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Вамошуйфолу / Vámosújfalu

 Пейч / Pécs

Шайовпалфолa / Sajópálfala
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14. децембра уже четвертый раз тримали сьме 
міроприятя „Шедевры Русинського Умілства“ у 
каштелю „Штефанія“, што у Будапештови. От-
ворила вечур из привітственым словом Віра Ґіріц, 
посланик Русинув у Парламентї  Мадярщины. Вік-
тор Крамаренко, предсїдатель Вседержавного Ру-
синського Самосправованя провюв гостюв у залу 
Артура Ґёрґея, де они мали можность попозерати 
юбілейну выставку Выставочного Зала Русинськуй 
Музейнуй Колекції имени Др. Атаназа Фединця и 
Бібліотекы Русинув Мадярщины имени Іштвана 
Удварія из куртым испроважанём ведучуй Бібліоте-
кы Ілдикы Полянськуй-Надош и діректора Музея 
Др. Золтана Кламара.

Ги и все, на сюм міроприятю были притомнї 
высокопоставленї гостї: Др. Іштван Шімічков, 
уповномоченый Уряда и отвітственый за патріотич-
ной и воєнськой хованя и ку сёму приязанї ін-
вестіції, Віра Ґіріц, націоналный посланик Русинув 
у Парламентї Мадярщины, Др. Ромулус Русин, 
бріґадный ґенерал, ведучый секретаріата Воєн-
ськуй Міністерії, Др. Янош Ковач, главный нов-
тарош Уряда Боршод-Абов-Земплинськуй области, 
Др. Томаш Терек, ведучый секретаріата замісти-
теля омбудсмена по націоналным вопросам, о. Іш-
тван Ковач, сященик ґрекокатолицькуй парохії 
Дунауйвароша, Др. Ґабор Беркес, діректор Воєн-
ськуй Школы и Колеґіума  имени Кароля Крато-
хвіла з двома своїма курсантами.

Націоналный посланик Русинув у Парламентї 
Мадярщины Віра Ґіріц у своюй бесїдї попривіт-
ствовала гостюв, а пак обратила позур ушыткых на 
вопросы не подержаня етикы и закона, котрі при-
несли чкоду пуд час выборув націоналных меншын. 
Пудчеркнула важнусть всеобщого єдинства, спря-
мованя на досягненя общых цїлюв, на захраненя 
културы, традіцій и віры. Уповномоченый уряда 
Др. Іштван Шімічков, котрый подпорував прове-
деня ищи майпервых міроприять, пудтвердив важ-
ность єдинства и слїдованя традіціям и сокташам 
на приведеных історичных данїх. Так, у Австрій-
сько-Мадярськуй Монархії у 1910 роцї, подля спи-
сованя, из 12. міліонув Мадярув и представителюв 
иных націоналностюв, на теріторії державы бывало 
4 міліоны Русинув, а ґрекокатоликув раховало ся 5 
из половков міліонув, што было другов по бул-
шости конфесійов у Монархії.

Изза перестягованя, ґлобалізації, сї данї карді-
налным кіпом поміняли ся у меншый бук. Русинам 
мусайный союз. И такым союзом є уже оддавна Ма-
дярщина. Мы знаєме, як Русины стали коло Раков-
ція пуд час ослободителнуй войны 1848-го рока, їх 
небывалї преданость  и геройство.

Наконець, уповномоченый Уряда провюв пара-
лелї меже роженём Исуса и націоналностями, жыю-
чыма без материнськуй державы: народ чекав ме-

сію, а родило ся дїтвача – точно так и єствованя без 
своюй державы, айбо оно дає силы, значить вызов, 
зато, ибо Русины глубоко честувуть свою мину-
лость, старшых люди, свою родину, и ся містика, ся 
култура, сякоє честованя давуть нам єствованя, 
єдинство и месію. 

Др. Ромулус Русин, русинського происходженя, 
у котрого родителї и теперь жыють в Еделейню, 
повідав за любов до отцюзнины, за патріотізм. 
Цітувучы ґенерала Бема, вун повів: „За тото нас 
треба, жебы не было в нас потребы“. Додав до сёго, 
же главнов задачов войська є тото, же коли воз-
никать потребность у воєнськуй захоронї, тогды 
мусай ї сповнити на майвысокум уровню. На даный 
час се означає маймодерну технику и справедливый 
уровень платы воякув.

О. Іштван Ковач, у своюй сяточнуй бесїдї 
спомнянув за обычаї и традіції при пудготовцї до 
Крачуна у давнї часы, надголосившы, же у кого не 
было минулости, у того не буде й будучности.

Так ги наші предкы обернули ся до Господа и до 
свого жывота, даже, кедь и забудеме за ных, се 
наохтема лишыть ся в нас, же треба ити дале, треба 
стати на плечі , жебы лїпше и дале видїти...предкув

Треба видїти то у Руздві, што нас воспитує. Што 
указує на подалшый путь допереду, дає нам силы у 
русинстві и ґрекокатолицькуй вірі у 21. столїтю.

Наконець о. Іштван пожадав чиселнуй публицї, 
жебы окрем руздвяного стромчика и дарчикув, мы 
слїдовали нашому путёви по кликаню сердця и 
жебы Крачун быв достойный обычаям и традіціям, 
и быв файным.

По бесїдох слїдовав концерт, котрый пруйшов 
на высокум умілськум уровню и мав великый успіх 
у позерателюв. Выступили: соліста Мадярськуй 
Державнуй Оперы Пейтер Форґач, акомпаніатор 
піаніста Державнуй Оперы Шамуел Товт, піаніста 
Янош Бачі, гусляш Йожеф Іжак, танцошы Доріс 
Токач и Матяш Перґер, співали Біанка Сілцер и 
Беата Цап.  Проґраму пудготовила и составила Олґа 
Сілцер-Ликович, заміститель предсїдателя ВРС, 
танцёвалный блок приладила Александра Ликович.

Вечур завершыв ся фуршетом. Проведеня міро-
приятя філмовала бріґада націоналнуй ТВ-про-
ґрамы „Рондо“.

Патроны міроприятя: Др. Іштван Шімічков, 
уповномочный Уряда и посланик Русинув у Парла-
ментї Мадярщины Віра Ґіріц.

Орґанізаторы: Вседержавноє Русинськоє Само-
справованя, Вседержавноє Общество Русинув/ 
Рутенув Мадярщины, Общество Русинськуй Кул-
туры, Фундація „За Русинув“.

Велика подяка вецей ги двасто гостям, артістам 
и орґанізаторам.

Віктор Ґіріц

„Шедевры Русинського Умілства“„Шедевры Русинського Умілства“

Дорогый муй Цімборе, Фруцї!
Ты вже є там, де мы вшыткі идеме, и ко скорі, а 

ко пузднїйше туда прийде. Нам там буде добрі, ибо 
знам, же ты так, ги и ту, у сюм світї, з світлов 
любовлёв будеш зясь лем надїйнов пудпоров про 
нас. 

Якым быв твуй жывот, Фруцї! Повный красным 
чудом, казковыма історіями, любовлёв, жертве-
ныма людьми, цімборами, за якых мож писати 
романы, айбо также и трудностями, зрывами, 
болїстёв! Мы теперь ту, на площі Руж, у храмі, ибо 
вєдно майлегко можеме знести, што тебе уже не є. 
Прошу тя, жый меже нами навікы, хоть мало, хоть 
лем у гадкох, сядьме ищи раз на ужгородськум 
Корзови, перед „Корунов”, закрыйме очі и летїм 
споминанём, коли пєме кавіль и паленку пуд 
сонїчныма амбрелами!

Кажуть, же колы-сь родив ся, была чудесна 
зима. За вусям днюв было бы сїмдесять шість 
рокув, як у ясный сонїчный день у фамілію по-
знатого хірурґа Др. Алесандера Фединця прийшла 
радость, другов дїтинов родив ся ты. Кажуть, же-сь 
быв хворяковитый, айбо материнськоє стараня и 
любов вірувучуй ґрекокатолицькуй родины по-
могла перебороти сї трудности. Окрем фамілії 
необычна любов окружала тя у церькувнуй за-
хоронцї, де сестра Теофіла старала ся за твою тогды 
ищи малу, айбо креативну и милу індівідуалность. 

Памняташ? Ты быв єденадцятьручным учени-
ком Школы имени Пушкіна, коли твуй отець повюг 
тя и твого брата Шонія ку болничнуй постелї 
єпископа Теодора Ромжы, и тот великый чоловік 
благословив вас, и його благословеня ты носив на 
собі цїлый свуй жывот. Вы послїднї, кого єпископ 
Ромжа благословив, бо хоть твуй отець и спас його 
жывот по атентатї НКВД, говгірі ищи у тоту нуч 
забили єпископа, котрый став вашым блаженым 
великомучеником. Тота вутримка, з котров єпископ 
Ромжа выступав против совєтськуй антиреліґійнуй 
політикы, боронив цїлостность ґрекокатолицькуй 
церьковли до самуй смерти, сопроводила твуй жы-
вот, и ты, як характерна індівідуалность сосполного 
и културного жывота отцюзняного русинства, из-
робив много про захорону історії, традіцій и 
ґрекокатолицького віроисповіданя Русинув дома и 
за гатарами, а мы вже знаєме, же твуй жывот и 
умілство одображали вічну волю Всевышнёго.     

По сконченю середнюй школы, продовжавучы 
фах свого вутця, ты учив ся на медичнум факултетї 
Ужгородського Універзітета, и ипен тогды зачав ся 
тот період твого жывота, котрый пробудив у тобі 
умілця, и у туй вічнуй ужгородськуй яри, у світї 
парнасового воздуха, котрый, правда, быв роз-
дертый рачами совєтськуй солдатескы, ты став 
передашом културного жывота. Я знам, як ты ся 

гордив тым, же маєш можность навщивляти май-
стернї великых коріфеюв, же-сь быв цімбором 
Федора Манайла, Антона Кашшая, Володимира 
Микиты, котрі вєдно з иныма значимо впливали на 
твоє умілство.   

