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На обкладцї “Тіганьські асоціації” Петра Фёлдеші,
котрый 22. юнія с. р. отпраздновав 70-ручный юбілей. Ґратулуєме майстрови!
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6.: По законченю первого закладавучого
засїданя Парламента Мадярщины приняли присягу
націоналнї посланикы. Од теперь у роботї Парламента зучастнювуть ся 13 націоналнї посланикы.
10.: На честь Александера Духновича у
театралнуй залї Столичного Русинського Самосправованя орґанізовали памнятный вечар. По
привітственум слові предсїдателя Олґы СілцерЛикович одбыла ся ярка, забавна проґрама. Акцію
пудпоровали многі пештські Русинські Самосправованя.
17.: У Ердї на староселськум шорі виняных
пивниць тримали VI. Сято Цвітїня Вина и
Націоналный Фестівал. Праздник зачав ся
парадом націоналностюв. На отвореню привітственоє слово вуголосив руководитель Главного
Оддїленя Націоналных Капчань МТР Др. Андраш
Берталан Сейкей. Основнов цїлёв акції была
презентація културы и традіцій націоналностюв.
24.: Русинськоє
Націоналноє Сято у
Базілицї Сятого Штефана зачало ся из Сятуй
Літурґії на церькувнославянськум языкови,
котру правив єпископ о.
Фюлёп Кочіш. Літурґію
с о п р о в ож д а в Муж ськый Хор Сятого Єфрема, Столичный Змішаный
Хор и Будаёршськый Камерный Хор Сятого Митра.
Затым пак предсїдатель Вседержавного Русинського Самосправованя Віра Ґіріц у куртуй бесїдї
інформовала членув русинського сполства за
досягненя самосправованя за минулї рокы. Межи
покликаных гостюв сято почестовав своёв притомностёв пан ректор Высшуй Школы Ференца
Ґала Др. Ґабор Козма.
24.: Вседержавноє Русинськоє Самосправованя тримало позашоровоє засїданя депутатського корпуса.
29.: На сятї Вознесенія по законченю службы
быв осяченый портрет благореченого єпископа
Теодора Ромжи, вуготовленый іконописцём
Жолтом Макларі при пудпорованю Комловшського
Русинського Націоналного Самосправованя и
Комловшськуй Парохії. Образ припарадженый
реліквіёв, подаренов о. Міклошом Теленковом, –
дарабом реверенды познатого єпископа, котра была
на нюм напослїд.
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8.: Фунґувучый
уже повыше десять
рокы Мужськый Хор
Сятого Єфрема пуд руководительством Томаша Бубнова у день Сошествія Сятого Духа у
Базілицї Сятого Штефана перед многочиселнов авдіторіёв дав заключный концерт 2013/2014.‒ручного великого цікла
Orientale Lumen (Світло Востока). За участи єпископа Гайдудороґськуй Єпархії о. Фюлёпа Кочіша и
Камерного хора „Ніка” прозвучав твур „Всенучна”
Серґея Рахманінова, єдного из познатых композіторув ортодоксалнуй літургії.
15-21.: Уже другый раз Паломницькый Дом
Шайовпалфалы и Вседержавноє Русинськоє Самосправованя путём конкурсного ґранта орґанїзовали дїточый табор, цїлёв котрого є захраненя
традіцій и културы Русинув Мадярщины.
18-29.: Русинськоє Самосправованя Ваца,
Общество „За Културу Карпатського Реґіона” и
Асоціація Подкарпатцюв сполно орґанізовали
XII. Межинародный Русинськый Умілецькый
Табор у Балатонфёлдварі. Сёго рока зучастнили
ся малярi Александер и
Маріанна Малеш, Федор Крушельницькый и
Андрій Манайло. Наставник проґрамы: родак из Пудкарпатя, локалный патріота, бізнесмен ‒ Юрій Бенза.
21-29.: Дякувучи
Столичному Русинському Націоналному
Самосправованю
изясь реалнов стала
можность орґанізовати
табор у прекраснуй
околности парка-готела
„Riviera” у Балатонфёлдварї. Дїти чекало много
інтересных проґрам: спорт, танцї, співаня, ручна
праца, урокы народознавства.
24.: Віце статс-секретарь Міністерії Трудовых
Ресурсув Др. Чаба Латорцаї из нагоды законченя
цікла 2010-2014 рокув и начала нового 2014-2018
закликав на цімборську бесїду предсїдателюв
вседержавных самосправовань.
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Русинськоє Націоналноє Сято 2014. рока
Сёгоручноє Націоналноє Сято Русинув Мадярщины одбыло ся 24. мая с. р. у майглавнуй и майкраснуй
у державі Базілицї Сятого Штефана. Нараз уповіме, же атмосфера была величественов и правдиво
сяточнов. Жаль, же у новинцї йсе не мож передати на папірьови, айбо стовкы Русинув з цїлуй Мадярщины и
многочиселнї гостї стали свідками сята, доимы од котрого, віруєме, надовго ся лишать у їх сердцёх.
Ключовым событіём стала Благодарствена Сята Літурґія, котру откончив Преосященый и Преподобный
отець Фюлёп Кочіш, Єпископ Гайдудороґськуй Ґрекокатолицькуй Єпархії. Непередаваєму и особу
атмосферу Службы Божуй на церькувно-славянськум языкови, ги и принято у нашых храмох, пудпоровали
нараз онь три хоры: Мужськый Хор Сятого Єфрема пуд веденём нашого познатого діріґента Томаша
Бубнова, Столичный Змішаный Хор (руководитель Золтан Сабов) и Будаёршськый Камерный Хор Сятого
Митра (руководитель Крістіна Кіш Ватаманьне).
Богужаль, як єм уже писав, не можеме передати у новинцї вшытко, што ся дїяло у Базілицї Сятого
Штефана 24. мая, айбу ту поміщаєме бесїду націоналного посланика Русинув у Парламентї Віры Ґіріц и
казаня Преосященого и Преподобного отця Фюлёпа Кочіша, Єпископа Гайдудороґськуй Ґрекокатолицькуй
Єпархії.
- Ред.
Бесїда Віры Ґіріц
Сёго рока Вседержавноє Русинськоє
Самосправованя празднує свуй 15-ручный
юбілей од свого основаня. Днешнёє сято
короновало културнї и
матеріалнї цїнности
достоянія, сотворенї
за послїднїй період
русинськым сполством Мадярщины.
Первоє русинськоє самосправованя было
основано 1999. рока, первый собур вубрав
предсїдателём Ґабора Гаттінґера, пуд веденём
котрого сполность заложила фундамент днешнёго
дїятельства. Успіхы послїднїх рокув указали, же
Вседержавноє Русинськоє Самосправованя 2003.
рока прийняло мудроє рішеня, наколи вуголосило
русинськоє обновленя. Ги вічну памнять хорониме
тоту минуту, наколи стувкы Русинув из слызами у
вочох співали русинськый гімн у параднум дворови
Пейчського Універзітета пуд час торжественого
отвореня меморіалнуй таблы нашому академікови
Антонійови Годинкови.
За послїднї два з половков рокы отцюзняноє
русинськоє сосполство из ентузіазмом и ниґда небывалым числом притомных сятковало традіційнї
сята: орґанізованї Обществом Русинув/Рутенув
Мадярщины (предсїдатель: Янош Кожнянськый) у
Шарошпотокови и Борші честованя памняти
Ференца Раковція ІІ., Русинські Націоналнї Сята у
Ґёдёлёві, Мішколц-Ґёрёмбёлї и Нїредьгазї, торжественоє врученя премії Антонія Годинкы, а также сято Малуй Богородицї, орґанізованоє Столичным Русинськым Націоналным Самосправованём
(предсїдатель: Олґа Сілцер-Лікович). Раді сьме, же
єпископ Гайдудороґськуй Єпархії Др. Філіп Кочіш

и єпископ Мішколцського Апостолського Еґзархата
Др. Атаназ Орос проявлявуть ку ґрекокатолицькуй
русинськуй общинї Мадярщины отцювськый позур
и давуть мудрі настановы, котрі помагавуть
розвоёви и змуцнёваню нашуй сполности, нашуй
зєдинености и захраненю традіцій.
Важным событіём у жывотї нашого сполства
быв XI. Світовый Конґрес Русинув, котрый сьме
тримали у Пілішсенткерестї, у орґанізації, проведеню и фінансованю котрого фундаментално
зучастнило ся ВРС.
Уже не єден рук пуд орґанізаціёв Столичного
Русинського Націоналного Самосправованя проводить ся Русинськый Молодежный Умілськый Табор
у Балатонфёлдварі, а пуд орґанізаціёв РНС
Будапешт-Ліпотвароша у Балатонсепездї и другый
рук у Шайовпалфалї – Русинськый Табор Захраненя Традіцій.
Реалізовало ся вжек давно откладованоє
поладжованя стріхы, внуторнїй ремонт и обновеня
інтерьєра резіденції ВРС на улицї Дёрмот у
Будапештї.
Офіційнї данї списаня обывательства 2011.
рока указали позітивный резултат, зато же число
особ, котрі зголосили ся Русинами вуросло на
186%! 2001. рока Русинами зголосило ся 2079
чоловік, а 2011. – 3882.
Єдным з майважных событій послїднёго
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періода стало вуграня конкурсного ґранта A-11/12012-2014. из фонда Европськуй Унії у керетох
державнуй проґрамы пудпорованя (TÁMOP-3.4.1.)
на суму 141 міліона форінтув, котру роздїлять межи
собов Вседержавноє Грецькоє, Вседержавноє Полськоє и Вседержавноє Русинськоє Самосправованя,
а также Общеобразовна Школа Мучонського
Културного Центра Ласлова Каласа и Мучонськоє
Самосправованя. Часть ВРС составлять 47 міліонув форінтув. Написаня и выданя русинськоязычных учебникув є про нашу сполность історичным
моментом.
Сосполна інформаційна новинка Русинув
Мадярщины „Русинськый Світ” 2013. рока
праздновала свуй 10-ручный юбілей. За минулый
період новинка домогла ся вузнаня межи націоналных масмедій Мадярщины и зайняла важноє
місто у обєктивнум інформованю нашуй сполности, дозераню материнського языка и захраненю
традіцій. Вызнанём десятьручного дїятельства
новинкы „Русинськый Світ” стала Націонална
Премія 2013. рока од премєра Мадярщины Віктора
Орбана.
19. марца у Сарваші быв торжествено отвореный Русинськый Научно-Ізглядовательный
Інстітут у составі Высшуй Школы Ференца Ґала,
котрый своїм многобучным дїятельством фунґує,
ги майважна изглядовательна інстітуція мадярськуй русиністикы.
Вєдно з празднувучым свуй 15-ручный юбілей
Вседержавным Русинськым Самосправованём, 10ручный юбілей од основаня празднувуть Премія
Антонія Годинкы, Русинська Бібліотека и Русинська Музейна Експозіція.

