni embertársainkat, ahogy ezt a farizeus tette. A
következő hét a tékozló ﬁú hete. Az apa, aki az égi Atya
jelképe, megbocsát és visszafogadja eltévelyedett ﬁát,
aki pedig a bűnös jelképe. A másik ﬁa ellenben nem tudja
elfogadni és megérteni atyja irgalmas cselekedetét és szót
is emel ellene.
Húshagyó hét: az Evangélium leírja a Utolsó Ítéletet,
milyen tettek vezetnek a Mennybe, melyek a pokol örök
tüzébe. A vajhagyó vagy engesztelő hét az evangélium
szerint arra tanít, hogy ha mi is megbocsátunk a hozzánk
közelieknek, mi is bocsánatot nyerünk Égi Atyánknál, és
fordítva: ha nem bocsátunk meg tiszta szívből, a mi bűneink sem nyernek bocsánatot. Azt mondhatjuk, hogy a
felkészülés heteinek értelme az őszinte beismerés és a
bűnbánat, hogy képesek legyünk megbocsátani mások és
magunk vétkeit. Észrevehetjük, hogy ezekben az evangéliumokban nem találunk egy szót sem az állati ételek fogyasztásáról vagy annak tilalmáról. Felmerül a kérdés:

miért? Mert a test „elnémítása” az ételek megvonásával
csak eszköz és nem a cél. A cél a lélek tökéletessé tétele a
test „elnémítása” és a vágyak uralása által létrejövő
csendben. A böjt ezért mindig is egyéni. Mert minden ember más célokat tűz ki maga elé, elérésükhöz pedig a lelki
pásztor adhatja a legtöbb segítséget. Elsősorban azonban
az embernek önmagának kell számot vetnie lelkéről, és a
feltárt hiányosságok kijavítását tűzni ki célnak.
Összegezve: a Húsvét előtti felkészítő evangéliumok
és a húsvéti evangéliumok a tökéletesedés két módját
kínálják. Az első az ima, azaz Istennel való beszélgetés,
amelyben az élőkért és a holtakért könyörgünk. Az élőkért szóló imákban nemcsak a jótevőinkért és a rokonokért imádkozunk, hanem ellenségeinkért és a bűnösök
megtéréséért is. Az elhunytakért való imáknak a böjt idején a Hramotás szombatok vannak szentelve, amikor is az
eltávozott rokonok lelkéért imádkozunk. A másik út pedig a jó cselekedetek gyakorlása. Nemcsak anyagi, hanem lelki téren is. Vagyis betegeket látogatunk meg, vigasztalunk, elesetteket nyugtatunk csendes szóval. A böjt
magasztos befejezése pedig a gyónás, amit megelőz az
önvizsgálat, lelki tükör, azaz megvizsgáljuk tetteinket.
Megbánjuk bűneinket. Azonban két bűnbánat létezik: a
csak névleges és a teljes. A névleges, nem teljes megbánást azért tesszük, hogy úgymond pokolra ne kerüljünk.
Az igazi bűnbánat pedig vétkeink teljes megismerése
utáni megbánás szerető Urunk színe előtt. Ennek a legjobb ideje a Nagyhét, mikor érezhetjük, „átélhetjük”
Krisztus áldozatát.
Befejezésül kívánom, hogy e böjt alatt mindenki érje
el lelki céljait, gyónásában pedig élje meg a bűnbánatot a
Dicsőséges Feltámadás előtt!
Tivadar Mihály
görögkatolikus áldozópap
Fordította: Janger Bt.
Görögkatolikus Szentliturgiát tartunk egyházi szláv
nyelven vasárnaponként 13:30 órai kezdettel a Budapest,
Rózsák tere 9-10. alatt található görögkatolikus templomban.

In memoriam Himinec Katalin
Megrendülten értesültünk arról, hogy Himinecz Katalin, született Lehotay Katalin 2017. február 13-án hosszan
tartó, nagy türelemmel viselt betegség után csendben elhunyt. Katalin 1947.03.30-án született Királyházán,
Kárpátalján. 1970-ben ének, zeneelmélet és karvezető tanári diplomát szerzett az Ungvári Zenei
Konzervatóriumban. Pályafutását ének, zongora és tangóharmonika tanárként a nagyszőlősi járásban kezdte.
Később a Kárpátaljai Népi Kórus társulatában szakfelügyelői feladatokat végzett, azután az ungvári 15. számú
középiskolában karvezető, zeneelmélet, zongora és tangóharmonika szakos tanárként dolgozott. 1994-ben
családjával Magyarországon, Budapesten telepedett le és a Czabán Samu Általános Iskolában tanárként folytatta
munkáját, ahonnan 2007-ben vonult nyugdíjba. Közösségünk rendezvényeinek aktív, jókedvű, megbízható,
mindig segítőkész résztvevője volt. Hiányozni fog kedves, mosolygós egyénisége.
Békés nyugalmat és örök emléket!
18