А памняташ, як вы вєдно з Очіём, Ференцом 
Семаном, ходили сьте на выставкы, вадь на Ве-
ликдень поливати ся, а вадь кедь была така налада, 
та сьте вєдно з другыма запхали Очія у футлар 
віолончелї, и сяк понесли го у ресторацію, де тогды 
гучав веселый сосполный жывот. 

А ци видиш выставку памняти Очія, што сьме 
орґанізовали у асовдськум музейови, ци видиш 
Брека, бубнаря, и Вітю, театралного режісера, з 
котрыма ты вже зясь у єднуй компанії, а ци видиш 
Параджанова Серґея, котрый філмом „Тїнї забытых 
предкув” розфарбовав горы, котрого потому пак 
закрыли у лаґер и за котрого сам Фелліні пудняв 
голос, котрому ты вказав путь у Карпаты, бо добрі-
сь знав горный світ, пасткы, слїды медведюв, міста 
люди и журчаня быстрых потокув. А ци видиш зясь 
гуцулськых вувчарюв танцёвати круг ватры, а там 
за горов крутый пудъём ку горянськуй ротондї, и 
бормотливі молитвы монахув, котрых ты много раз 
стрічав, а ци памняташ, як майдавно часто-сь ву-
ходив на гору, ку „рыцарёви Медового ордена”, 
пана учителя Йожефа Ковача, якый по Ґулаґови гет 
став смутным, и нич булше не робив, лем єден 
дозерав лїснї пчолы, заготовляв полонинськый мед 
про совхоз, а вечар грав смутнї мелодії на гармошцї. 
А меже тым вы ходили у пивницю Роя-бачія пити 
вино, бо старый усе мав дозвул міряти вино... Вы 
себе раховали Дон Кіхотом и Санчо Панса, 
обойшли сьте Карпаты, Карелію и Сібір з вадасков 
на крупну звірку и фазанув. Твоя щедрость 
проявляла ся у тум, же мавучы лем маленько булше, 
ты все пудпоровав своїх цімборув-умілцюв, што 
жыють у тяжкых фінансовых условіёх, не давучы 
загаснути у їх вочох огникув умілськуй запале-
ности.      

Я тя виджу, ги великого вадаса на медвідя, коли 
помеже снїгові заметы идеш ку нам з ушыткыма 
своїма псами, и виджу, як у централнуй будовлї 
Общества Писателюв збераєте ся довєдна з по-
кликаныма в Передєлкіно, де вас закликав Журав-
лёв на сяткованя Сілвестра, а там вы познакомили 
ся з Арсеніём Тарковськым – познатым руськым 
поетом, вутцём Андрея Тарковського, ищи май-
познатого режісера. Там єсь прийшов з Віров, 
жонов и приятелём, котра все была коло тя, 
пудтримовала твою умілську каріеру, роздїляла з 
тобов радости, и з великов болёв у сердцю само-
оддано позерала за тобов  онь дотідь, докідь Опікун 
не покликав тя ку собі. 

Виджу Артура Нікітіна, твого рижського 

Памняти Др. Атаназа ФединцяПамняти Др. Атаназа Фединця
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културы, традіцій и віры. Уповномоченый уряда 
Др. Іштван Шімічков, котрый подпорував прове-
деня ищи майпервых міроприять, пудтвердив важ-
ность єдинства и слїдованя традіціям и сокташам 
на приведеных історичных данїх. Так, у Австрій-
сько-Мадярськуй Монархії у 1910 роцї, подля спи-
сованя, из 12. міліонув Мадярув и представителюв 
иных націоналностюв, на теріторії державы бывало 
4 міліоны Русинув, а ґрекокатоликув раховало ся 5 
из половков міліонув, што было другов по бул-
шости конфесійов у Монархії.

Изза перестягованя, ґлобалізації, сї данї карді-
налным кіпом поміняли ся у меншый бук. Русинам 
мусайный союз. И такым союзом є уже оддавна Ма-
дярщина. Мы знаєме, як Русины стали коло Раков-
ція пуд час ослободителнуй войны 1848-го рока, їх 
небывалї преданость  и геройство.

Наконець, уповномоченый Уряда провюв пара-
лелї меже роженём Исуса и націоналностями, жыю-
чыма без материнськуй державы: народ чекав ме-

сію, а родило ся дїтвача – точно так и єствованя без 
своюй державы, айбо оно дає силы, значить вызов, 
зато, ибо Русины глубоко честувуть свою мину-
лость, старшых люди, свою родину, и ся містика, ся 
култура, сякоє честованя давуть нам єствованя, 
єдинство и месію. 

Др. Ромулус Русин, русинського происходженя, 
у котрого родителї и теперь жыють в Еделейню, 
повідав за любов до отцюзнины, за патріотізм. 
Цітувучы ґенерала Бема, вун повів: „За тото нас 
треба, жебы не было в нас потребы“. Додав до сёго, 
же главнов задачов войська є тото, же коли воз-
никать потребность у воєнськуй захоронї, тогды 
мусай ї сповнити на майвысокум уровню. На даный 
час се означає маймодерну технику и справедливый 
уровень платы воякув.

О. Іштван Ковач, у своюй сяточнуй бесїдї 
спомнянув за обычаї и традіції при пудготовцї до 
Крачуна у давнї часы, надголосившы, же у кого не 
было минулости, у того не буде й будучности.

Так ги наші предкы обернули ся до Господа и до 
свого жывота, даже, кедь и забудеме за ных, се 
наохтема лишыть ся в нас, же треба ити дале, треба 
стати на плечі , жебы лїпше и дале видїти...предкув

Треба видїти то у Руздві, што нас воспитує. Што 
указує на подалшый путь допереду, дає нам силы у 
русинстві и ґрекокатолицькуй вірі у 21. столїтю.

Наконець о. Іштван пожадав чиселнуй публицї, 
жебы окрем руздвяного стромчика и дарчикув, мы 
слїдовали нашому путёви по кликаню сердця и 
жебы Крачун быв достойный обычаям и традіціям, 
и быв файным.

По бесїдох слїдовав концерт, котрый пруйшов 
на высокум умілськум уровню и мав великый успіх 
у позерателюв. Выступили: соліста Мадярськуй 
Державнуй Оперы Пейтер Форґач, акомпаніатор 
піаніста Державнуй Оперы Шамуел Товт, піаніста 
Янош Бачі, гусляш Йожеф Іжак, танцошы Доріс 
Токач и Матяш Перґер, співали Біанка Сілцер и 
Беата Цап.  Проґраму пудготовила и составила Олґа 
Сілцер-Ликович, заміститель предсїдателя ВРС, 
танцёвалный блок приладила Александра Ликович.

Вечур завершыв ся фуршетом. Проведеня міро-
приятя філмовала бріґада націоналнуй ТВ-про-
ґрамы „Рондо“.

Патроны міроприятя: Др. Іштван Шімічков, 
уповномочный Уряда и посланик Русинув у Парла-
ментї Мадярщины Віра Ґіріц.

Орґанізаторы: Вседержавноє Русинськоє Само-
справованя, Вседержавноє Общество Русинув/ 
Рутенув Мадярщины, Общество Русинськуй Кул-
туры, Фундація „За Русинув“.

Велика подяка вецей ги двасто гостям, артістам 
и орґанізаторам.

Віктор Ґіріц

„Шедевры Русинського Умілства“„Шедевры Русинського Умілства“

Дорогый муй Цімборе, Фруцї!
Ты вже є там, де мы вшыткі идеме, и ко скорі, а 

ко пузднїйше туда прийде. Нам там буде добрі, ибо 
знам, же ты так, ги и ту, у сюм світї, з світлов 
любовлёв будеш зясь лем надїйнов пудпоров про 
нас. 

Якым быв твуй жывот, Фруцї! Повный красным 
чудом, казковыма історіями, любовлёв, жертве-
ныма людьми, цімборами, за якых мож писати 
романы, айбо также и трудностями, зрывами, 
болїстёв! Мы теперь ту, на площі Руж, у храмі, ибо 
вєдно майлегко можеме знести, што тебе уже не є. 
Прошу тя, жый меже нами навікы, хоть мало, хоть 
лем у гадкох, сядьме ищи раз на ужгородськум 
Корзови, перед „Корунов”, закрыйме очі и летїм 
споминанём, коли пєме кавіль и паленку пуд 
сонїчныма амбрелами!

Кажуть, же колы-сь родив ся, была чудесна 
зима. За вусям днюв было бы сїмдесять шість 
рокув, як у ясный сонїчный день у фамілію по-
знатого хірурґа Др. Алесандера Фединця прийшла 
радость, другов дїтинов родив ся ты. Кажуть, же-сь 
быв хворяковитый, айбо материнськоє стараня и 
любов вірувучуй ґрекокатолицькуй родины по-
могла перебороти сї трудности. Окрем фамілії 
необычна любов окружала тя у церькувнуй за-
хоронцї, де сестра Теофіла старала ся за твою тогды 
ищи малу, айбо креативну и милу індівідуалность. 

Памняташ? Ты быв єденадцятьручным учени-
ком Школы имени Пушкіна, коли твуй отець повюг 
тя и твого брата Шонія ку болничнуй постелї 
єпископа Теодора Ромжы, и тот великый чоловік 
благословив вас, и його благословеня ты носив на 
собі цїлый свуй жывот. Вы послїднї, кого єпископ 
Ромжа благословив, бо хоть твуй отець и спас його 
жывот по атентатї НКВД, говгірі ищи у тоту нуч 
забили єпископа, котрый став вашым блаженым 
великомучеником. Тота вутримка, з котров єпископ 
Ромжа выступав против совєтськуй антиреліґійнуй 
політикы, боронив цїлостность ґрекокатолицькуй 
церьковли до самуй смерти, сопроводила твуй жы-
вот, и ты, як характерна індівідуалность сосполного 
и културного жывота отцюзняного русинства, из-
робив много про захорону історії, традіцій и 
ґрекокатолицького віроисповіданя Русинув дома и 
за гатарами, а мы вже знаєме, же твуй жывот и 
умілство одображали вічну волю Всевышнёго.     