Од имени русинськуй сполности доволте ми
подяковати єпіскопови о. Фюлёпу Кочішу за
незабываєму літурґію, а также Мужському Хорови
Сятого Єфрема и руководителёви Томашови
Бубнову, Столичному Змішаному Хорови и ёго
руководителёви Золтанови Сабову, Будаёршському
Камерному Хорови Сятого Митра и руководителёви Крістінї Кіш Ватаманьне за музычнї
выступы высокого уровня, котрі глубоко и доимавучо кынули наші душі. Од имени сяткувучого
ґрекокатолицького русинського сполства хочу
вусловити благодарность протонотарію канонику
Дёрдёви Шел и вшыткым робутникум Базіликы
Сятого Штефана за благотворноє дїятельство в
успішнум проведеню сятуй Службы Божуй. На
конець, айбо не у послїднїй шор дякуву предсїдателёви Столичного Русинського Націоналного
Самосправованя Олзї Сілцер-Лікович і ї помучникум за приємну атмосферу на праздничнум
фуршетї.

Казаня Єпископа
Гайдудороґськуй Ґрекокатолицькуй Єпархії Фюлёпа Кочіша
Дорогі Братя и
Сестры, ищи даскулько днюв маєме можность радовати ся у
кругови Великодных
Сят нашуй церьковли
візантійського обряда,
ибо на слїдувучый
тыждень праздником
Вознесенія кончає ся
сорокднёвый великодный цікл. Пак затым за
десять днюв слїдує День Сятуй Тройцї (Пятидесятницї). Йсї сятї пятьдесять днюв наповнять вшыток
наш жывот и слїдувучый за недїлёв тыждень,
направлять наш позур на ученя Христа и Сятого
Єванґелія. Днесь, у суботу, завершаєме цікл празд-

никув минувшуй недїлї. Єванґелськоє читаня прошлуй недїлі повіствовало за стрічу самарянкы з
Исусом, коли Вун заговорив з нёв коло Якубовуй
студнї. Майглавным посланём сюй стрічи є личноє
мерькованя и любов Исуса, за котрым, што правда,
многі слїдовали, хотіли го зробити своїм королём,
ишли за ним шереґом, вуйшли у пусту, слухали ёго
слово. Мож повісти, же Исус быв дуже ефективным
и успішным предікатором, рабином, учителём и
пророком. Айбо межи шереґом люди у вочох Исуса
все быв позур, Вун все замерьковав ипен того
чоловіка, котрый майнуждав ся у його позурі, ку
котрому є майбулша потребность ся обернути. Хоть
довкола нёго была глота, айбо вун вупозерав жону,
котра из окремым наміренём їмила ся ёго шатя. По
путёви у Єріхон у великум и голоснум шереґови
люди, што го сопровождали, вун на крайови путя
увідїв слїпого чоловіка, ку котрому ся узвав, вадь
спомниме за вамоша, котрый вулїз на дерево, ку
котрому Исус обернув ся за имнём го. Ученя Исуса
тогды мало хосен, кедь індівідуално тыкало ся
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души чоловіка, и были случаї, коли Исус придїляв
окремый час на тото, жебы уночи побесїдовати,
напримір, з Никодимом, вадь самарянков коло
студнї, наколи жона и сама ся зачудувала, же ку нюй
узвав ся жидувськый хлоп. Булше того, вун додав,
же кібы знала Дар Божый, та радше сама бы
просила. Своїма словами Исус дав порозуміти
жуночцї, же бы она просила го. Йсю історію знаєме,
кедь ку студнї пудойшла єдна жона, а Исус узвав ся
ку нюй словами „Дай ми пити!”. А пак дале каже, же
кібы знала, ко просить у нєї „дай ми пити”, та сама
бы вна просила од нёго, а вун дав бы юй жывуй
воды, по котруй ниґда не буде спрагы. Сяк Вун зачав
свою бесїду з жонов и наконець довюх ї, з єдного
бока, ку покаяню, а з другого – ку усвідомленю того,
якым роспутным быв ї пережый жывот. Пак затым
она уже и сама проповідовала, же ту є Месіаш.
Сякым кіпом Исус обертать позур на кажду особу и
хоче, жебы каждый из тої глоты, котра го наслїдує,
хотів особно стрітити ся из ним. Жебы каждый учув
на собі любов Исуса. За исе повідать наше
єванґеліє, первоє реченя котрого любив бы-м ту
зацітовати: „Я впознаву їх, они наслїдувуть моє
слово и я даву їм вічный жывот”. Много раз и самі
чуєме в ученёх, же маєме помочи осознати
віросповідникум, же йсе є путём спасеня, и у рай не
мож трафити лем за праведнї дїяня и мало гріхув, и
кедь маву серенчу, та тогды добрі дїла заважать пак
булше, ги гріхы, и, ги резултат, трафиме у рай. Хоть
як бы много добрых дїл не чинив чоловік за свуй
жывот, путь до спасеня треба дуйти своёв властнов
силов. И не зато наш путь приведе нас у рай и
дустанеме вічный жывот, бо наслїдуєме слово
Боже, а зато, же Вун познать нас, познать каждого
из нас персонално. Воистину послїдує за словом
Божым тот, ко отвічать на сякоє персоналноє
обертаня, ко реалізує до кунця свої планы зато, ибо
йсим хоче радовати Христа, котрый дарить свою
любов, и тот, ко дїйствує из взаимнуй любови ку
Исусови з цїлёв сповняти слово Господа. Нико не
трафить у рай лем зато, же прецізно дотримує
вшыткі законы, а зато, ибо вызнає, роспознає и
принимать любов Господа: „Я впознаву своїх, они
наслїдувуть моє слово и я даву їм вічный жывот”.

Ünnepeink

Се є сутёв віроисповіданя: „Кым про мене є Исус
Христос? Ци годен єм из ним бесїдовати?” А бесїда
тото є не тогды, коли лем я говорю, а коли чуву и
Його слово, и не лем зато роблю добрі дїяня, ибо так
написано у Біблії и мене сяк учили, и сяк наказує
Церьков, а зато, ибо слїдуву словови Исуса Христа,
чуву и позорно слухаву го. Исус тримле ня словом, а
я слїдуву Його словови, сущности и любови.
Спасенї люде, за котрі Исус каже слїдувучоє: тот, ко
вірує у мене – не умерать, а уже переходить из
смерти у жывот, тот, ко знає говорити з Господом,
чує Го любов и близькость, уже перебывать у
райови. Спасенём є стрітеня из Богом, уменя чути
голос Господа, увідїти – якым кіпом Вун
персонално обертать ся ку нам. Слава Господу у
сюй краснуй Базілицї де днесь на церькувнославянську літурґію дуйшло много люди, не лем
Русинув, но и Мадярув и иншых, и не лем тотї, котрі
ходять до церьковли, а и турісты и інтересувучі ся.
Господь хоче ся узвати ку каждому персонално.
Естетичный доим од днешнюй краснуй літурґії
нич не вартать, кедь не иде из самого сердця.
Дякуєме Господові зато, же отворив про нас сякый
світлый и простый путь у Царство Божоє, у вічноє
блаженство, же чуєме Го слово, и хоть не каждый
розуміє слова великых духовных гімнув на церькувно-славянськум языкови, адсяк они рушавуть
нашу душу. Церьков сёв величнов літурґіёв
взрушує нас, ибо йсе є любов Исуса, ипен Христос
хоче рушати нашу душу. Коли чоловік постигать,
усвідомлять собі йсе, то и знає, же Исус своёв
любовёв помагать слїдовати Слову Божому. Коли
самарянська жона порозуміла, ко узвав ся ку нюй,
усвідомила – ко такый Исус Христос не лем за
біблійным ученём, а што ипен про ню значить Исус
Христос, то у радости пушла до вароша и всягды
проповідовала, же найшла Месіаша. Сякоє рушаня
най сподвигне нас вшыткых, абы сьме знали
повісти ближнїм, што значить любов Господа.
Проповідовати за йсе не мусай ипен словами. То є
майправдивоє проповідованя, коли видко по нас, же
нас ся дотулив Господь. Из сякым переятём
продовжайме сю красну літурґію.
Амінь.
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Из Парламента

Parlamenti hírek

Русины Мадярщины од мая місяця с. р. мають свого представителя у
майвысшум законодателнум орґанї нашуй отцюзнины, што и стало причинов
заведеня у нашуй новинцї сюй рубрикы. - Ред.
6. мая 2014. рока, по законченю первого
закладавучого засїданя Парламента Мадярщины, у
Ґобеленовуй авлї у торжественых керетох перед
спікером Парламента Ласловом
Кёвером, а также притомныма
офіціалныма особами и близькыма склали присягу націоналнї посланикы, каждый на материнськум языкови, а межи нїма
и русинськый націоналный посланник Віра Ґіріц. Празднична
атмосфера и чарувучі просторы
Парламента зробили сесь день
про вшыткых притомных незабываємым.
20. мая 2014. рока націоналных посланикув Парламента принимали премєрміністер Мадярщины Віктор
Орбан и главный міністер
Кабінета Мініструв Янош
Лазар. Бесїда у непримушенуй
атмосфері роспространила ся
на актуалнї вопросы, котрі ся
капчавуть націоналностюв Мадярщины, а также прозвучали
мыслї за буджет слїдувучого рока, што тыче ся фінансованя інстітуцій націоналных самосправовань и Державного Фонда (Ґрантовых) Фінансовых Пудпоровань.
27. мая 2014. рока націоналнї посланикы стрітили ся из віце премєр-міністером Жолтом Шемєном и міністером МТР - Золтаном Балоґом. Участникы стрічі дустали отвіты на многі поставенї
вопросы односно будучности вошколованя и захраненя материнського языка, планы за утримованї націоналныма самосправованями інстітуції, фунґованя Державного Фонда Фінансового Пудпорованя.
4. юнія 2014. рока закладаючоє засїданя
тримав Парламентськый Комітет Націолностюв
Мадярщины. Предсїдатель Парламента Ласлов
Кёвер на пост предсїдателя Комітета призначив
словацького націоналного посланика Яноша Фузіка, а на пост пудпредсїдателя – ромського
націоналного посланника Фелікса Форкоша. По
словох привітствія Др. Ґерґей Ґуяш, пудпредсїдатель Парламента з вопросув законодавства, у
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своюй бесїдї провюх паралелу межи завданём и
повинностями Законодателного Комітета и Комітета Націоналностюв Мадярщины, ибо функціонованя обадвох комітетув отворять нові перспектівы у законодавстви. Закладавучоє засїданя
своёв притомностёв почестовала заміститель омбудсмена,
одпувідавуча за охорону націоналных прав Др. Ержейбет
Шандор Др. Салаїне, держсекретарь Міністерії Трудовых
Ресурсув Др. Бенце Рейтварі,
заміститель держсекретаря
Міністерії Трудовых Ресурсув
Др. Чаба Латорцаї, предсїдателї
націоналных самосправовань,
представителї націоналнуй
масмедії.
У днёвый шор закладавучого засїданя КНМ было
включено слуханя кандідата на
пост міністера Міністерії Трудовых Ресурсув Золтана Балоґа.
Члены комітета учули вычерпнї
и конкретнї отвіты на поставленї рузнообразнї вопросы. КНМ сформоловав шор
вопросув, капчавучых ся согласовань и возможных
змін односно осеннїх выборув націоналных
самосправовань.
17. юнія 2014. рока націоналных посланикув
принимав на офіціалнум обідови презідент
республікы Янош Адер, котрый з великым
інтересом вуслухав предложеня націоналных
посланикув и дав їм много хосенных напутных рад.
23. юнія 2014. рока
націоналных посланикув на бесїду закликала заміститель предсїдателя Парламента
Марта Матраї. На сердечнуй, цімборськуй
стрічі зучастнив ся
глава кабінета предсїдателя Парламента Ласлов
Вереш. Націоналнї посланикы накурто представили свої сполства, акцентовали позур на важность
поєдных законодателных рішань односно ближучых ся выборув самосправовань, давали пропозіції
за полїпшеня жывота націоналностюв.
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Актуално