Русинськый Світ  Ruszin Világ

Krónika

Január
01.: Az Országos Ruszin Önkormányzat Közgyűlésének döntései alapján 2017. január 1-i hatállyal az ORÖ
Intézményeinek elnevezése a következőkre változott:
Udvari István Magyarországi Ruszinok Könyvtára,
vezető: PolánszkinéNádasIldikó,
Fedinecz Atanáz Magyarországi Ruszinok Közérdekű Muzeális Gyűjteménye és Kiállítóhelye, vezető: Dr.
Klamár Zoltán, Hodinka Antal Ruszin Tudományos Intézet, vezető: Dr. Káprály Mihály.
Az Országos Ruszin Önkormányzat közgyűlése 2016.
augusztus 1-jével a Nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. tv. 123.§-ában foglaltakra tekintettel határozatlan időre kinevezte Giricz Gabriellát az Országos
Ruszin Önkormányzat Hivatala hivatalvezetőjének.
06.: Január 6-án Vízkereszt napját, amely egyben a karácsonyi ünnepkör lezárása is, vízszenteléssel ünnepelte a
budai görögkatolikus egyházközség. A Fő utcai Szent Flórián-templomban a Szent Liturgiát Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyházmegye metropolitája celebrálta, majd a
Duna-partra vonult a hívekkel, s megszentelte a folyó vizét. Mintegy 70 év után újra vízszentelési szertartást tartottak a Sajónál is: a Búza téri Görögkatolikus Székesegyházban ezen a napon Szent Liturgiát mutattak be, majd Sajópetrinél Orosz Atanáz, a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye megyéspüspöke szentelte meg a folyó vizét.
Nagy megtiszteltetés érte Tímár település görögkatolikus
hívőit is: Szocska A. Ábel, a Nyíregyházi Görögkatolikus
Egyházmegye apostoli kormányzója látogatott el községükbe és a Szent Liturgia után megszentelte a Tiszát.
14.: I. Ruszin Hagyományőrző Bált tartottak Vámosújfalun a helyi RNÖ rendezésében, melynek fellépő vendégei voltak a PILIS Folklór Együttes és a Vámosújfalui
Ruszin Dalkör. A ruszin nótákkal tűzdelt fergeteges báli
hangulatról az Ungvárról érkezett Murzsa Zoltán gondoskodott.
Budapesten, a Rózsák terén található görögkatolikus
templomban Tivadar Mihály atya a Szent Liturgiát követően megszentelte a vizet.

Кроника

gyi csoportjának tüzes táncegyvelege zárta. A vidám mulatság az izgalmas tombola és a bőséges vacsora után is
folytatódott.
11.: A budapesti Fiumei úti Nemzeti Sírkertben Tivadar Mihály atya egyházi szláv nyelvű Panachidájával vette kezdetét a Hodinka Antal Emléknap. A rendezvény a
vendégekkel és ORÖ ösztöndíjassal zsúfolásig megtelt
Zugló Civil Házban folytatódott a 2017. évi Hodinka-díj
átadásával és a színvonalas műsorral, amelyet Prokop Olga és együttese adott elő. Olgát, Ukrajna Érdemes Alkotóművészét, a 2016. évben a ruszin kultúra sokoldalú művelése és népszerűsítése terén végzett tevékenységéért a Ruszin Világtanács Turok-Hetes Vaszilij Nemzetközi Díjjal
tüntette ki.
15.: Megtartotta soron következő rendes ülését az Országos Ruszin Önkormányzat Közgyűlése. A képviselők
elfogadták az Országos Ruszin Önkormányzat és Intézményeinek 2016. évi költségvetésének módosítását és a
2017. évi költségvetést.
18.: A Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
megtartotta a hagyományos farsangi batyus bált.
28.: Százötvenmillió forint kiegészítő támogatást kapnak a nemzetiségi iskolák és óvodák 2017-re – jelentette
be az Egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár az Országgyűlés Vadásztermében Budapesten. A támogatást 42 nemzetiségi önkormányzat által fenntartott intézmény kapja: 36 német, két
horvát, két szlovák, egy román és egy ruszin nemzetiségi
iskola, illetve óvoda – közölte sajtótájékoztatóján Soltész
Miklós. Az egyes intézményeknek megítélt támogatás
összege hétszázezer és három és fél millió forint között
van. Komlóskát az ünnepélyes közzétételen Popovics
László, a helyi RNÖ elnöke, Köteles László, a település
polgármestere és Timár Rita, a Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetője képviselte.

Február
10.: A Miskolc MJV és a BAZ megyei Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatok szervezésében a miskolci Fáy
András Görögkatolikus Szakképző Iskolában sor került
az I. Ruszin Bálra. A rendezvényt jelenlétével megtisztelte Giricz Vera, az Országgyűlés ruszin nemzetiségi szószólója, Kramarenko Viktor, az Országos Ruszin Önkormányzat elnöke és Szilcer-Likovics Olga, az ORÖ elnökhelyettese. Szónóczki Mária, a BAZ Megyei Területi Ruszin és a Miskolc MJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnökének köszöntőjét színes, vidám műsor követte: a
közösség ﬁatal tehetsége, Ungvári Zsóﬁa énekelt, Csákiné Olcsvári Katalin ruszin nyelven, Szónoczky János Mihály pedig magyar nyelven adta elő Petőﬁ Sándor verseit.
A műsort a Szinvavölgyi Néptánccsoport Kisszinvavöl-

Fotó: Árvai Károly/kormany.hu

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Manajló
Andrásnak, művészeti szerkesztőnknek a sokéves
gyümölcsöző együttműködésért. Ettől a számtól
kezdve a szerződéses jogviszonyokban bekövetkezett változások miatt lapunk tördelését és nyomtatását Szabó Tamás és az Örökségünk kiadó veszi át.
A szerkesztőség
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