По сконченю середнюй школы, продовжавучы 
фах свого вутця, ты учив ся на медичнум факултетї 
Ужгородського Універзітета, и ипен тогды зачав ся 
тот період твого жывота, котрый пробудив у тобі 
умілця, и у туй вічнуй ужгородськуй яри, у світї 
парнасового воздуха, котрый, правда, быв роз-
дертый рачами совєтськуй солдатескы, ты став 
передашом културного жывота. Я знам, як ты ся 

гордив тым, же маєш можность навщивляти май-
стернї великых коріфеюв, же-сь быв цімбором 
Федора Манайла, Антона Кашшая, Володимира 
Микиты, котрі вєдно з иныма значимо впливали на 
твоє умілство.   

А памняташ, як вы вєдно з Очіём, Ференцом 
Семаном, ходили сьте на выставкы, вадь на Ве-
ликдень поливати ся, а вадь кедь была така налада, 
та сьте вєдно з другыма запхали Очія у футлар 
віолончелї, и сяк понесли го у ресторацію, де тогды 
гучав веселый сосполный жывот. 

А ци видиш выставку памняти Очія, што сьме 
орґанізовали у асовдськум музейови, ци видиш 
Брека, бубнаря, и Вітю, театралного режісера, з 
котрыма ты вже зясь у єднуй компанії, а ци видиш 
Параджанова Серґея, котрый філмом „Тїнї забытых 
предкув” розфарбовав горы, котрого потому пак 
закрыли у лаґер и за котрого сам Фелліні пудняв 
голос, котрому ты вказав путь у Карпаты, бо добрі-
сь знав горный світ, пасткы, слїды медведюв, міста 
люди и журчаня быстрых потокув. А ци видиш зясь 
гуцулськых вувчарюв танцёвати круг ватры, а там 
за горов крутый пудъём ку горянськуй ротондї, и 
бормотливі молитвы монахув, котрых ты много раз 
стрічав, а ци памняташ, як майдавно часто-сь ву-
ходив на гору, ку „рыцарёви Медового ордена”, 
пана учителя Йожефа Ковача, якый по Ґулаґови гет 
став смутным, и нич булше не робив, лем єден 
дозерав лїснї пчолы, заготовляв полонинськый мед 
про совхоз, а вечар грав смутнї мелодії на гармошцї. 
А меже тым вы ходили у пивницю Роя-бачія пити 
вино, бо старый усе мав дозвул міряти вино... Вы 
себе раховали Дон Кіхотом и Санчо Панса, 
обойшли сьте Карпаты, Карелію и Сібір з вадасков 
на крупну звірку и фазанув. Твоя щедрость 
проявляла ся у тум, же мавучы лем маленько булше, 
ты все пудпоровав своїх цімборув-умілцюв, што 
жыють у тяжкых фінансовых условіёх, не давучы 
загаснути у їх вочох огникув умілськуй запале-
ности.      

Я тя виджу, ги великого вадаса на медвідя, коли 
помеже снїгові заметы идеш ку нам з ушыткыма 
своїма псами, и виджу, як у централнуй будовлї 
Общества Писателюв збераєте ся довєдна з по-
кликаныма в Передєлкіно, де вас закликав Журав-
лёв на сяткованя Сілвестра, а там вы познакомили 
ся з Арсеніём Тарковськым – познатым руськым 
поетом, вутцём Андрея Тарковського, ищи май-
познатого режісера. Там єсь прийшов з Віров, 
жонов и приятелём, котра все была коло тя, 
пудтримовала твою умілську каріеру, роздїляла з 
тобов радости, и з великов болёв у сердцю само-
оддано позерала за тобов  онь дотідь, докідь Опікун 
не покликав тя ку собі. 

Виджу Артура Нікітіна, твого рижського 

Памняти Др. Атаназа ФединцяПамняти Др. Атаназа Фединця
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цімбора-маляря, коли вун пише пастел з твоюй 
Нікы, виджу, як яркі фарбы украшавуть лиця твоюй 
донькы, и виджу сей образ на стїнї твоюй комнаты, 
а ищи виджу тя, як стоїш перед нёв задумано. 

Памняташ Фруці! Раз на Крачун ты з Віктором 
пруйшли сьте од єдных сосїдув до другых з малов 
трембітов, у яку ти дув, ги на верьхох Карпат дувуть 
люде на полонинї тогды, коли кось умерать? Я и 
теперь чуву тотї глубоко доимавучі душу звукы, и 
чуствуву, же на землї на клїп ока застановив ся час.

Я знам, же ты все любив експеріментовати. Гля-
даня новых методув, оплодненя цїлины умілськуй 
палітры сопровождала твуй умілськый жывот. Ты 
все інтересовав ся театром, де мож было втїкнути од 
совєтськуй реалности, айбо єдным з твоїх путюв 
было также познаня и хоснованя на высокум 
умілськум уровню у фотоґрафії методув соларі-
зації, котра повісти простїше значить одображеня 
реалности путём маніпулації світла. Знаєме, же 
булше сто твоїх соларізаційных фоток завоёвало 
меженародноє признаня. Йсе было ґрандіозным 
досягненём!

Добрых тридцять рокув сперед сым ты з фамі-
ліёв перестяговав ся з Ужгорода у Мадярщину. Йсе 
было про тебе тяжкоє, душурозривавучоє, айбо 
мусайноє рішеня. У Асовдї ты найшов новый свуй 
дом и у містнуй поліклініцї ги главврач радіолоґ 
своїм фаховым знатём, добродушностёв и скром-
ностёв дуже скоро адаптовав ся. Твої колеґы 
обертали ся ку тобі з честованём и признанём, а 
паціенты з довіров.

Памняташ? Як много ты пережывав, коли об-
зеравучы аналізы даякого паціента находив єсь 
шпляхы, котрі свідчили за тяжку діаґнозу? Твої 
близькі знавуть, што сякі случаї на даскулько днюв 
затїняли твою дяку. 

Непозеравучы на множество цімборув и при-
вітну атмосферу малого варошыка, тобі хыбів 
жывот твоюй молодости, інспіративна сила твоїх 
цімборув-умілцюв, што лишыли ся там у Пуд-
карпатю, горы и вадаскы. Йсі носталґічнї чуства 
чым раз майвуразно характерізовали твою твор-
чость, и ты чым раз майшыроко розгалужовав свуй 
умілськый жывот. У твоїх асовдськых майстернёх 
было написано такой пятьсто творув, образув ола-
йом, пастелёв и змішанов техников, ушыткы они є 
свідками чуств, радости, бановань, признаня и 
рувнодушности до умілця, котрый снив у богатум 
світї фарб и форм. 

Много приятелюв и цімборув ты найшов у 
поліклініцї и вароші. Зясь орґанізововали сьте вы-
ставкы, фуршетнї рауты и фантастичнї рибалські 
пригоды. Памняташ? Коли твої цімборове Пейтер 
Ражовіц, Жолт Бодов, Пішта Асталош, Ґейза Надь, 
Томі Дулішкович вєдно з тобов были на березї 
Гернада и лапали подуству, а ти варив юху, пили 
сьте паленку, купали ся у водї, а пораз промокли 
сьте до ниткы, ибо вже не было силы поставити 
шатор, айбо то вже не мало значеня, бо были сьте 

довєдна, забывшы на куртый час за буденщину, 
хвороты и за то, што вшытко даколи закончать ся. 

Айбо и цімборове умеравуть, ты также стратив 
не єдного цімбору, а потому єдного обычного дня 
тобі встановили діаґнозу хвороты Паркінсона. 
Такой 17 рокув ты войовав з пудступнов хворотов, 
котра поступом часа тя руйновала. Встановленый 
мозковый біостимулятор значив про тя надїю, айбо 
судьбоносным ударом стала злоякустна опухоль у 
твоюм орґанізмови, и ты вже добрі знав, што йсе 
значить. Тогды розвювшы рукы, ты перевюг свуй 
позур у иншакый світ и мирно чекав, докідь твуй 
жывот покличе ку собі легка, ги перо вічность. 

Я знам, про тебе є важным, жебы тым путём, 
якым ты много раз лїтав, а пораз лем ледве-ледве 
передвигав ся, кось ходив и дале, и продовжовав 
його з подобнов ку твоюй умілськуй смирености. 
Мы, члены Приятельского Круга „Чорный Вул”, 
вусловлювучы свою любов и честованя, обіцяєме 
ти, што будеме старати ся досягнути Твою вели-
кость и наслїдовати Тобі. Лоці Ладочі у малярстві, 
Жолті Олдер у фотоґрафії, а я у сфері храненя 
твоюй памняти и честованя твого умілства! 

Наша сполна выставка дустала позваня у Прагу, 
зато мы повеземе твоє панно честованя Енді Вар-
гола и Богуміла Грабала и выставиме вєдно из 
своїма у тому вароші, де учив ся твуй отець, и ги 
член пудкарпатськуй делеґації ходив на авдіенцію 
ку презідентови Масарикови з просьбов автономії 
про родный край. Пудкарпатя не дустало автоно-
мію, айбо фамілія Фединец, памнять и слїд у історії 
и културі буде дале жыти, як у Празї, так и у Пуд-
карпатю, и у Мадярщинї. 