Aktuális

Основнї елементы законодавства послїднїх рокув,
злученї з націоналным вопросом
(продовженя бесїды
Др. Чабы Латорцаї, зачаток у пережум числї
новинкы)
По прийнятю новуй
Констітуції 2011. рока
сосполна сістема законодавства Мадярщины
также обновила ся. На
основі добытого за послїднї двадцять рокув по
змінї режіма опыта, модернізовали сьме сістему
державного управлїня,
впровадили сьме зміны в
основнї законы соціалного и сосполного жывота,
создали сьме нові россудливі правила в інтересох
обновленя сістемы ибирательного права. Были
обновленї правові нормы общого и высшого
вошколованя, правові нормы фунґованя самосправовань. Єдным дуже важным елементом сякого
росшыреного процеса стало створеня основного
закона, котрый уреґуловує права націоналностюв,
бывавучых у нашуй отцюзнинї.
Права націоналностюв Мадярщины опредїлять Констітуція, у котруй є сформулованоє слідувучоє: „Жывучі у Мадярщинї націоналности суть
основуючым державу фактором. Каждый
горожанин Мадярщины, котрый принадлежить ку
дакуй націоналности, має право вольно признавати
и хоронити свуй ідентітет. Жывучі у Мадярщинї
націоналности мавуть право хосновати свуй
материнськый язык, як у пріватнум, так и сосполнум жывотї, дозерати за своёв културов и школовати ся на материнськум языкови.”
Отповідно Констітуції, прийнятый у децембрі
2011. рока – по проведеню многобочных и росшыреных конзултацій – новый закон CLXXIX. За
права націоналностюв од 2011. рока поступно
мінять дїйный од 1993. рока закон LXXVII. За права
націоналных и етнїчных меншын. Основнов
причинов розробленя нового закона у сюй области
также стало впроваженя добытого за многі рокы
опыта, уточненя положень законодавства. Майважным моментом было осмыслити иншак особну
правоважность закона, перепозераня сістемы
практикы націоналного права, на самый перед
уточненя условія колективнуй юрідичнуй практикы, а также точный испис межинародных документув, на якых основує ся націонална політика
Мадярщины.
В інтересох прозрачности, послїдователности
и точности новый закон – отповідно ку уведенуй

Констітуціёв новуй термінології – намісто дефініції
„націонална и етнічна маншына” увюг термін
„націоналность”, сістематізовав, змуцнив и розшырив круг особных и сосполных націоналных прав,
прав націоналного вошколованя, націоналнуй
културы и масмедії, раціоналізовав и учинив булш
прозрачным фунґованя націоналных самосправовань, а зачинавучи од сёго рока вузначив нові
юрідичнї правила выборув депутатув націоналных
самосправовань.
Законодавство передвиджать націоналнї основнї, особнї и сосполнї права у булшуй прозрачности и сістематичности, айбо анї числом, анї
содержанём вни не змінили ся, наопак, годнї сьме
декларовати днесь за росшыреня націоналных
прав.
Учиненї єдночасно из націоналным законы
CXC. За націоналноє хованя од 2011. рока и
CLXXXIX. За містнї самосправованя Мадярщины
од 2011. рока у доповненя спеціалных правил,
вузначеных націоналным законом, застачавуть
інтеґрацію націоналного хованя и вошколованя у
сістему вседержавного образованя, а націоналных
самосправовань – у сістему містных самосправовань Мадярщины. Исе вшыткоє реалізує ся такым
кіпом, же єдночасно застачать ся можность
перехода ку націоналным самосправованюм и
утриманя нима просвітных інстітуцій як од
містных самосправовань, так и од державы. Подля
сёго у обываных націоналностями містох годнї ся
реалізововати права хоснованя націоналного языка.
Націоналнї самосправованя мавуть можность
вєдно з орґанами містных самосправовань принимати рішеня, зучастнити ся у будованю законодавства на рузных уровнёх.
Економичный жывот націоналных самосправовань реґулує ся законом CXCV. За державну
економику од 2011. рока, котрый аналоґічно ку
націоналному законови має уложено, же державна
сістема фінансованя самосправовань веде ся из
централного буджета. Вшыткі три уровнї сістемы
націоналных самосправовань – а также учиненї и
утримованї націоналныма самосправованями буджетнї інстітуції – суть частёв пудсістемы самосправовань.
Закон L. За выборы депутатув и мерув містных
самосправовань од 2011. рока, зачинавучи од 2014.
рока створять – а точнїше реновує – можность
дуставаня полегшеного мандата у депутатськум
корпусї містных самосправовань.
Указ правительства 428/2012. (XII. 29.) за
сістему асіґнованя націоналных цїлюв и порядок
звітности застачать фінансованя фунґованя три-
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Актуално

уровнёвых націоналных самосправовань, и передвиджать сістему ґрантовых и індівідуалных фінансовых пудпоровань про націоналнї самосправованя
и иншакі націоналнї інстітуціїї.
Представленя націоналностюв
у парламентї
Вплывавучі на націоналный аспект сёгоручных выборув законы суть слїдувучі: Закон
XXVI. За выборчый процес од 2013. рока, Закон
XXXVI. За Парламент Мадярщины од 2013. рока и
Закон CCIII. За выборы депутатув Парламента од
2011. рока.
Послїднїй з сїх законув застачать про націоналности можность добытя полегшеного повноправного мандата, а также про тотї націоналности,
котрі не годнї дустати сякый мандат, застачать
можность зучастненя націоналностюв у роботї
Парламента через юрідичну інстітуцію націоналного посланика.
Полегшеный мандат годна дустати тота
націоналность, котра на основі націоналнуй лїшты,
за котру число одданых голосув досїгать вурахованоє число полегшенуй квоты. Націонална квота
складать 25 процентув голосув од возможных мандатув, котрі мож дустати за вседержавнов лїштов.
Націоналности, котрі не годнї досягнути
повноправноє парламентськоє місто, мавуть

Из Парламента

Aktuális

можность представляти свою сполность у Парламентї націоналным послаником.
Націоналный посланик:
- на парламентськум засїданю не має права
голоса,
- має право на засїданю Парламента вуголосити слово, кедь подля Комітета Палаты Парламента, пункт днёвого шора тыче ся інтересув
націоналностюв,
- у роботі комісії з вопросув дїятельства націоналностюв зучастнює ся з правом голосованя,
- на засїданёх постояных комісїй – на основаню
рішеня предсїдателя постоянуй комісії, вадь Комітета Палаты Парламента – зучастнює ся з правом
совіщателного голоса,
- має право обертати ся ку Правительству и
членум Правительства з вопросами, котрі ся тычуть
круга їх компетенцій.
По выборох из націоналных депутатув и посланикув формує ся комітет нааціоналного представительства. Сесь комітет є орґаном, котрый у
Парламентї пуднимать вопросы, ініціює пропозіції
и высловлять своє позераня односно націоналностюв, сотрудить у контролю правительственуй
роботы, а также реалізує свої вызначенї законом,
парламентськым статутом и иншыма рішенями
Парламента повіреня. (Законченя буде).
Товмачила: Рената Романюк

Parlamenti hírek

Комісія з вопросув депутатського імунітета:
пост русинського націоналного посланика не є несовмістным
Парламентська комісія з вопросув імунітета на
засїданю у второк [10. юнія с. р. ‒ Ред.] не вунесла
рішеня за отвореня процедуры несовмістности у
дїлї русинського націоналного посланика Віры
Ґіріц, отповідно поданоє замелдованя рахує
необоснованым – заголосив Імрій Вейкеї на вопрос
інформаційнуй аґенції МТІ.
Предсїдатель комісії, котрый є представителём
християнсько-демократичнуй партії, повів, же
предсїдатель Общества Русинськуй Меншыновуй
Солідарности (ОРМС) Тібор Уйоцькый подав
замелдованя несовмістности проти націоналного
посланика Віры Ґіріц ищи у пережум ціклови.
Подля указаного высше замелдованя Віра Ґіріц
в орґанізаціёх Вседержавного Русинського Самосправованя, Асовдського Русинського Самосправованя и Фундації Про Русинув занимать пост
предсїдателя, што на основаню парламентського
закона не є совмістимыма зо статусом націоналного
посланика. Исе значить, же посланик не годен быти
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предсїдателём вадь членом самосправованя.
Айбо Імрій Вейкеї дав позур на тото, же закон
позволять занимати націоналному посланикови
посты у орґанох самосправованя до общых
выборув до орґанув самосправованя 2014. рока.
У русинськум сполстві Мадярщины є извістным многоручноє безуспішноє дїятельство Др.
Тібора Уйоцкі и ОРМС пуд його веденём,
направленоє на роскол єдности. Треба знати, же
своє необоснованоє замелдованя націоналного
русинського посланика Віры Ґіріц предсїдатель
ОРМС подав по тому, наколи собур Вседержавного
Русинського Самосправованя одкликав мандат
депутата ВРС Др. Тібора Уйоцькыя за затаєный од
2012. рока факт несовмістности.
Успіхы Русинув Мадярщины пуд веденём
Вседержавного Русинського Самосправованя за
послїднї 15 рокув суть красным доказательством
єдности нашого сполства.
За властныма и матеріалами МТІ.
Товмачила: Рената Романюк