Очі и соларізація. Памняташ, я ку твоїм кола-
жам писав вершы. А сесь послїднїй вручаву Тобі:

Раз лем єсь заспав.
Помалї віяв вітор у минулость.
Затым помалї погрязнувшы у буль,
Ги ледова крига у кров.
Тогды ты вже чув.
Чым раз майближше ты чув,
як... 
Даґде ченґетув й співанка їдучых санюв дзелен-

чали.
И довгым студеным гойком
Из-за буфернуй зоны бесконечности,
Лем легко и просто,
Покликала тя до себе смерть.
Бо то на санёх смерть летїла,
До себе притулила й заквілїла:
Ты муй є-сь Фруцї! Ты вже муй! 
Мы вічно будеме Тя памнятати!      

Томаш Асталош
 

Жерело: 
Русинськый Світ, 2012. новембер-децембер

Товмачила: Рената Романюк

Традіції ґрекокатолицького РуздваТрадіції ґрекокатолицького Руздва

Чеканя появленя Христа, Його роженя, се пудготовителный час Адвента, котрый у римокатолицькуй 
церьковли тримле 4, а у ґрекокатолицькуй, ги и у другых церьквох восточного обряда, 6 тыжднюв. Зачаток 
припадає на 15. новембра и тримле 40 днюв. Выраз Adventus Domini латинська словозлука, значить „чеканя  
Господа”. Важным є поязаный из Адвентом час Руздвяного поста, котрый зачинать ся у тот же день и тримле 
до самого Сятого Вечура. Правила поста восточного обряда традіційно майтвердї, ги у западного. У сякый 
час вірникы два раз на тыждень не їдять мнясо: у середу и пятницю. Пуд час строгого поста (у первый день 
Великого поста и Велику пятницю) не їдять цалком нич животинського происходженя. У ґрекокатоликув  
дуже важна традіція ‒ приладженя Руздвяного вінця, на котрый ся кладе 6 свічок, не 4, ги у западнуй традіції. 

Жерело: vasarnap.hu

7. децембра у Пейчськум Домі Цівілных Общин 
при орґанізації Русинського Націоналного Само-
справованя Пейча одбыло ся міроприятя „Русин-
ськый Миколай”. По привітственум слові Йожефа 
Чегілї, предсїдателя Русинського Націоналного Са-
мосправованя Пейча, школаші русинськуй недїл-
нуй музыкалнуй школы заспівали руздвянї співан-
кы. Гайналка Гайду декламовала верші, потому 
послїдовала проґрама Варошського Ансамбла 
Мажоретув Пейча пуд руководством Оршолї Гайду. 
На кунцёви вечура появив ся Миколай и передав 
свої дарчикы.

15. децембра у ґрекокатолицькуй церьковли 
Абода тримали Руздвянї духовнї дни. Привіт-
ственоє слово повіла предсїдатель містного Русин-
ського Націоналного Самосправованя Дёрдьни 
Орос-Товт. Ґрекокатолицькый оздовськый сященик 
о. Ласлов Ліпус пуд час Сятуй Літургії указав сяту 
містерію роженя Исуса Христа. Великый успіх мав 
выступ мужського хора из Еделейня, котрый окрем 
націоналных творув, представив чудеснї Руздвянї 
співанкы. Каждый депутат самоправованя дуже 
старателно готовив ся до приниманя гостюв из Еде-
лейня и ушыткых обывателюв села. У Домі Трёх 
Сятых каждый муг покоштовати смачнї русинські 
ланґоші из сыром, ґрізом, оріхами а также колачі, 
поґачі, шутеминї, абодські паленку, вино и крум-
пляный ланґош, котрый наладила Иштванни Майо-
рош, русинська депутатка. Пуд час сяткованя участ-
никы споминали за старі традіції, руздвянї сокташі.

16. децембра тримало Русинськой Націоналной 
Самосправованя Маріяповчы своє традіційной 
Руздвяной Сято. На вечурі выступив маріяповчан-
ськый театер „Цяпка” пуд веденём Євы Вона. Они 
представили сужеты из пєсы „Крачунська Спі-
ванка”. На сятї читали вершы Тіборни Поляк и за-
міститель предсїдателя Янош Комісар. Предсїда-
тель Яношне Русінко привітствовала вубраный де-
путатськый корпус и нового члена Моніку Шандор-
ни Борші, а также подяковала за многорочну роботу 
Робертови Андрейчакови, котрый лишыв депутат-
ські функції. По праздничнуй вечері весeлости 
празднованя тримали до рана. Од имени Русин-
ського Націоналного Самосправованя Маріяповчы 
вінчуву ушыткым много здоровля у новум рокови.

Русинськоє Націоналноє Самосправованя 
Шайовпалфолы тримало запаленя на Адвент 

четвертуй свічкы. По русинськум гімнови Адам 
Шімарськый, предсїдатель Русинського Націонал-
ного Самосправованя Шайовпалфолы, повів при-
вітственоє слово, у котруй надголосив важность 
захраненя народных традіцій, ідентітета про люди 
русинського происходженя. Потому пак Анна 
Ґербері, участниця русинськуй дїточуй проґрамы, 
заспівала давню руздвяну співанку на русинськум 
языкови. Отець Атіла Кіш задекламовав верш, кот-
рый трафив до самого сердця слухачув. На конець 
каждый мав можность покоштовати оріхові и ма-
кові колачі, горячі напиткы.

Ґабріела Ференц, предсїдатель Русинського 
Націоналного Самосправованя Башкова рахує, же 
коли ся наближає Крачун, людські сердця отворя-
вуть ся про любов, каждый стає мало ближшым 
єден до другого, ставуть булш кріпкыма сїмейнї 
капчаня. При такуй возвышенуй наладї первый раз 
у центері Башкова быв установленый адвентськый 
вінець. Пуд час Адвента кажду недїлю, по Службі 
Божуй зберали ся Башковчане коло вінця, де 
помолили ся и запалили по єднуй свічцї. Ги пише 
дале Ґабріела Ференц, Адвент, се час чеканя, коли 
чекаєме на появленя Христа. Из отвореным серд-
цём взываєме до Господа, най буде в нас, най жыє 
меже нами. По сюм случаю до хыжі занесли сьме 
ікону Сятого Сімейства, коло котруй помолили 
сьме ся и просили любви и мира у наші фамілії. 
Сперед сята прийняли сьме Божоє Благословеня, 
сяк подготовили сьме свої душі до таинства роженя 
Исуса. На самый сперед Руздва, по обідї, дїти 
чопортами ходили од хыжі до хыжі, обходили село, 
колядувучы и честувучы скороє роженя Исусика. 
Вечур дїти представили у церкві Бетлегем.

Русинськоє Націоналноє Самосправованя Баш-
кова уже по традіції передало дарчикы ушыткым дї-
точкам, дякувучы їм за зучастненя руздвяных при-
готовленях.

28. децембра Русинськоє Націоналноє Само-
справаня Вамошуйфолу потримало Русинськый 
Културный Вечур. Міроприятя зачало ся по обідї у 3 
годины. По привітственум слові Ґабора Варґы, 
предсїдателя Русинського Націоналного Само-
справованя Вамошуйфолу, выступив Русинськый 
хор села, пак свою проґраму представило Об-
щество Културы за Пілішсенткерест.

 Товмачила: Ірина Скіба
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цімбора-маляря, коли вун пише пастел з твоюй 
Нікы, виджу, як яркі фарбы украшавуть лиця твоюй 
донькы, и виджу сей образ на стїнї твоюй комнаты, 
а ищи виджу тя, як стоїш перед нёв задумано. 

Памняташ Фруці! Раз на Крачун ты з Віктором 
пруйшли сьте од єдных сосїдув до другых з малов 
трембітов, у яку ти дув, ги на верьхох Карпат дувуть 
люде на полонинї тогды, коли кось умерать? Я и 
теперь чуву тотї глубоко доимавучі душу звукы, и 
чуствуву, же на землї на клїп ока застановив ся час.

Я знам, же ты все любив експеріментовати. Гля-
даня новых методув, оплодненя цїлины умілськуй 
палітры сопровождала твуй умілськый жывот. Ты 
все інтересовав ся театром, де мож было втїкнути од 
совєтськуй реалности, айбо єдным з твоїх путюв 
было также познаня и хоснованя на высокум 
умілськум уровню у фотоґрафії методув соларі-
зації, котра повісти простїше значить одображеня 
реалности путём маніпулації світла. Знаєме, же 
булше сто твоїх соларізаційных фоток завоёвало 
меженародноє признаня. Йсе было ґрандіозным 
досягненём!

Добрых тридцять рокув сперед сым ты з фамі-
ліёв перестяговав ся з Ужгорода у Мадярщину. Йсе 
было про тебе тяжкоє, душурозривавучоє, айбо 
мусайноє рішеня. У Асовдї ты найшов новый свуй 
дом и у містнуй поліклініцї ги главврач радіолоґ 
своїм фаховым знатём, добродушностёв и скром-
ностёв дуже скоро адаптовав ся. Твої колеґы 
обертали ся ку тобі з честованём и признанём, а 
паціенты з довіров.

Памняташ? Як много ты пережывав, коли об-
зеравучы аналізы даякого паціента находив єсь 
шпляхы, котрі свідчили за тяжку діаґнозу? Твої 
близькі знавуть, што сякі случаї на даскулько днюв 
затїняли твою дяку. 

Непозеравучы на множество цімборув и при-
вітну атмосферу малого варошыка, тобі хыбів 
жывот твоюй молодости, інспіративна сила твоїх 
цімборув-умілцюв, што лишыли ся там у Пуд-
карпатю, горы и вадаскы. Йсі носталґічнї чуства 
чым раз майвуразно характерізовали твою твор-
чость, и ты чым раз майшыроко розгалужовав свуй 
умілськый жывот. У твоїх асовдськых майстернёх 
было написано такой пятьсто творув, образув ола-
йом, пастелёв и змішанов техников, ушыткы они є 
свідками чуств, радости, бановань, признаня и 
рувнодушности до умілця, котрый снив у богатум 
світї фарб и форм. 

Много приятелюв и цімборув ты найшов у 
поліклініцї и вароші. Зясь орґанізововали сьте вы-
ставкы, фуршетнї рауты и фантастичнї рибалські 
пригоды. Памняташ? Коли твої цімборове Пейтер 
Ражовіц, Жолт Бодов, Пішта Асталош, Ґейза Надь, 
Томі Дулішкович вєдно з тобов были на березї 
Гернада и лапали подуству, а ти варив юху, пили 
сьте паленку, купали ся у водї, а пораз промокли 
сьте до ниткы, ибо вже не было силы поставити 
шатор, айбо то вже не мало значеня, бо были сьте 

довєдна, забывшы на куртый час за буденщину, 
хвороты и за то, што вшытко даколи закончать ся. 

Айбо и цімборове умеравуть, ты также стратив 
не єдного цімбору, а потому єдного обычного дня 
тобі встановили діаґнозу хвороты Паркінсона. 
Такой 17 рокув ты войовав з пудступнов хворотов, 
котра поступом часа тя руйновала. Встановленый 
мозковый біостимулятор значив про тя надїю, айбо 
судьбоносным ударом стала злоякустна опухоль у 
твоюм орґанізмови, и ты вже добрі знав, што йсе 
значить. Тогды розвювшы рукы, ты перевюг свуй 
позур у иншакый світ и мирно чекав, докідь твуй 
жывот покличе ку собі легка, ги перо вічность. 

Я знам, про тебе є важным, жебы тым путём, 
якым ты много раз лїтав, а пораз лем ледве-ледве 
передвигав ся, кось ходив и дале, и продовжовав 
його з подобнов ку твоюй умілськуй смирености. 
Мы, члены Приятельского Круга „Чорный Вул”, 
вусловлювучы свою любов и честованя, обіцяєме 
ти, што будеме старати ся досягнути Твою вели-
кость и наслїдовати Тобі. Лоці Ладочі у малярстві, 
Жолті Олдер у фотоґрафії, а я у сфері храненя 
твоюй памняти и честованя твого умілства! 

Наша сполна выставка дустала позваня у Прагу, 
зато мы повеземе твоє панно честованя Енді Вар-
гола и Богуміла Грабала и выставиме вєдно из 
своїма у тому вароші, де учив ся твуй отець, и ги 
член пудкарпатськуй делеґації ходив на авдіенцію 
ку презідентови Масарикови з просьбов автономії 
про родный край. Пудкарпатя не дустало автоно-
мію, айбо фамілія Фединец, памнять и слїд у історії 
и културі буде дале жыти, як у Празї, так и у Пуд-
карпатю, и у Мадярщинї. 

Очі и соларізація. Памняташ, я ку твоїм кола-
жам писав вершы. А сесь послїднїй вручаву Тобі:

Раз лем єсь заспав.
Помалї віяв вітор у минулость.
Затым помалї погрязнувшы у буль,
Ги ледова крига у кров.
Тогды ты вже чув.
Чым раз майближше ты чув,
як... 
Даґде ченґетув й співанка їдучых санюв дзелен-

чали.
И довгым студеным гойком
Из-за буфернуй зоны бесконечности,
Лем легко и просто,
Покликала тя до себе смерть.
Бо то на санёх смерть летїла,
До себе притулила й заквілїла:
Ты муй є-сь Фруцї! Ты вже муй! 
Мы вічно будеме Тя памнятати!      

Томаш Асталош
 

Жерело: 
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Чеканя появленя Христа, Його роженя, се пудготовителный час Адвента, котрый у римокатолицькуй 
церьковли тримле 4, а у ґрекокатолицькуй, ги и у другых церьквох восточного обряда, 6 тыжднюв. Зачаток 
припадає на 15. новембра и тримле 40 днюв. Выраз Adventus Domini латинська словозлука, значить „чеканя  
Господа”. Важным є поязаный из Адвентом час Руздвяного поста, котрый зачинать ся у тот же день и тримле 
до самого Сятого Вечура. Правила поста восточного обряда традіційно майтвердї, ги у западного. У сякый 
час вірникы два раз на тыждень не їдять мнясо: у середу и пятницю. Пуд час строгого поста (у первый день 
Великого поста и Велику пятницю) не їдять цалком нич животинського происходженя. У ґрекокатоликув  
дуже важна традіція ‒ приладженя Руздвяного вінця, на котрый ся кладе 6 свічок, не 4, ги у западнуй традіції. 
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7. децембра у Пейчськум Домі Цівілных Общин 
при орґанізації Русинського Націоналного Само-
справованя Пейча одбыло ся міроприятя „Русин-
ськый Миколай”. По привітственум слові Йожефа 
Чегілї, предсїдателя Русинського Націоналного Са-
мосправованя Пейча, школаші русинськуй недїл-
нуй музыкалнуй школы заспівали руздвянї співан-
кы. Гайналка Гайду декламовала верші, потому 
послїдовала проґрама Варошського Ансамбла 
Мажоретув Пейча пуд руководством Оршолї Гайду. 
На кунцёви вечура появив ся Миколай и передав 
свої дарчикы.

15. децембра у ґрекокатолицькуй церьковли 
Абода тримали Руздвянї духовнї дни. Привіт-
ственоє слово повіла предсїдатель містного Русин-
ського Націоналного Самосправованя Дёрдьни 
Орос-Товт. Ґрекокатолицькый оздовськый сященик 
о. Ласлов Ліпус пуд час Сятуй Літургії указав сяту 
містерію роженя Исуса Христа. Великый успіх мав 
выступ мужського хора из Еделейня, котрый окрем 
націоналных творув, представив чудеснї Руздвянї 
співанкы. Каждый депутат самоправованя дуже 
старателно готовив ся до приниманя гостюв из Еде-
лейня и ушыткых обывателюв села. У Домі Трёх 
Сятых каждый муг покоштовати смачнї русинські 
ланґоші из сыром, ґрізом, оріхами а также колачі, 
поґачі, шутеминї, абодські паленку, вино и крум-
пляный ланґош, котрый наладила Иштванни Майо-
рош, русинська депутатка. Пуд час сяткованя участ-
никы споминали за старі традіції, руздвянї сокташі.

16. децембра тримало Русинськой Націоналной 
Самосправованя Маріяповчы своє традіційной 
Руздвяной Сято. На вечурі выступив маріяповчан-
ськый театер „Цяпка” пуд веденём Євы Вона. Они 
представили сужеты из пєсы „Крачунська Спі-
ванка”. На сятї читали вершы Тіборни Поляк и за-
міститель предсїдателя Янош Комісар. Предсїда-
тель Яношне Русінко привітствовала вубраный де-
путатськый корпус и нового члена Моніку Шандор-
ни Борші, а также подяковала за многорочну роботу 
Робертови Андрейчакови, котрый лишыв депутат-
ські функції. По праздничнуй вечері весeлости 
празднованя тримали до рана. Од имени Русин-
ського Націоналного Самосправованя Маріяповчы 
вінчуву ушыткым много здоровля у новум рокови.

Русинськоє Націоналноє Самосправованя 
Шайовпалфолы тримало запаленя на Адвент 

четвертуй свічкы. По русинськум гімнови Адам 
Шімарськый, предсїдатель Русинського Націонал-
ного Самосправованя Шайовпалфолы, повів при-
вітственоє слово, у котруй надголосив важность 
захраненя народных традіцій, ідентітета про люди 
русинського происходженя. Потому пак Анна 
Ґербері, участниця русинськуй дїточуй проґрамы, 
заспівала давню руздвяну співанку на русинськум 
языкови. Отець Атіла Кіш задекламовав верш, кот-
рый трафив до самого сердця слухачув. На конець 
каждый мав можность покоштовати оріхові и ма-
кові колачі, горячі напиткы.

Ґабріела Ференц, предсїдатель Русинського 
Націоналного Самосправованя Башкова рахує, же 
коли ся наближає Крачун, людські сердця отворя-
вуть ся про любов, каждый стає мало ближшым 
єден до другого, ставуть булш кріпкыма сїмейнї 
капчаня. При такуй возвышенуй наладї первый раз 
у центері Башкова быв установленый адвентськый 
вінець. Пуд час Адвента кажду недїлю, по Службі 
Божуй зберали ся Башковчане коло вінця, де 
помолили ся и запалили по єднуй свічцї. Ги пише 
дале Ґабріела Ференц, Адвент, се час чеканя, коли 
чекаєме на появленя Христа. Из отвореным серд-
цём взываєме до Господа, най буде в нас, най жыє 
меже нами. По сюм случаю до хыжі занесли сьме 
ікону Сятого Сімейства, коло котруй помолили 
сьме ся и просили любви и мира у наші фамілії. 
Сперед сята прийняли сьме Божоє Благословеня, 
сяк подготовили сьме свої душі до таинства роженя 
Исуса. На самый сперед Руздва, по обідї, дїти 
чопортами ходили од хыжі до хыжі, обходили село, 
колядувучы и честувучы скороє роженя Исусика. 
Вечур дїти представили у церкві Бетлегем.

Русинськоє Націоналноє Самосправованя Баш-
кова уже по традіції передало дарчикы ушыткым дї-
точкам, дякувучы їм за зучастненя руздвяных при-
готовленях.

28. децембра Русинськоє Націоналноє Само-
справаня Вамошуйфолу потримало Русинськый 
Културный Вечур. Міроприятя зачало ся по обідї у 3 
годины. По привітственум слові Ґабора Варґы, 
предсїдателя Русинського Націоналного Само-
справованя Вамошуйфолу, выступив Русинськый 
хор села, пак свою проґраму представило Об-
щество Културы за Пілішсенткерест.

 Товмачила: Ірина Скіба
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Народный танцёвалный ансамбл „Долина Сін-
вы”, котрый базує ся у Мішколцови, од дня свого 
створеня 1948. рока, дустав множество наград, 
премій и всеобщоє признаня за сесь період часа.