Култура, традіції

Kultúra, hagyományok

Табор у Шайовпалфалї
У первый день лїтнїх вакацій изясь зачав ся
Русинськый Табор Захраненя Традіцій у Шайовпалфалї. Дякувучи ґрантови ВРС и на сесь рук
двадцять дїти школного возраста мали можность
зучастнити ся у таборі. Дїти из Тісавашварі,
Дебрецена, Еделейня, Геёвкерестура, Сіксова,
Мішколця и Шайовпалфалы насолоджовали ся
файнов хвілёв и сполно пробавляли час.
Межи дїти были и такі, ко туй у Шайовпалфалї
табороволи и минулого рока, айбо и такі, ко прибыв
из новых обываных міст. Старали сьме ся орґанізовати яркі проґрамы,
так, напримір, были сьме
притомныма на благоговіннум обрядї вошколашув урокув реліґії
Мішколцського Ґрекокатолицького Еґзархата.
Наша команда зучастнила ся у так називанум
брокерськум інтелектуално-шіковностнум конкурсї, на котрум межи
многыма-многыма командами зайняли сьме
шестоє місто.
Путовали сьме на
шеємрейтськый штранд,
де за цїлый день купали сьме ся, а затым пак у храмі
Еґзархата на улицї Селеш у Мішколцї молили сьме
ся за свою родину. У день екскурзій увідїли сьме
правдиві наші скарбовнї ‒ храмы и каплицї малых
сел Черегата – Фелшёвадас, Ґанда, Сантичка, Гомроґд. У Фелшёвадасї навщивили сьме каштель
Ференца Раковція ІІ.
Старали сьме ся збагатити дни перебываня у
таборі и проґрамы історіёв, традіціями, материнськым языком и співанками Русинув. Окрем доимув, памняток и новых цімборувств, каждый из
дїти понюс дому саморучно вуготовленоє лашковоє
тїсто ку недїляшному обідови, за котрым, думаєме,
муг росказовати за свої яркі доимы од табора.
Напримір, за драматичну игру біблійськых історій,
вадь ночну провбу на храбрость. Файно было, добрі
было, надїєме ся стрітити ся и на слїдувучый рук!
Зясь из цїлёв мотивації дїти працуєме над
вуголошенём конкурса, же бы они мали можность
зучастнити ся у рузных вседержавных, реґіоналных
и містных русинськых и парохіалных акціёх.
Марія Соноцька
Товмачила: Рената Романюк
Дїточі доимы:
– Сёго рока побыла-м первый раз у дїточум
таборі. Пять днюв без родителюв, айбо намісто того

дустала-м файных цімборув и упознала-м много
новых забавок. Майбулшов моёв радостёв было то,
же ходили сьме на штранд. Айбо были сьме туров у
Сантічку, а ищи місили сьме тїсто. Відїли сьме
знамениту слызячу ікону Сятуй Марії, коло котруй
молили сьме ся за вшыткых своїх рудных. У дворї
храма тримали закрытя рока ученикы урокув
реліґії, на котрый закликали и нас. Ту нас чекало
много конкурсув и перемаганок, у кунцёви котрых
вуголосили, же русинськый табор взяв шестоє
місто. Дуже добрі-м ся чула у первум таборі свого
жывота. За вшыткоє
дякуву. (Луца, 8 рокув,
Мішколц-Сірма)
– У таборі-м дуже ся
добрі чула. Были сьме на
штрандї, у рузных храмох. Табор быв дуже
файный. Были в нюм и
великі, и малї. Ходили
сьме на фотбалову площу. Дуже кедвешнї были
наші учительки. Хотіла
бы-м, обы и на слїдувучый рук быв такый
табор. (Лаура, 10 рокув,
Сіксов)
– Табор быв дуже
набытым проґрамово и інтересным. Была файна
сполность. У околных селох навщивили сьме
церькувнї храмы и навщивили сьме Дом дружбы. У
день отпуста руководителї орґанізовали нам провбу
храбрости, котра так добрі ся удала, же до теперь ся
ищи бову. Дякуву, же мав єм возможность быти у
сякум суперовум таборї. (Ґерґей,
15 рокув,
Геёвкерестур)
– Менї табор дуже-дуже полюбив ся. Проґрамы были дуже інтересныма. Напримір:
отпочинок на штрандї, екскурзії, туры. Были там и
мої цімборкы. Айбо и познакомила-м ся из иншыма
великыма и малыма. Учителї и учителькы были
дуже кедвешнї. Любила бы-м, обы и на слїдувучый
рук быв сякый табор. (Анна, 9 рокув, Шайовпалфала)
– Табор дуже быв файный. Дуже добрі-м ся
чула в нюм. На самый перед у второк на штрандї у
Шеємрейті. Тримали сьме перемаганкы на спусканя з горок, де-м побідила свуй страх. Пушла-м и у
масажувучый басен з майтеплов, мож повісти,
горячов водов. Полюбило ми ся и на турі, бо відїлам слїд звіркы. А ищи любило ми ся робити тїсто на
лашку и учити ся за Русинув. Тыждень дуже скоро
ся скончив. Айбо майглавноє, же я ся добрі чула.
(Лена, 8 рокув, Шайовпалфала)
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Наші юбіланты

Ünnepeltjeink

Др. Антонійови Лявинцу ‒ 80!
Красный юбілей
отпраздновав добрі познатый межи Русинами
ученый и сосполный
дїятель Др. Антоній Лявинец, родак из Пудкарпатського Воловця.
Родився в учительськуй
фамілії девятым дїтваком 12. юнія 1934. рока.
Матуровав у Мукачові
1951. рока а 1957. успішно скончив медицинськый факултет Ужгородського універзітета, по котрум практіковав. Зачав главным дохтором у Березинцї, айбо все плановав научну
каріеру, котру не удало ся зачати у Пудкарпатю,
видав, из-за старшого брата о. Ивана Лявинца
(псевдоним Горянин), познатого русинського поета
40-ы х рокув, а пак, по знищеню ґрекокатолицькуй
віры, ги многых пудкарпатськых сященикув, мученика за віру. Желанна научна каріера удала ся А. Ля-

винцови у Кієві, де вступив в аспірантуру а пак
успішно защитив кандидатську (1969) и докторську
дісертації (1982) у сфері акушерства и гінеколоґії.
Юбілант є автором вынаходув и товмачом з
мадярського языка, орґанізатором практичнуй
помочи молодым матерюм по Чорнобылськуй
катастрофі в Украинї и пузднїйше в Мадярщинї
(1992. рока вєдно з фамілійов професор перестяговав ся до Будапешта). Встиг не мало зробити и
про нас, русинськоє двиганя, по падови комуністичных режімув. Сосполный дїятель Др. Антоній Лявинец быв депутатом ВРМС од 1998. рока,
з 2003. рока руководитель Общества Русинськуй
Інтеліґенції имени Антонія Годинкы, котрого и быв
єдным из основателюв. Його имня злученоє з
выданём каждоручного Календаря-Алманаха (вун є
отвітственым редактором од 2001. рока). Ипен Др.
Антоній Лявинец пудпоровав вуданя первуй
повойновуй русинськуй ґраматикы (Материнськый
язык, Мукачово, 1999).
Многая и благая лїт честованому юбілантови
од редакції „Русинського Світа”!

Янош Мігаль Соноцькый празднує 60!
Свуй 60-ручный юбілей у
маёви одзначав познатый у области
Боршод-Абов-Земплин и поззад ї
гатарами ґрекокатолицькый сященик, пилный хранитель русинськых
традіцій – Янош Мігаль Соноцькый, котрый ся родив 6. мая 1954.
рока у Шайовсентпейтері. По сконченю Нїредьгазького Теолоґічного
Інстітута 1978. рока єпископ Др. Сілард Керестеш вусятив го на сященика у селї Ракаца. Свуй професіоналный путь Янош Соноцькый
зачав у Овздї помучником сященика, а дале служив парохом у селох
Модёровшка, Філкегаза, Ґадна,
Абауйсантов и Шайовпетрі. О. Соноцькый написав много статюв у
реліґійных періодичных выданёх

„Görögkatolikus szemle” (Ґрекокатолицькый обзор) и „Keresztény élet”
(Християнськый жывот). Од 2011.
рока вун главным редактором працує у нашуй новинцї „Русинськый
Світ”.
Днесь своє сященицькоє дїятельство продовжать у Мішколцськум Шпіталю и Соціалнум Домі.
По волї Господнюй свої уродины
Янош Мігаль Соноцкі праздновав
на Сятуй Земли. Туй поміщеноє
фото зробленой пуд час Сятуй
Літурґії, котру откончив честованый
юбілант у каплицї храма Сятого
Лазаря у Бетанії межи близькыма и
паломниками из области БоршодАбов-Земплин.
На многая и благая лїт!

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

Кроника

Krónika
Május

Június

6.: Az Országgyűlés alakuló ülése után letették
esküjüket a nemzetiségi szószólók. A Parlament
munkájában ezen túl 13 nemzetiségi szószóló is részt
vesz.
10.: Alekszánder Duchnovics tiszteletére emlékestet
szerveztek a Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat színháztermében. Szilczer-Likovics Olga
elnök asszony köszöntője után színes, hangulatos műsor következett. A rendezvényt több Fővárosi Ruszin
Önkormányzat támogatta.
17.: Érden megtartották a VI. Szőlővirág Ünnep és
Nemzetiségi találkozót az ófalui pincesoron. Az
ünnepség a nemzetiségek felvonulásával vette kezdetét. A megnyitón beszédet mondott Dr. Székely
Andás Bertalan, az EMMI Nemzetiségi Kapcsolatok
Főosztályának osztályvezetője. A rendezvény fő
célja a nemzetiségek kultúrájának, hagyományinak
bemutatása.
24.: A Ruszin Nemzeti
Ünnep a Szent István
Bazilikában egyházi
szláv és magyar nyelvű
liturgiával vette kezdetét,
a szertartást Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Egyházmegye püspöke vezette. A liturgiában közreműködtek Szent Efrém Férfikar, a Belvárosi Vegyes
Kar és a Budaörsi Szent Demeter Kamarakórus. A
liturgia után Giricz Vera, az Országos Ruszin Önkormányzat elnöke, rövid beszédében tájékoztatta a ruszin
közösség tagjait arról, mit sikerült végrehajtania az
önkormányzatnak fennállásának 15 éve alatt. Az
ünnepséget megtisztelte jelenlétével Dr. Kozma Gábor,
a Gál Ferenc Főiskola rektora.
24.: Az Országos Ruszin Önkormányzat képviselőtestülete rendkívüli ülést tartott.
29.: Áldozócsütörtökön, Urunk menybemenetele ünnepén, megszentelték Makráli Zsolt ikonfestő Boldog
Romzsa Tódór püspökről készített képmását, amely
kiegészült a püspök által utoljára viselt palástjának egy
darabjával. Az ereklyét 2013-ban Telenkó Miklós atya
adományozta az egyházközségnek. A megható szertartást a Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat és a Komlóskai Görögkatolikus Egyházközség
támogatta és szervezte.