Руководить ансамблом прекрасный професіо-
нал и ентузіаста свого дїла, носитель премії „Ніво” 
Атіла Маровдї, носителька тітула „Золотый Шар-
кантюв” и премії „Ніво” Аніта Лейваї. За высокый 
уровень умілства ансамбла свідчать многочисленї 
выступленя и дома, и за гатарами. Участникы ан-
самбла из поколїня у поколїня штудувуть и освою-
вуть прекраснї танцї Карпатського басена. Екс-
клузивнї націоналнї шатя, у котрых выступавуть 
участникы ансамбла, доповнювуть и пудчеркувуть 
высокый уровень умілства. Каждый рук у будовлї 
Дома Културы Мішколца участникы ансамбла 
демонструвуть свуй талант. Концерты усе прохо-
дять пуд бурёві тапшпня позерателюв. 

Важнов подїёв 2019. рока быв конкурс молодых 
исповнителюв „Взлетїла Пава”, котрый демонстро-

Цїлёв заснованя премії є пудпорованя и награда 
тых днешнїх русинськых художникув, котрі своїм 
умілськым добытком зробили значный вклад у роз-
вуй и пропаґацію світового русинського кумшта.

Преміёв, котра складує ся из памнятнуй плаке-
ты, діплома и матеріалнуй пудпоры умілського 
дїятельства, каждый рук буде ся награждати єден 
вызначный русинськый умілець на основі рішеня 
журі Комісії по Културі Світовуй Рады Русинув. 

Каждый жадавучый з цїлого світа має право 
внести пропозіцію на номінацію. 

вав ся на ТВ каналї „Дуна”. Танцёвална ґрупа 
„Прючкёк” ансамбла „Долина Сінвы” была меже 
майлїпшыма. Їх выступ дякувучы ТВ мали мож-
ность видїти в ушыткум світї. Меже танцошув 
могли сьме запозерати Марію и Анну Бан, Ласлова 
и Доротю Бак, Саболча Кошецького и ищи многых 
дїти из мішколцськых русинськуй и ґрекокато-
лицькуй сполности. У фіналї конкурса высокого 
ранґа журі вызнало выступ ансамбла майлїпшым, 
вун дустав майвысокі оцїнкы и став властителём 
главнуй награды и премії єден міліон форінтув. Ве-
лика признателность родителям и родинї участни-
кув ансамбла за то, што они пуддержовали, помага-
ли дїтям за ушыткі рокы ученя, поверьх школнуй 
проґрамы изучати и освоювати културу народного 
танця. Заслуженов наградов и про ных было вто, 
што мали можность быти притомныма на „Дуна” 
ТВ и друкеровати своїм дїточкам у прямум етері.

о. Янош Мігаль Соноцькый
Товмачила: Ірина Скіба

У пропозіції мавуть быти:
‒ имня и курта біоґрафія номінанта;
‒ обоснованя на номінацію;
‒ ілустративный матеріал.
Послїднїй час приголошеня: 01. 03. 2020.
Електронна пошта на приголошеня:

ProArteRuthenorum@gmail.com 
Рішеня журі: на засїданю Комісії по Културі 

Світовуй Рады Русинув – 15. 03. 2020.
Сяточноє передаваня премії одбуде ся у керетох 

Бієнале Русинськуй Културы – 15. 05. 2020. (Кри-
ниця, Польща)

Наша гордостьНаша гордость Новембер

30. Русинськоє Націоналноє Самосправованя 
Еґера тримало „Русинськый вечур“ у чардї „Кулоч“ 
у так називануй „Долинї красных жун“, котроє 
провели довєдна из сяточнов вечерёв. По при-
вітственум слові Бейлы Тромбіташа, предсїдателя 
Еґерського РНС, публику веселили участникы 
сяточнуй проґрамы. Вседержавноє Русинськоє 
Самосправованя представляв Віктор Крамаренко, 
предсїдатель ВРС, и депутаты собора ВРС Янош 
Форкош, предсїдатель РНС Дёндёша, и Ласлов 
Попович, предсїдатель РНС Комловшкы.

Децембер

2. У Будапештї, на ул. Молнар, 
Бібліотека Русинув Мадярщины 
имени Іштвана Удварія довєдна из 
Вседержавнов Бібліотеков Ино-
странных Языкув орґанізовала 
стрічу из Ласловом Варі Фабіаном, 
котрый презентовав недавно ву-
дану книгу „Найдух од куковкы”, 
потовмачену на мадярськый язык, 
котра содержить народнї русинські 
и украинські балады. Автор за-
читав вырывкы, повідав за уміл-
ськой дїяня. Стріча завершыла ся 
дружеськов бесїдов.

10. Імре Ріттер, предсїдатель Комітета Націо-
налностюв Мадярщины, сперед зачатком пленар-
ного Засїданя у Парламентї Мадярщины тримав 
бесїду по случаю 25 рокув од створеня націоналных 
самосправовань.

13. Русинські Націоналнї Самосправованя ХIV. 
и XVI. районув Будапешта потримали сполочной 
слуханя, котроє изъязали из проведенём вечура 
захраненя традіцій. Міроприятя одбыло ся у Домі 
Націоналностюв Зуґлова. По привітственум слові 
Андрія Крамаренка, предсїдателя РНС Зуґлова, 
Олґа Сілцер-Ликович, предсїдатель РНС XVI. 
района повідала за ґрекокатолицькі крачунові 
сокташі, за сяточнї стравы. На завершеня Біанка 
Сілцер и Беата Цап веселили публику исповненём 
русинськых народных співанок.

14. Столичноє Русинськоє Націоналноє Само-
справованя вєдно из РНС II., III.,VI. и VIII. районув 

потримали вечур Миколая, котрый пройшов на ул. 
Академія у Театралнуй залї. У проґрамі были при-
кладнї занятя из дїтми, выступ фолклорного ан-
самбла „Русинята”, по котрум прийшов Миколай з 
дарчиками. По тому у 17.00 одбыло ся сполочной 
слуханя Столичного Русинського Націоналого 
Самосправованя. Темов слуханя было дїятельство 
СРНС за 2019. рук. Бесїду тримала предсїдатель 
Столичного Самосправованя Др. Маріанна Ляви-
нец. Вечур завершыв ся фуршетом.

14. Вседержавноє Русинськоє Самосправованя 
у Домі Націоналностюв по ул. Текелїя, потримало 
очередноє за шором засїданя. Окрем многых 

вопросув депутаты обсудили и 
одобрили буджет ВРС, Уряда ВРС 
и його інстітуцій на 2020. рук, а 
также внесли правкы у буджет ін-
стітуцій у 2019. рокови. Также быв 
проголошеный ґрант на учебнї 
стіпендії, и Віктор Крамаренко, 
предсїдатель ВРС сообщив депута-
там за резултаты інспектованя Са-
мосправаня Казначейством Мадяр-
щины.

17. Жолт Шемєн, заміститель 
преміер-міністера и Мікловш 
Шолтейс, отвітственый держ-
секретарь офіса преміер-міністера 
по конфесійным и націоналным 
капчаням, вручили Націоналну 

премію 2019. Торжество одбыло ся у Вадаськуй залї 
Парламента Мадярщины. Одбыло ся также вы-
ступленя ансамбла „Вуйчич” и пейчського танцё-
валного ансамбла захраненя нїмецького фолклора у 
Мадярщині „Лёвей”.

19. Пуд час сяткованя Адвента, Союз Пуд-
карпатя одзначив и 30-лїтя од дня свого основаня. 
Міроприятя одбыло ся у залї торжеств Варош-
ліґета. У проґрамі: музыкалной выступленя Шан-
дора Форкоша по темі С. Миколая, бесїды Ілоны 
Ловаш, Андраша Кутлана и Ласлова Лотора за 
образованя Союза Пудкарпатя, концерт ґрупы 
„Бревіс”. На кунцёви вечура выступили піаніста 
Іштван Сокач и флейтіста Ґерґё Мотуз.

Товмачила: Ірина Скіба

Честованї Читателї! 

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

інтернет сторонї: http://ruszin.com   

Голошеня номінації Голошеня номінації 
на націоналну премію у сфері русинського кумшта 

имени Ивана Манайла – „ ”Pro Arte Ruthenorum
Світовый Конґрес Русинув довєдна из Русинськым Націоналным Самосправованём вароша Вац 

(Мадярщина) на засїданёви Конґреса 6. юлія 2019. рока засновали Націоналну премію у сфері 
русинського кумшта имени Ивана Манайла – „ ”.Pro Arte Ruthenorum

Заснованём Націоналнуй премії у сфері русин-
ського кумшта имени Ивана Манайла – „Pro Arte 
Ruthenorum” мы вносиме ищи єден вклад у націо-
налноє возродженя Русинув, у розвуй и популарі-
зацію по цїлум світови нашуй необычайно бога-
туй и унікалнуй русинськуй културы.

Чекаєме на Ваші приголошеня!

Pro 
Ruthenorum 

Arte 
Націонална премія за русинськый кумшт им. Ивана Манайло 

Наша редакція также ґратулує нашым дїтям з русинськых и ґрекокатолицькых фамілій, котрі 
указали феноменалнї резултаты на сякум высокум всемадярськум уровню.
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майлїпшыма. Їх выступ дякувучы ТВ мали мож-
ность видїти в ушыткум світї. Меже танцошув 
могли сьме запозерати Марію и Анну Бан, Ласлова 
и Доротю Бак, Саболча Кошецького и ищи многых 
дїти из мішколцськых русинськуй и ґрекокато-
лицькуй сполности. У фіналї конкурса высокого 
ранґа журі вызнало выступ ансамбла майлїпшым, 
вун дустав майвысокі оцїнкы и став властителём 
главнуй награды и премії єден міліон форінтув. Ве-
лика признателность родителям и родинї участни-
кув ансамбла за то, што они пуддержовали, помага-
ли дїтям за ушыткі рокы ученя, поверьх школнуй 
проґрамы изучати и освоювати културу народного 
танця. Заслуженов наградов и про ных было вто, 
што мали можность быти притомныма на „Дуна” 
ТВ и друкеровати своїм дїточкам у прямум етері.

о. Янош Мігаль Соноцькый
Товмачила: Ірина Скіба

У пропозіції мавуть быти:
‒ имня и курта біоґрафія номінанта;
‒ обоснованя на номінацію;
‒ ілустративный матеріал.
Послїднїй час приголошеня: 01. 03. 2020.
Електронна пошта на приголошеня:

ProArteRuthenorum@gmail.com 
Рішеня журі: на засїданю Комісії по Културі 

Світовуй Рады Русинув – 15. 03. 2020.
Сяточноє передаваня премії одбуде ся у керетох 

Бієнале Русинськуй Културы – 15. 05. 2020. (Кри-
ниця, Польща)

Наша гордостьНаша гордость Новембер

30. Русинськоє Націоналноє Самосправованя 
Еґера тримало „Русинськый вечур“ у чардї „Кулоч“ 
у так називануй „Долинї красных жун“, котроє 
провели довєдна из сяточнов вечерёв. По при-
вітственум слові Бейлы Тромбіташа, предсїдателя 
Еґерського РНС, публику веселили участникы 
сяточнуй проґрамы. Вседержавноє Русинськоє 
Самосправованя представляв Віктор Крамаренко, 
предсїдатель ВРС, и депутаты собора ВРС Янош 
Форкош, предсїдатель РНС Дёндёша, и Ласлов 
Попович, предсїдатель РНС Комловшкы.

Децембер

2. У Будапештї, на ул. Молнар, 
Бібліотека Русинув Мадярщины 
имени Іштвана Удварія довєдна из 
Вседержавнов Бібліотеков Ино-
странных Языкув орґанізовала 
стрічу из Ласловом Варі Фабіаном, 
котрый презентовав недавно ву-
дану книгу „Найдух од куковкы”, 
потовмачену на мадярськый язык, 
котра содержить народнї русинські 
и украинські балады. Автор за-
читав вырывкы, повідав за уміл-
ськой дїяня. Стріча завершыла ся 
дружеськов бесїдов.

10. Імре Ріттер, предсїдатель Комітета Націо-
налностюв Мадярщины, сперед зачатком пленар-
ного Засїданя у Парламентї Мадярщины тримав 
бесїду по случаю 25 рокув од створеня націоналных 
самосправовань.

13. Русинські Націоналнї Самосправованя ХIV. 
и XVI. районув Будапешта потримали сполочной 
слуханя, котроє изъязали из проведенём вечура 
захраненя традіцій. Міроприятя одбыло ся у Домі 
Націоналностюв Зуґлова. По привітственум слові 
Андрія Крамаренка, предсїдателя РНС Зуґлова, 
Олґа Сілцер-Ликович, предсїдатель РНС XVI. 
района повідала за ґрекокатолицькі крачунові 
сокташі, за сяточнї стравы. На завершеня Біанка 
Сілцер и Беата Цап веселили публику исповненём 
русинськых народных співанок.

14. Столичноє Русинськоє Націоналноє Само-
справованя вєдно из РНС II., III.,VI. и VIII. районув 

потримали вечур Миколая, котрый пройшов на ул. 
Академія у Театралнуй залї. У проґрамі были при-
кладнї занятя из дїтми, выступ фолклорного ан-
самбла „Русинята”, по котрум прийшов Миколай з 
дарчиками. По тому у 17.00 одбыло ся сполочной 
слуханя Столичного Русинського Націоналого 
Самосправованя. Темов слуханя было дїятельство 
СРНС за 2019. рук. Бесїду тримала предсїдатель 
Столичного Самосправованя Др. Маріанна Ляви-
нец. Вечур завершыв ся фуршетом.

14. Вседержавноє Русинськоє Самосправованя 
у Домі Націоналностюв по ул. Текелїя, потримало 
очередноє за шором засїданя. Окрем многых 

вопросув депутаты обсудили и 
одобрили буджет ВРС, Уряда ВРС 
и його інстітуцій на 2020. рук, а 
также внесли правкы у буджет ін-
стітуцій у 2019. рокови. Также быв 
проголошеный ґрант на учебнї 
стіпендії, и Віктор Крамаренко, 
предсїдатель ВРС сообщив депута-
там за резултаты інспектованя Са-
мосправаня Казначейством Мадяр-
щины.

17. Жолт Шемєн, заміститель 
преміер-міністера и Мікловш 
Шолтейс, отвітственый держ-
секретарь офіса преміер-міністера 
по конфесійным и націоналным 
капчаням, вручили Націоналну 

премію 2019. Торжество одбыло ся у Вадаськуй залї 
Парламента Мадярщины. Одбыло ся также вы-
ступленя ансамбла „Вуйчич” и пейчського танцё-
валного ансамбла захраненя нїмецького фолклора у 
Мадярщині „Лёвей”.

19. Пуд час сяткованя Адвента, Союз Пуд-
карпатя одзначив и 30-лїтя од дня свого основаня. 
Міроприятя одбыло ся у залї торжеств Варош-
ліґета. У проґрамі: музыкалной выступленя Шан-
дора Форкоша по темі С. Миколая, бесїды Ілоны 
Ловаш, Андраша Кутлана и Ласлова Лотора за 
образованя Союза Пудкарпатя, концерт ґрупы 
„Бревіс”. На кунцёви вечура выступили піаніста 
Іштван Сокач и флейтіста Ґерґё Мотуз.

Товмачила: Ірина Скіба

Честованї Читателї! 

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

інтернет сторонї: http://ruszin.com   

Голошеня номінації Голошеня номінації 
на націоналну премію у сфері русинського кумшта 

имени Ивана Манайла – „ ”Pro Arte Ruthenorum
Світовый Конґрес Русинув довєдна из Русинськым Націоналным Самосправованём вароша Вац 

(Мадярщина) на засїданёви Конґреса 6. юлія 2019. рока засновали Націоналну премію у сфері 
русинського кумшта имени Ивана Манайла – „ ”.Pro Arte Ruthenorum

Заснованём Націоналнуй премії у сфері русин-
ського кумшта имени Ивана Манайла – „Pro Arte 
Ruthenorum” мы вносиме ищи єден вклад у націо-
налноє возродженя Русинув, у розвуй и популарі-
зацію по цїлум світови нашуй необычайно бога-
туй и унікалнуй русинськуй културы.

Чекаєме на Ваші приголошеня!

Pro 
Ruthenorum 

Arte 
Націонална премія за русинськый кумшт им. Ивана Манайло 

Наша редакція также ґратулує нашым дїтям з русинськых и ґрекокатолицькых фамілій, котрі 
указали феноменалнї резултаты на сякум высокум всемадярськум уровню.
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December 14-én immár negyedik alkalommal 
tartottuk meg a budapesti Stefánia palotában az évente 
megrendezett „A ruszin művészet remekei” rendez-
vényünket. Az est bevezetéseként Giricz Vera, az 
országgyűlés ruszin nemzetiségi szószólója és Krama-
renko Viktor, az Országos Ruszin Önkormányzat 
elnöke körbevezette a vendégeket a Görgey Artúr 
teremben a Fedinecz Atanáz Magyarországi Ruszinok 
Közérdekű Muzeális Gyűjteménye és Kiállítóhelye és 
az Udvari István Magyarországi Ruszinok Könyvtára 
kiállításának megtekintésére, ahol az intézmények 
vezetői Polánszkyné Nádas Ildikó és Dr. Klamár Zoltán 
röviden bemutatták a tárlatot. Ahogy mindig, most is 
jeles és köztiszteletben álló vendégeink voltak, úgy 
mint dr. Simicskó István, a hazafias és honvédelmi 
nevelésért, illetve az ezzel összefüggő beruházásokért 
felelős kormánybiztos, Giricz Vera, az Országgyűlés 
ruszin nemzetiségi szószólója, dr. Ruszin Romulusz 
dandártábornok, a Honvédelmi Minisztérium titkár-
ságvezetője, dr. Kovács János, a Borsod-Abaúj-Zem-
plén megyei Önkormányzati Hivatal főjegyzője,       
Dr. Török Tamás, a Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes 
Titkárságának vezetője, Kovács István atya, a Duna-
újvárosi Görögkatolikus Egyházközség parókusa,     
dr. Berkecz Gábor, a Kratochvil Károly Honvéd Kö-
zépiskola és Kollégium igazgatója és két növendéke.

Giricz Vera, az Országgyűlés ruszin nemzetiségi 
szószólója megnyitóbeszédében a vendégek köszön-
tése után kitért az idei önkormányzati választások alatt 
tapasztalt etikátlan és jogot, nemzetiségünket sértő 
történésekre. Felhívta a figyelmet az összetartozás, az 
egy közös célért való küzdelem jelentőségét és szük-
ségességét, kiállt kultúránk, hagyományink és vallá-
sunk megőrzéséért.

Dr. Simicskó István kormánybiztos, aki a rendez-
vényünket az első időktől támogatja, adatokkal igazolta 
az összetartozás és a megőrzés szükségességét. Az 
Osztrák-Magyar Monarchiában 1910-ben végzett 
felmérés szerint a 12 millió magyar és más nemzetek, 
nemzetiségek mellett 4 millió ruszin élt az ország 
területén, a görögkatolikus hívek száma pedig 5 és fél 
millió volt, ami a második legnagyobb vallás volt 
akkoriban a monarchiában. A kivándorlás, a globali-
záció miatt 110 év múlva ezeknek az adatoknak a töre-
dékére csökkentek a mutatók. A megmaradásért való 
küzdelemben, ami nem lehet kirekesztő, nem mű-
ködhet más nemzetiségek ellen, a ruszinoknak szövet-
ségesekre van szükségük. Ilyen szövetségese már 
régóta a magyarság: ismerjük a ruszinok kiállását 
Rákóczi, az 1848-as szabadságharc mellett, megrendít-
hetetlen hűségüket és kitartásukat. Befejezésképpen a 
kormánybiztos párhuzamot vont Jézus születése és az 
anyaország nélküli nemzetiségünk között: a nép mes-
siást várt, helyette csecsemő jött - az államhatalmon 

kívüli létezés is ilyen, de ez ad erőt, jelent kihívást, mert 
a ruszinok nagyon mélyen tisztelik a múltat, az idő-
seket, a családot, és ez a misztikum, ez a kultúra, ez a 
tisztelet - ez adja, kívánja a megmaradást, a reményt és 
a kiteljesedést, a küldetést.