8.: A több mint 10 éves Szent Efrém Férfikar, Bubnó
Tamás karmester vezetésével Pünkösd vasárnap a
Szent István Bazilikában, népes közönség előtt
mutatta be 2013/2014. év Orientale Lumen (Kelet
világossága) nagyszabású koncertsorozatának záró
hangversenyét. Az ortodox liturgia egyik neves alakjának Rachmanyinov „Éjszakai virrasztás” című alkotása hangzott fel Kocsis Fülöp Hajdúdorogi megyéspüspök és a Nika Kamarakórus közreműködésével.
15-21.: Immáron második alkalommal ad otthont a
Sajópálfalai Zarándokház az Országos Ruszin
Önkormányzat által pályázat útján elnyert Ruszin
Anyanyelvi és Hagyományőrző Gyermek Tábor
résztvevőinek. A tábor célja, hogy a diákok
megismerkedjenek hagyományaikkal és kultúrájukkal.
18-29.: A Váci Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, a
Kárpátok régió Kultúráért Közhasznú Egyesület és a
Kárpátalja Szövetség szervezésében, Benza György,
Kárpátaljai származású lokálpatrióta támogatásával
Balatonföldváron, a Riviera Park Hotelben sor került a
XII. Nemzetközi Ruszin
Művésztáborra. Az idén
a Balaton és környékének
varázslatos tájait és nevezetességeit Máles Alexander és Marianna,
Kruselynyickij Fedor és
Manajló András vitték
vászonra.
21-29.: A Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatnak köszönhetően ismét lehetőség nyílt táboroztatást szervezni a Balatonföldvári Riviera
Park Hotel gyönyörű
környezetben. A gyerekeket számos érdekes
foglalkozás: sport, tánc,
népismeret, kézművesség, énekóra várta.
24.: Dr. Latorcai Csaba, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának helyettes államtitkára a 2010-14-es
ciklus lezárásaként és a 2014-18-as ciklus kezdeteként
baráti beszélgetésre hívta meg az országos
önkormányzatok elnökeit.

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

Наші сята

Ruszin Nemzeti Ünnep 2014.
A hazai ruszin közösség a Ruszin Nemzeti Ünnepet 2014. május 24-én hazánk legszebb egyházi épületében, a
Szent István Bazilikában tartotta. Az ünnep fénypontja a Nagyméltóságú és Főtisztelendő Kocsis Fülöp, a
Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházmegye püspöke által vezetett Szent Liturgia volt. Az egyházi szláv és magyar
nyelven elhangzott szertartás emelkedett hangulatát három kórus csodálatos éneke szolgálta: a Szent Efrém
Férfikar, karnagya Bubnó Tamás, a Belvárosi Vegyes Kar, Szabó Zoltán karnagy vezetésével és a Budaörsi Szent
Demeter Kórus, Vatamányné Kiss Krisztina vezetésével. Sajnos szavakkal nehéz kifejezni mindazt, amit a Szent
Liturgia és az ünnep megnyitóján éreztünk és tapasztaltunk, ezért figyelmébe ajánljuk Giricz Vera, az Országos
Ruszin Önkormányzat elnökének, az Országgyűlés ruszin nemzetiségi szószóló ünnepi köszöntőjét és
Nagyméltóságú és Főtisztelendő Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházmegye püspökének a
hívekhez intézett bölcs intelmeit. - Szerk.
Giricz Vera
köszöntője
Az idén ünnepli
megalakulásának 15 éves
évfordulóját az Országos
Ruszin Önkormányzat. A
mai ünnep megkoronázta
a hazai ruszin közösség
által az eltelt időszakban
megteremtett kulturális
és anyagi értékeket. Az
első ruszin önkormányzat
1999-ben alakult, a megválasztott közgyűlés Hattinger Gábort választotta
elnöknek, akinek vezetésével a közösség lerakta mai
tevékenységünk alapjait. Az elmúlt időszak sikerei
bebizonyították, hogy 2003-ban az Országos Ruszin
Önkormányzat bölcs döntést hozott, amikor meghirdette a ruszin megújulást. Örök emlékként őrizzük
azt a pillanatot, amikor több száz ruszin könnyes
szemmel énekelte a ruszin himnuszt a Pécsi Tudományegyetem díszudvarában Hodinka Antal akadémikus emléktáblájának avatási ünnepségén.
Az eltelt időszakban a hazai ruszin közösség eddig
soha nem tapasztalt nagy létszámmal és lelkesedéssel,
méltóképpen ünnepelte meg hagyományos rendezvényeit: a Magyarországi Ruszinok/Rutének Országos
Szövetsége (elnöke: Kozsnyánszky János) által szervezett II. Rákóczi Ferenc emlékére rendezett Sárospataki és Borsi megemlékezéseket, a Ruszin Nemzeti
Ünnepeket Gödöllőn, Miskolc-Görömbölyön és
Nyíregyházán, a Hodinka Antal Díj ünnepélyes
átadását, a FRNÖ (elnöke: Szilcer-Likovics Olga)
szervezésében a Kisboldogasszony ünnepét. Örömünkre szolgál Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházmegye püspökének és Dr. Orosz
Atanáz, a Miskolci Apostoli Exarchátus püspökének a
magyarországi görögkatolikus ruszin közösség felé
irányuló atyai figyelme és bölcs útmutatásai, amelyek
segítik közösségünk növekedését és erősödését, az
összetartozást és a hagyományok megőrzését.
Fontos eseménye volt közösségünk életében a
Pilisszentkereszten megtartott XI. Ruszin Világkongresszus, amelynek megszervezésében, lebonyolí-
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tásában és finanszírozásában az ORÖ derekasan kivette
részét.
Több éve kerül megrendezésre a FRNÖ szervezésében Balatonföldváron a Ruszin Ifjúsági Művésztábor, a Budapest-Lipótváros RNÖ által szervezett
Balatonszepezdi és második éve a Sajópálfalai Ruszin
Hagyományőrző Tábor.
Megvalósult az ORÖ székházának évek óta halogatott tetőjavítása, az épület belső felújítása és berendezéscseréje.
A 2011. évi hivatalos népszámlálási adatok pozitív
változásokat mutatnak, hiszen a magukat a ruszin
közösséghez tartozók száma 186% nőtt! 2001-ben
2079-en vallották magukat a ruszin közösséghez
tartozóknak, 2011-ben – 3882.
Az elmúlt évek legjelentősebb eseménye azonban
az Európai Unió keretéből megnyert 141 millió forint
TÁMOP-3.4.1. A-11/1-2012-2014. jelű pályázat volt,
amely összegen az Országos Görög, az Országos
Lengyel és az Országos Ruszin Önkormányzatok,
valamint a Múcsonyi Kalász László ÁMK Általános
Iskola és a Múcsonyi Önkormányzat Konzorciuma
osztozik, az ORÖ - re 47 millió forint jut. A ruszin
nyelvű tankönyvek megírása és kiadása közösségünk
történelmi eseménye.
A hazai ruszin közösség közéleti, tájékoztató lapja
a „Ruszin Világ” 2013-ban ünnepelte megjelenésének
10. évfordulóját. Az eltelt időszakban a lap a
Magyarországi nemzetiségi média egyik elismert
kiadványa lett és fontos szerepet tölt be közösségünk
tárgyilagos tájékoztatásában, az anyanyelv ápolásában
és hagyományaink megőrzésében. A 10 év tevékenységének elismeréseként Orbán Viktor, Magyarország
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miniszterelnöke Nemzetségekért Díjat adományozott a
„Ruszin Világ” lapnak.
Idén március 19-én, Szarvason, Dr. Latorcai Csaba, az EMMI helyettes-államtitkára és Dr. Kozma
Gábor, a Gál Ferenc Főiskola rektora ünnepélyes
keretek között megnyitották a Ruszin Kutatóintézet,
amely szerteágazó tevékenységével a hazai ruszinisztika legfontosabb kutató bázisaként működik.
A megalakulásának 15. évfordulóját ünneplő Országos Ruszin Önkormányzattal együtt a Hodinka
Antal Díj, a Magyarországi Ruszinok Könyvtára és a
Magyarországi Ruszinok Közérdekű Muzeális Gyűjteménye és Kiállítóhelye ünnepli alapításának 10. évfordulóját.
A hazai ruszin közösség nevében köszönöm Kocsi

Fülöp Püspök Atyánknak a felejthetetlen liturgiát, a
Szent Efrém Férfikarnak és karnagyának Dr. Bubnó
Tamásnak, a Belvárosi Vegyes Karának és karnagyának, Szabó Zoltánnak, a Budaörsi Szent Demeter
Kamarakórusnak és karnagyának, Vatamányné Kiss
Krisztina a magas színvonalú, lelkünket mélyen
megérintő zenei előadását. Az ünneplő görögkatolikus
ruszin közösség nevében hálámat fejezem ki Snell
György protonotárius kanonok úrnak és a Szent István
Bazilika munkatársainak az ünnepi mise sikeres
lebonyolításában végzett áldásos tevékenységüket.
Végül, de nem utolsó sorban köszönöm SzilcerLikovics Olgának, a Fővárosi Ruszin Nemzetiségi
Önkormányzat elnökének és segítőinek az ünnepi
fogadás kellemes körülményeit és hangulatát.

Kocsis Fülöp Hajdúdorogi Megyéspüspök
Ószláv Liturgia Homíliája
Az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében. Ámen.
Feltámadt Krisztus!
Valóban Feltámadt!
Szeretett testvéreim!
A bizánci egyház Húsvét ünnepkörében örvendezik még néhány napot, hiszen jövő héten Mennybemenetel ünnepével bezárul Húsvét negyven napos ünnepköre. Utána meg tíz nap múlva már Pünkösd következik. Ez a szent ötven nap átfogja nem csak ezt az
ünnepkört, hanem egész életünket, és minden vasárnap
és a vasárnapot követő hét mindig ráirányítja figyelmünket Krisztus egyes tanítására, az Evangélium valamely sajátos üzenetére.
Ma, szombaton is egy
heti ünnepkört zártunk le.
Az elmúlt vasárnap az
Evangélium Jézus és a szamariai asszony találkozásáról szólt, amikor Jézus
Jákob kútjánál beszélgetésbe elegyedik egy idegen
asszonnyal. E találkozás
gondolata járta át az egész
hetet, s ez a gondolatkör
zárul ma le. Ennek a találkozásnak egyik legfontosabb üzenete Jézus szemé-

lyes figyelme és szeretete. Jóllehet, Jézust sokan követték, királlyá akarták őt tenni, tömegek mentek a nyomába, kimentek hozzá a pusztába, ezrek hallgatták a szavát; igazán azt lehet mondani, hogy hatékony, sikeres
szónok, rabbi, mester, próféta volt, mégis, a nagy
tömegben is mindig volt figyelme az egyes emberre is,
mindig észrevette azt a személyt, akit meg kell szólítania, meg kell érintenie. Nagy tömeg tolongott körülötte
és észrevette, amikor egy asszony valami különleges
szándékkal érintette meg ruhája szegéjét. Jerikó felé
hatalmas tömeg kísérte ujjongva, de ő észrevette az út
mellett lévő vak embert, akit személyesen megszólított,
vagy a fára fölmászott vámost, akit szintén nevén
szólított. Jézusnak a tanítása, akkor hatékony, hogyha
az ember lelkét személyesen megérinti. Volt, amikor az
éjszakáját, melyet imádságban az Atyával szokott
tölteni, egy érdeklődő de
félénk írástudóra szánta.
Most, a szamariai
asszonnyal beszélget ott,
a kútnál, s ezen maga az
asszony is igen meglepődött, hogy egy zsidó férfi
ilyen nyíltan szóba áll vele. Ráadásul Jézus valami
különleges dologról beszél: ha tudnád az Isten
ajándékát, akkor inkább
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te kérnél… Szavaival különös módon irányítja a beszélgetést, és lassan rávezeti az asszonyt, hogy ő kérjen.
Ha nem is tudja, de Jézuson keresztül az Istentől kér:
imádkozik!
A történetet nyílván ismerjük. A kúthoz jön egy
asszony, és Jézus megszólítja: „Adj innom!”. Közben,
amikor azt mondja, hogy ha tudnád ki az, aki azt kéri
tőled, hogy „adj innom,” akkor inkább te kérnél tőle és
ő élő vizet adna neked, amelyet, hogyha iszol, akkor
nem szomjazol meg soha többé. Így kezdeményezi a
beszélgetést az asszonnyal, melynek során végül rávezette őt egyrészt a bűnbánatra, hogy ismerje be, hogy
eddig mennyire parázna életet élt, másrészt arra, hogy
hírnök legyen: Jézustól eltávozva hirdette, hogy ő a
Messiás.
Jézus így figyelt oda minden egyes személyre, és
azt akarja elérni, hogy mindazok, akik még ha nagy
tömegben követik is őt, személyesen tudjanak vele
találkozni. Mindenkinek meg kell tapasztalnia Jézusnak ezt a személyes szeretetét.
Erről szól a mai evangéliumunk is, amelynek a
kezdő mondatát szeretném kiemelni: „Ismerem juhaimat, az én juhaim követik a szavaimat, és örök életet
adok nekik”. Ebben a néhány szóban benne van az
egész életünk lényege, iránya, törekvéseink értelme és
célja. Mindnyájan az örök életre vágyunk, a Mennyországba szeretnénk eljutni, és Jézus elmondja, hogyan
lehetséges ez: „Ismerem őket, ők követik a szavam és
én örök életet adok nekik”.
Meg kell értenünk, hogy ez az üdvösség útja! A
mennyországba nem lehet eljutni csak azáltal, hogy sok
jó cselekedet mellett, lehetőleg, kevés bűnt kövessünk
el. Így, ha szerencsénk van, akkor a zárómérlegen több
jócselekedet lesz majd, mint rossz, s ennek eredményeképpen bejuthatunk a mennybe. Nem, testvéreim, akármennyi jótettet vinnénk is végbe életünkben, az üdvösséget a saját erőnkből elérni képtelenek lennénk. Nem
azért jutunk el a mennyországba és nem azért kapunk
örök életet, mert teljesítjük Isten parancsait. Ezt meg
kell tennünk, de ez még kevés. Azért van reményünk
oda eljutni, mert Ő ismer bennünket, személyesen,
személy szerint szeret. Az követi valóban Jézus szavát,
aki ezt fölismeri, s aki tetteivel válaszol erre megszólításra, erre a személyes szeretetre. Aki az Ő szavát azért
követi, mert ezzel Krisztusnak akar örömet szerezni.
Annak, Aki szereti őt, mindent megtesz, mintegy viszont szeretetből. Ezért teljesíti az Ő szavát. Senki sem
fog mennybe jutni csak azért, mert minden törvényt
pontosan betartott, hanem azért, mert fölismerte, elismerte, befogadta Isten szeretetét: „Ismerem enyéimet, és az enyéim követik szavamat és örök életet adok
nekik.”
Ez a vallásosság lényege: Ki nekem Jézus Krisztus? Szeretem-e őt? Tudok-e, szeretek-e vele beszélgetni? Tudok-e vele úgy beszélgetni, hogy oda is figyelek rá? Hiszen a beszélgetésnek az is része, hogy nemcsak én beszélek, hanem meghallom a másik szavát is.
Nem azért teszek jótetteket, mert elő van írva a Bibliában, mert a hittanon ezt tanították, mert az Egyház
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követeli meg, hanem azért, mert szeretem Jézust,
követem az Ő szavát, meghallom, figyelek rá. Ő szóval
tart engem, én pedig követem Őt, szeretetből. Ezek az
üdvözült emberek, akikre Jézus azt mondja, hogy „aki
hisz bennem, nem hal meg, hanem már átment a
halálból az életbe”. Aki beszélgetni tud az Istennel, aki
megtapasztalja az Isten szeretetét, közelségét, jelenlétének csodálatos édességét, az már itt a földön is a
Mennyországban van. Ez az üdvösség tehát, találkozni
az Istennel, meghallani a szavát, észrevenni, hogy ő
személyesen hogyan szólít meg.
Istennek hála, ebben a gyönyörű Bazilikában ma
erre az ószláv Liturgiára sokan eljöttek, nemcsak ruszin
származásúak, hanem magyarok és mások is, és nem
csak templomba járó emberek, turisták vagy kíváncsiskodók is nagy számban. Isten sokakat hívott ide. Ő
mindenkit személy szerint hív és meg akar szólítani. E
mai pompás Szent Liturgia esztétikai élménye mit sem
ér, ha nem szívből és ha nem a szívhez szól. Hálát adunk
az Istennek azért, hogy ilyen csodálatos és egyszerű
utat nyitott nekünk az Isten országába, a végtelen örök
boldogságba, hogy halljuk az ő szavát. Még akkor is, ha
nem mindenki érti a szavakat ószláv nyelven, ha nem is
teljesen fogja föl a nagy teológiai himnuszok magvas
tartalmát, mégis megérintik a lelkünket. Személy szerint ezt nyújtja az Egyház e pompás liturgiával, hogy
megérintsen bennünket, mert ez Jézus szeretete, ő akar
minket megérinteni. Amikor ezt fölismerem, amikor
ezt érzékelem, amikor ez tudatosodik bennem, akkor
tudom, hogy ez magának Jézusnak a szeretete, ő az, aki
az érintés által közölni akarja velem, mennyire szeret,
és hozzá akar segíteni, hogy tudjam követni az ő szavát.
A szamariai asszony, amikor megértette, hogy ki is
szólította meg őt, amikor rájött, hogy kicsoda Jézus
Krisztus, nem is csak a Biblia tanítása szerint, hanem
számára mit jelent Jézus Krisztus, örömében fölment a
városba, és mindenkinek hirdette, hogy megtalálta a
Messiást. Ez az érintettség mindnyájunkat indítson
arra, hogy másokkal is közölni akarjuk, hogy mit jelent
az Isten szeretete. Nem feltétlenül szavakkal kell
hirdetnünk ezt. Az a hiteles igehirdetés, amikor észreveszik rajtunk, hogy megérintett emberek vagyunk.
Adja Isten, hogy a mai Szent Liturgia minél többeket
megérintsen, és késztessen továbbadni nem csak ennek
az élménynek a hírét, hanem magát az érintettségnek
ezt a csodálatos ajándékát.
Ámen.
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A Magyarországi Országgyűlésben 2014. május 6-a óta ruszin nemzetiségi szószóló
képviseli a hazai ruszin közösség érdekeit, a közvetlen és hiteles tájékoztatás érdekében új
rovatot indítottunk lapunkban. - Szerk.
2014. május 6-án, a Magyarországi Országgyűlés
alakuló ülését követően a Parlament Gobelin termében
ünnepélyes keretek között Kővér László házelnök,
valamint a jelenlévő hivatalos
személyek és a hozzátartozók
előtt anyanyelven letették esküjüket a nemzetiségi szószólók,
köztük Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló. Az emelkedett
hangulat és a Parlament varázslatos helyszínei valamennyi résztvevő számára felejthetetlenné
tették ezt a napot.
2014. június 4-én megtartotta alakuló ülését az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága. Kővér László, az Országgyűlés elnöke Fuzik
János, szlovák nemzetiségi szószólót elnöknek, Farkas Félix,
roma nemzetiségi szószólót alelnöknek nevezte ki. A NEB
elnökének üdvözlő szavait követően Dr. Gulyás Gergely, az
Országgyűlés törvényalkotásáért felelős alelnöke
köszöntőjében párhuzamot vont az általa vezetett
Törvényalkotási bizottság és a Magyarországi nemzetiségek bizottsága feladatai és felelőssége között, hiszen
mindkét bizottság működése új távlatokat nyit a
törvénykezésben. Az alakuló ülésen megtisztelte
jelenlétével Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet, az
alapvető jogok biztosának a nemzetiségi jogok
védelmét ellátó helyettese, Dr. Rétvári Bence, az
Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára,
Dr. Latorcai Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes-államtitkára, nemzetiségi önkormányzatok elnökei, a nemzetiségi sajtó képviselői.
A NEB alakuló ülésének napirendjén szerepelt
Balogh Zoltán, az EMMI miniszter jelöltjének
meghallgatása. A bizottság tagjai szerteágazó kérdéseikre kimerítő, lényegre törő válaszokat hallhattak. A
NEB az őszi nemzetiségi
önkormányzati választásokkal kapcsolatban
egy sor, egyeztetésre,
esetleges módosításra
váró kérdést fogalmazott
meg.

2014. május 20-án az Országgyűlés nemzetiségi
szószólóit fogadta Orbán Viktor, hazánk miniszterelnöke és Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető
miniszter. A kötetlen hangulatú
beszélgetés kiterjedt a hazai nemzetiségeket érintő időszerű kérdésekre, valamint a nemzetiségi
önkormányzatok és az általuk
fenntartott intézmények finanszírozását és a Támogatáskezelő
Alapot érintő jövő évi költségvetési elképzelésekre.
2014. május 27-én a
nemzetiségi szószólók találkoztak
Semjén Zsolt miniszterelnökhelyettessel és Balogh Zoltánnal,
az EMMI miniszterével. Számos,
az oktatást, az anyanyelv megőrzését szolgáló intézkedésről, a
nemzetiségi önkormányzatok által
fenntartott intézmények jövőbeni
terveiről, a Támogatás-kezelő alap
működéséről felvetett kérdésre
kaptak választ a találkozó résztvevői.
2014. június 17-én a nemzetiségi szószólókat
munkaebéden fogadta Áder János köztársasági elnök,
aki nagy érdeklődéssel hallgatta a szószólók felvetéseit
és több esetben hasznos tanáccsal látta el őket.
2014. június 23-án a nemzetiségi szószólókat
megbeszélésre hívta meg Mátrai Márta, az Országgyűlés háznagya. A szívélyes, barátságos hangulatú
találkozón részt vett Veress László, az Országgyűlés
elnökének kabinetfőnöke. A nemzetiségi szószólók
röviden bemutatták közösségeiket, kiemelték az
közeledő önkormányzati
választások kapcsán fennálló egyes törvénykezési
intézkedések fontosság,
javaslatokat tettek a nemzetiségi létet érintő jobbító intézkedésekről.
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Az elmúlt időszak jogalkotásának
nemzetiségeket érintő fontosabb elemei
DR. LATORCAI CSABA
helyettes államtitkár előadása
(Folytatás az előző számból)
Magyarország közjogi rendszere az új Alaptörvény 2011. áprilisi elfogadását követően
megújul. A rendszerváltoztatás óta eltelt húsz év
tapasztalatai alapján modernizáljuk az államigazgatás rendszerét, módosítjuk a társadalmi- és közélet
alapjait meghatározó jogszabályokat, új, ésszerű
szabályokat alakítunk ki a választójogi rendszer megújítása érdekében. Megújult a köz- és felsőoktatás jogi
háttere, az önkormányzatok működését szabályozó
előírások. E kiterjedt folyamat egyik nagyon fontos
eleme a hazánkban élő nemzetiségek jogait szabályozó
sarkalatos törvény megalkotása volt.
A magyarországi nemzetiségek jogállását alapvetően az Alaptörvény határozza meg, amikor rögzíti,
hogy „A Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők. Minden, valamely nemzetiséghez
tartozó magyar állampolgárnak joga van önazonossága szabad vállalásához és megőrzéséhez. A Magyarországon élő nemzetiségeknek joguk van az anyanyelvhasználathoz, a saját nyelven való egyéni és
közösségi névhasználathoz, saját kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvű oktatáshoz.”
Az Alaptörvény felhatalmazására, 2011 decemberében - sokoldalú és kiterjedt egyeztetéseket
követően - elfogadott új jogszabály, a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény az 1993 óta
hatályban lévő, a nemzeti és etnikai kisebbségek
jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvényt lépcsőzetes
hatályba lépéssel váltja fel. Az új törvény kidolgozásának elsődleges oka e területen is az eltelt évek során
felhalmozott tapasztalatok átvezetése, a joganyag
rendelkezéseinek pontosítása volt. Alapvető fontossággal bírt a törvény személyi hatályának újragondolása, a nemzetiségi jogok gyakorlása feltételrendszerének áttekintése, elsősorban a kollektív joggyakorlás
feltételeinek pontosítása, ahogyan a Magyarország
nemzetiségpolitikáját megalapozó nemzetközi dokumentumok pontos felsorolása is.
A törvény az átláthatóság, egységesség, pontosság
érdekében - az Alaptörvény által bevezetett új terminológiának megfelelően - bevezette a nemzeti és etnikai
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kisebbség fogalom helyett a nemzetiség fogalmat,
rendszerezte, megerősítette és kibővítette a nemzetiségi egyéni és közösségi jogok körét, a nemzetiségi
oktatási, kulturális és média jogokat, emellett racionalizálta, átláthatóbbá tette a nemzetiségi önkormányzati
működést és ettől az évtől kezdődően meghatározta a
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának
új anyagi jogi szabályait.
A nemzetiségi jogokat alapvető, egyéni és
közösségi jogi bontásban, rendszerezettebben, áttekinthetőbben tartalmazza, ugyanakkor fontos, hogy
ezen jogok sem számukban, sem tartalmukban nem
csökkennek, sőt a jogok bővítéséről lehet számot adni.
A nemzetiségi törvénnyel egy időben megalkotott
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései az
nemzetiségi törvény által meghatározott speciális
szabályok mellett biztosítják a nemzetiségi köznevelés,
oktatás illeszkedését a nemzeti köznevelés rendszeréhez, valamint a nemzetiségi önkormányzatok illeszkedését Magyarország helyi önkormányzati rendszeréhez. Mindezt úgy, hogy eközben biztosított a nemzetiségi oktatási és kulturális intézmények átvétele és
fenntartása a nemzetiségi önkormányzatok számára
mind a helyi önkormányzatoktól, mind pedig az
államtól. Mindemellett természetesen érvényesíthetőek a nemzetiségi nyelvi jogok a településeken, a
nemzetiségi önkormányzatok együttdöntési jogosítványai a helyi önkormányzati döntéshozatal során,
továbbá a jogalkotás különböző szintjein.
A nemzetiségi önkormányzatok gazdasági életét
szabályozza az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV törvény, amely rögzíti a nemzetiségi törvénnyel
analóg módon, hogy az államháztartás központi és
önkormányzati alrendszerből áll. A nemzetiségi
önkormányzati rendszer mindhárom szintje - valamint
a nemzetiségi önkormányzatok által alapított és
irányított költségvetési szervek - az önkormányzati
alrendszer része.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2011. évi L törvény 2014től megteremti – tulajdonképpen visszaállítja - a
nemzetiségek kedvezményes mandátum szerzését a
helyi önkormányzati képviselő-testületekben.
A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának
rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
biztosítja a háromszintű nemzetiségi önkormányzatok
feladatarányos működési támogatását, továbbá a
nemzetiségi önkormányzatok és egyéb nemzetiségi
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szervezetek nemzetiségi célú pályázat és egyedi
támogatásnak feltételrendszerét.
A nemzetiségek parlamenti képviselete
Az idei választások nemzetiségi aspektusát
befolyásoló törvények a választási eljárásról szóló
2013. évi XXVI. törvény, az Országgyűlésről szóló
2012. XXXVI. törvény és az országgyűlési képviselők
választásáról szóló 2011. évi CCIII. számú törvény.
Ez utóbbi jogszabály a nemzetiségek számára
biztosítja a kedvezményes teljes jogú mandátum
megszerzésének lehetőségét, illetve azon nemzetiségek számára, amelyek nem szerzik meg a kedvezményes mandátumot, a nemzetiségi szószóló jogintézményének megteremtésével biztosítja az Országgyűlés munkájában való részvételt.
Kedvezményes mandátumot az a nemzetiség
kaphat, illetve ilyen mandátumot arról a nemzetiségi
listáról lehet megszerezni, amelyre a leadott szavazatok
száma eléri a kiszámított kedvezményes kvóta értékét.
A nemzetiségi kvóta az országos listán megszerezhető
mandátum szavazatszámának 25 százaléka.
A teljes jogú képviselői helyet megszerezni nem
tudó nemzetiségek szószólót juttathatnak az
Országgyűlésbe.

Из Парламента

Актуално

A szószóló:
- az Országgyűlés ülésein szavazati joggal nem
rendelkezik,
- az Országgyűlés ülésén felszólalhat, ha a
Házbizottság megítélése szerint a napirendi
pont a nemzetiségek érdekeit érinti,
- a nemzetiségeket képviselő bizottság munkájában szavazati joggal vesz részt,
- az állandó bizottságok ülésein – az állandó
bizottság elnöke, vagy a Házbizottság döntése
alapján – tanácskozási joggal részt vesz,
- kérdést intézhet a Kormányhoz és a Kormány
tagjához a feladatkörükbe tartozó bármely
ügyben.
A választást követően a nemzetiségi listákról
mandátumot szerző képviselőkből és a nemzetiségi
szószólókból nemzetiségeket képviselő bizottság
alakul. A nemzetiségeket képviselő bizottság a
nemzetiségeket érintően az Országgyűlés kezdeményező, javaslattevő, véleményező és a kormányzati
munka ellenőrzésében közreműködő szerve, amely a
törvényekben, a határozati házszabályi rendelkezésekben, valamint az Országgyűlés egyéb határozataiban meghatározott hatáskörét gyakorolja.
(Folytatjuk)

Parlamenti hírek

Mentelmi Bizottság:
nem összeférhetetlen a ruszin nemzetiségi szószóló posztja
Az Országgyűlés mentelmi bizottsága nem
rendelte el az összeférhetetlenségi eljárás megindítását
a testület keddi ülésén Giricz Vera ruszin nemzetiségi
szószóló ügyében, a vonatkozó bejelentést alaptalannak találták - közölte Vejkey Imre az MTI
kérdésére.
A bizottság kereszténydemokrata elnöke
elmondta: Ujaczki Tibor, a RUKISÖSZ, a Ruszin
Kisebbségi Összefogás Közhasznú Egyesület elnöke
tett összeférhetetlenségi bejelentést Giricz Vera
nemzetiségi szószólóval szemben még az előző ciklus
alatt.
A bejelentés szerint Giricz Verának az Országos
Ruszin Önkormányzatnál, az Aszódi Ruszin Önkormányzatnál és a Ruszinokért Alapítványnál
betöltött elnöki tisztsége összeférhetetlen nemzetiségi
szószólói tisztségével az országgyűlési törvény
alapján. Ez azt tartalmazza, hogy a szószóló nem lehet
nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy tagja.
Vejkey Imre ugyanakkor felhívta a figyelmet arra,

hogy a törvény a 2014. évi általános önkormányzati
választások napjáig lehetővé teszi, hogy a nemzetiségi
szószóló nemzetiségi önkormányzati tisztséget töltsön
be.
Forrás: MTI
A hazai ruszin közösség körében ismert Dr.
Ujaczki Tibor és az általa vezetett „RUKISÖSZ” civil
szervezetnek a ruszin egység megosztására irányuló
több éves eredménytelen munkálkodása. A Giricz Vera,
ruszin nemzetiségi szószóló elleni alaptalan
bejelentésére az után került sor, hogy az Országos
Ruszin Önkormányzat közgyűlése a 2012 óta eltitkolt
összeférhetetlenség miatt megvonta Dr. Ujaczki Tibor
ORÖ képviselői mandátumát.
A magyarországi ruszinok sikerei, amelyeket az
idén megalakulásának 15 éves évfordulóját ünneplő
Országos Ruszin Önkormányzat mindenkori
vezetésével értek el ékes bizonyítékai a közösség
összetartó erejének.
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Kultúra, hagyományok

Култура, традіції

Sajópálfalai Ruszin Hagyományőrző tábor 2014.
Sajópálfalai Ruszin Hagyományőrző tábor 2014.
A nyári szünet első napjaival újra megrendezésre
került a Ruszin Hagyományőrző Tábor Sajópálfalán.
Az ORÖ pályázatának köszönhetően idén is 20
általános iskoláskorú gyermek vehetett részt a
táborban. Tiszavasváriból, Debrecenből, Edelényből,
Hejőkeresztúrból, Szikszóról, Miskolcról és Sajópálfaláról érkezve élvezhették a jó időt, együtt létet.
Voltak, akik már tavaly is részt vettek ezen a
rendezvényen, de voltak új településről érkező gyerekek. A programokat igyekeztünk színesen összeállítani,
így részt vettünk az Exarchátus hittanos hálaadásán.
Csapatunk is beszállt az úgynevezett tőzsdés szellemiügyességi versenybe. Ahol a sok-sok csapat közül a 6.
helyet értük el.
Meglátogattuk a Selyemréti Strandfürdőt is, ahol
egész napos strandolás volt, majd a Szeles utcán az
Exarchátus székházában lévő kápolnában imádkoztunk szeretteinkért. Kirándulásos napon felfedeztük a
Cserehát apró falvainak ékszerdobozkáit, templomait,
kápolnáit – Felsővadász, Gadna, Szanticska, Homrogd,
- illetve ellátogattunk Felsővadászra, II Rákóczi Ferenc
kastélyába.
Ruszinok történetével, hagyományival, nyelvismerettel, tánccal igyekeztünk színesíteni, gazdagítani
a napokat, programokat. Az élményeken, emlékeken
újabb barátságokon kívül egy kis száraztésztát vihetett
haza minden gyerek, melyet saját maga készíthetett el a
vasárnapi ebédhez, ahol reményeink szerint sok színes
élményt meséltek el otthon. Például a bibliai történet
dramatizálásáról vagy az éjszakai bátorságtúráról.
Szép volt, jó volt, reméljük jövőre is találkozunk!
Most egy pályázat kiírásán dolgozunk, ezzel is
motiválva gyermekeinket, hogy vegyenek részt a
különböző országos, területi és települési, ruszin és
egyházközségi rendezvényeken.
Szónoczky Mária
A táborozók véleménye:
Galajda Luca (Miskolc-Szirma, 8 éves)
Ebben az évben életem első táborába most
jutottam el. Öt napot töltöttem a szüleim nélkül, de
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cserébe nagyszerű barátokat kaptam, és sok új játékot
ismertem meg. Legnagyobb örömömre, a strandra is
eljutottunk, de voltunk túrázni Szanticskán és még
tésztát is gyúrtunk. Sajópálfala híres a könnyező Máriaképről, ahol is imádkoztunk mindenkiért. A templom
udvarán rendezték meg a hittanos tanévzárót, ahová mi
is átmenetünk a zarándokházból. Itt nagyon sok
verseny várt minket, végül az eredményhirdetésnél bemondták, hogy a ruszin tábor hatodik helyezett lett.
Nagyon jól éreztem magam életem első táborozásán.
Mindent köszönök.
Mázik Laura (Szikszó, 10 éves)
Én a táborban nagyon jól éreztem magam. Voltunk
strandon, templomokban. Ez a tábor nagyon jó volt.
Voltak ott kicsik, nagyok. A tábor végén még tésztát is
csináltunk. Játszottunk, volt bátorságpróba is. Volt
angyalkázás is. Kimentünk a focipályára. Nagyon
kedvesek voltak a tanár nénik is. Szeretném, ha jövőre
is lenne ilyen tábor.
Kiss Gergely Tamás (Hejőkeresztúr, 15 éves)
Nagyon tartalmas és izgalmas volt a tábor. Sok
volt a program. Nagyon jó volt a társaság. Megnéztük a
környező falvakban a templomokat, a barátságházba is
benéztünk. A búcsú napon a vezetőség rendezett egy
bátorság próbát, ami annyira jól sikerült, hogy most is
félek. Köszönöm, hogy részt vehettem ezen a szuper
táborban.
Szathmári Anna (Sajópálfala, 9 éves)
Nekem nagyon tetszett a tábor. Jó, ötletes programok voltak. Például strandolás, kirándulás, túra. Voltak
ott barátnők. Persze ismerkedtem nagyokkal, kicsikkel.
A tanár nénik, bácsik nagyon kedvesek voltak.
Szeretném, ha jövőre is lenne.
Szilágyi Léna (Sajópálfala, 8 éves)
A tábor nagyon jó volt. Én jól érezem magam.
Főleg kedden a Selyemrétiben. Volt csúszda verseny,
amin legyőztem a félelmemet. Elmentem a dögönyözőbe is a meleg vízbe, meg a forró vízbe. Nagyon
jól éreztem magam, a kiránduláson, mert láttam állat
nyomokat. Még azt is szerettem, hogy csináltunk
tésztát, aztán tanultunk a ruszinokról. Gyorsan eltelt az
egy hét. De az a lényeg, hogy jól éreztem magam.
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Dr. Lyavinecz Antal 80 éves jubileumára!
A ruszin közösség körében
jól ismert és mélyen tisztelt orvos,
tudós és közéleti személyiség Dr.
Lyavinecz Antal 1934. június 12én, a Kárpátaljai Volócon,
kilencedik gyermekként látta
meg a világot tanár családban. Az
1951. évi sikeres érettségi után
felvételt nyert az Ungvári
Egyetem orvostudományi karára,
ahol 1957-ben orvosi diplomát
szerzett. Pályáját Nyírhalom településen főorvosként
kezdte, ám a tervezett tudományos kutató tevékenység
még váratott magára. Ennek okát a kor szellemében
kell keresnünk, hiszen a jubiláns bátya Lyavinecz Iván
atya, aki Horjánin írói álnéven a 40-es évek ismert
ruszin költője volt, a Munkácsi Görögkatolikus
Egyházmegye erőszakos felszámolása után, számos
görökatolikus pappal együtt a hit mártírja lett. Az
áhított tudományos pálya Kijevben teljesedett ki, ahol
az aszpirantúra sikeres befejezése után 1969-ben
megvédte a kandidátusi, 1982-ben pedig a doktori

disszertációt a nőgyógyászat és a szülészet témájában.
Dr. Lyavinecz Antal több találmány és tudományos mű
magyarról fordításának szerzője. A Csernobili
katasztrófa káros utóhatásainak fontos felvilágosítást
segítő Ukrajnai, később Magyarországi tevékenységét
nehéz túlbecsülni. 1992-ben Lyavinecz professzor úr
családjával együtt Magyarországra költözött, ahol
tovább folytatta tudományos munkásságát, de a
kommunista rendszer összeomlása után jelentős
szerepet vállalt a hazai ruszin mozgalom
újjáépítésében. 1998 és 2003. között az Országos
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat közgyűlésének
tagja, a Hodinka Antal Ruszin Értelmiségi Egyesület
egyik alapító tagja és elnöke. Dr. Lyavinecz Antal neve
fémjelzi az évente megjelenő, a hazai ruszin és a
külföldi olvasók körében népszerű KalendáriumAlmanachot, amelynek 2001-től felelős szerkesztője és
Ő támogatta a Munkácson 1999-ben „Anyanyelvünk”
címmel megjelent első, háború utáni ruszin
nyelvtankönyvet.
Éljen soká, számos boldog éven át!
A „Ruszin Világ” szerkesztősége

Szónoczky János Mihály 60 éves!
60 éves születésnapját ünnepelte májusban a
Borsod-Abaúj-Zemplén megye és annak határain túl is
ismert görögkatolikus lelkész, a ruszin hagyományok
lelkes őrzője, a hazai ruszin közösségi és önkormányzati élet kiemelkedő egyénisége Szónoczky János
Mihály, aki 1954. május 6-án született Sajószentpéteren. A Nyíregyházi Hittudományi Főiskola
befejezése után, 1978-ban Dr. Keresztes Szilárd püspök Rakacán pappá szentelte.
A hivatás Ózdi segédlelkészi tevékenységgel kezdődött és papi szolgálattal folytatódott Mogyoróskán,
Filkeházán, Gadnán, Abaújszántón és Sajópetriben.
Szónoczky atya több cikket írt a „Görögkatolikus
szemle” és a „Keresztény élet” vallási folyóiratokba,

Kiadja
az Országos Ruszin Önkormányzat
Felelős kiadó: Giricz Vera

2011-től a „Ruszin Világ” főszerkesztőjeként munkálkodik lapunk színvonalas megjelenésében.
Jelenleg a Miskolci Kórházban és a Szociális Otthonban végzi áldozatos tevékenységét.
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születésnapját a Szentföldi Betániában lévő Szent Lázár templomban (fotónkon) tartott Hálaadó Liturgia keretein belül ünnepelhette közeli hozzátartozók és a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
zarándokok társaságában.
Éljen soká, számos éven át!
A „Ruszin Világ” szerkesztősége

Выдає:
Вседержавноє Русинськоє Самосправованя
Отвічателный выдаватель: Віра Ґіріц

A szerkesztőbizottság tagjai:
Члены редакциії:
Dr. Káprály Mihály - felelős szerkesztő
Др. Михаил Капраль - отвічателный редактор
Szónoczky János Mihály - főszerkesztő
Янош Мигаль Соноцкі - главный редактор
Manajló András - művészeti szerkesztő
Андрій Манайло - умілськый редактор
Giricz Gabriella - szerkesztő
Ґабріела Ґіріц - редактор
Szkiba Irén - szerkesztőségi titkár
Ірина Скиба - секретарь
A szerkesztőség címe:
Адрес редакції:
1147 Budapest, Gyarmat u. 85/b.
1147 Будапешт, улиця Дёрмот 85/б.
Tel./Fax: (06-1) 468-2636
Тел./Факс: (06-1) 468-2636
E-mail: ruszin.onkormanyzat@gmail.com
Е-маіл: ruszin.onkormanyzat@gmail.com
http://ruszin.com
http://ruszin.com
Nyomdai munkálatok: AMG experts Bt.
Друк: AMG experts Bt.
A lapban megjelent cikkek bármilyen felhasználásánál
При передрукови посилати ся на “Русинськый Світ”
ISSN: 1785-1149
a „Ruszin Világ”-ra hivatkozni kell.
Egy példány eladási ára: 600 Ft.

Русинськый Світ • Ruszin Világ

19