Dr. Ruszin Romulusz, aki ruszin felmenőkkel 
rendelkezik és szülei most is Edelényben élnek, a hon-
védelem és a hazafiasság fontosságáról, összefonódá-
sáról beszélt. Idézte Bem tábornokot, aki a katonaság 
küldetését frappánsan így fogalmazta meg: „Azért van 
ránk szükség, hogy ne legyen ránk szükség.” Hozzá-
tetette, hogy a honvédség feladata az, hogy ha mégis 
szükség van rá, akkor azt a legmagasabb szinten 
teljesítse. Ezt most már a legfejlettebb technika és a 
katonák méltányos életkörülményei is biztosítják.

Kovács István atya ünnepi köszöntőjében a kará-
csonyi készülődésben a múltba való visszatekintést 
hangsúlyozta, mert akinek nincs múltja, annak jövője 
sincs. Ahogy őseink viszonyultak Istenükhöz és 
életükhöz, még ha el is felejtjük őket, az megmarad 
bennünk is, de haladunk tovább: „fel kell állnunk az 
elődünk vállára, hogy távolabb lássunk…” Meg kell 
látnunk, mi az a Karácsonyban, ami nevel minket. Mi 
mutat előre, mi erősít meg minket a ruszinságban és a 
görögkatolikus vallásunkban a XXI. században. 
Végezetül azt kívánta a számos megjelentnek, hogy 
karácsonyfán és az ajándékokon túl a szívünkre 
támaszkodva kövessük az utunkat és hogy ez a 
karácsony is a hagyományokhoz híven szép legyen.

Ezután következett az est magas színvonalú és 
nagy sikert aratott ünnepi része, amelyben felléptek 
Bacsi János zongoraművész, Izsák József hegedű-
művész,  és Perger Mátyás táncművé-Takács Dorisz
szek, Szilcer Bianka és Cap Beáta énekesek, Forgács 
Péter énekművész Tóth Sámuel zongoraművész kí-
séretével, mindketten a Magyar Állami Operaház 
tagjai. Az ünnepi műsort Szilcer-Likovics Olga, az 
ORÖ elnökhelyettese állította össze, a táncokat 
Likovics Alexandra táncművész vitte színpadra.

 Az estet fogadás zárta. A rendezvényről felvételt 
készített a Rondó nemzetiségi tv-műsor stábja.

A rendezvény fővédnökei Dr. Simicskó István 
kormánybiztos és Giricz Vera, az Országgyűlés ruszin 
nemzetiségi szószólója voltak, az estet szervezte az 
Országgyűlés ruszin nemzetiségi szószólója, az 
Országos Ruszin Önkormányzat, a Magyarországi Ru-
szinok/Rutének Országos Szövetsége és a Ruszin 
Kulturális Egyesület.

Ezúton mondunk köszönetet a több mint 200 
megjelent vendégünknek, a fellépő művészeknek és a 
szervezőknek.

Giricz Viktor

„A ruszin művészet remekei” „A ruszin művészet remekei” 

Drága Atyai Barátom, Fruci!
Te már ott vagy, ahová mindannyian készülünk, s 

egyszer, ki előbb, ki később, el is jutunk majd. Jó lesz 
nekünk, mert ahogyan itt, ebben a világban meg-
határozó volt szeretetet sugárzó jelenléted, ott, ahol mi 
majd újak leszünk, abban a te mostani világodban, mert 
ismerlek és tudom, támaszunk leszel újra.

Micsoda élet volt az életed, Fruci! Micsoda cso-
dákkal, mesebeli történetekkel, szeretettel, áldozatot 
hozó emberekkel, regényekbe illő barátokkal, de 
nehézséggel, elszakítottsággal, fájdalommal és le-
mondással teli élet! Mi most itt vagyunk a Rózsák 
terén, a templomban, mert együtt könnyebben tudjuk 
elviselni a hiányodat. Arra kérlek, hogy örökké 
bennünk élj, egy kicsit, legalább gondolatban, üljünk ki 
az ungvári Korzóra még egyszer, üljünk ki a Korona 
Kávézó elé, csukjuk be a szemünket, s engedjük végig-
suhanni az emlékeket, a napernyők alatt fekete kávét, 
vodkát iszogatva!

Amikor megszülettél, azt mesélik, csodálatos tél 
volt. Nyolc nap híján hetvenhat esztendeje, egy 
verőfényes napon költözött be a híres sebész pro-
fesszor, Dr. Fedinecz Sándor családjába az öröm, 
amikor is második gyermekként megérkeztél. Mond-
ják, sokat betegeskedtél, de édesanyád szerető gon-
doskodása, s a hívő görögkatolikus családot éltető 
szeretet, túlsegített minden nehézségen. A család 
mellett, abban az egyházi óvodában is rendkívüli 
szeretet övezett, ahol Teofila nővér karolta föl kreatív, 
szeretetre méltó kicsiny egyéniségedet.

Emlékszel?, a munkácsi Puskin Általános Iskola 
tizenegy éves tanulója voltál, amikor édesapád Romzsa 
Tódor püspök kórházi ágyához kísért Sándor bá-
tyáddal, s az a kivételes ember megáldott benneteket, s 
ezt az áldást te egész életedben magadon viselted. Ti 
vagytok az utolsó Romzsa püspök által megáldottak, 
hiszen hiába mentette meg édesapád operációja az 
NKVD gyilkossági kísérletét követően az életét, a 
gyilkosok még azon az éjjelen végeztek az azóta 
boldoggá avatott mártír püspökkel. Az a kitartás kísérte 
végig a te életedet is, ahogyan Romzsa püspök kiállt a 
szovjet valláspolitikával szemben, s védte a görög 
katolikus egyház épségét egészen haláláig, mint 
ahogyan te is a hazai ruszin közösség és kulturális élet 
meghatározó egyéniségeként sokat tettél a ruszinság 
történelme, hagyományai és görög katolikus vallása 
megőrzésében és tovább örökítésében áldott életeddel 
idehaza és külföldön egyaránt, s mi már tudjuk, hogy 
életed és munkásságod a Mindenható örök akaratát 
tükrözi. 

A középiskola után, folytatva atyád hivatását az 
Ungvári Állami Egyetem orvosi szakára jártál és 
megkezdődött életed azon szakasza, ami megérlelte 
benned a művészt, s abban az ungvári örök tavaszban, 

abban a parnasszusi levegőt árasztó világban, amit 
persze a szovjet szoldateszka börtönrácsai szakaszosra 
tördeltek, te lettél a kulturális élet vezéregyénisége. 
Tudom, milyen büszke voltál, hogy bejáratos lettél a 
nagy öregek műtermeibe, s barátja lettél Manajló 
Fedornak, Kassai Antalnak, Mikita Volodimirnek, akik 
a távoli nagyok mellett meghatározó jelentőséggel 
hatottak művészetedre.

Emlékszel?, amikor Öcsivel, Szemán Ferenccel 
együtt jártatok kiállításokra, Húsvétkor meg locsol-
kodni, de ha kedvetek volt, a többiekkel belegyömö-
szöltétek Öcsit egy gordonkatokba, s úgy vittétek föl a 
restibe, ahol zajlott a vidám társadalmi élet. S látod azt a 
kiállítást, amit Öcsi emlékére rendeztünk Aszódon a 
múzeumban, s látod-e Breket, a dobost, Vityát a színi 
rendezőt, akivel most már újra egy társasághoz tar-
tozol, s látod-e Szergej Paradzsanovot, Szarkiszt, aki az 
Elfeledett ősök árnyai, a Tini zabudkih predkiv című 
film kedvéért színesre festette a hegyeket, akit aztán 
bezártak a Gulagra, s akiért még Fellini is felemelte a 
hangját, akinek te mutattad az utat a Kárpátokban, mert 
ismerted a hegyek világát, a csapásokat, a medvék 
lábnyomát, a patakok futását és az emberek helyeit, s 
látod-e újra a hucul pásztorokat táncolni a tűz körül, s a 
hegyen túl a Gerényi rotunda felé kaptató, imát mor-
moló szerzeteseket, akikkel sokszor találkoztál, s 
emlékszel-e régebben milyen sokat jártál ki a hegyre, a 
Méhrend lovagjához, Kovács József tanár úrhoz, aki a 
maga gulágja után búskomorrá vált, s mást sem csinált, 
mint gondozta magányosan az erdei méheket, gyűjtötte 
a havasi mézet a szovhoznak, esténként pedig szomorú 
dalokat játszott a garmoskáján, miközben ti Roja bácsi 
pincéjébe jártatok borozni, mert az öregnek valahogyan 
mindig volt engedélye mérni a bort, s ti Don Quijote-
nek és Sancho Pansának képzeltétek magatokat, s 
bejártátok a Kárpátokat, Karéliát és Szibériát nagy-
vadra, fajdkakasra vadászva, s a te nagyvonalú-ságodat 
mutatja, hogy ha neked kicsivel több volt, mindig 
fölkaroltad a szerény anyagi körülmények között élő 
művész barátaidat, s nem engedted, hogy kihunyjon 
szemükből az alkotni vágyás fénye.

Én is nagy medvevadászként látlak téged, ahogyan 
a hóbuckák között közeledsz felénk az összes 
kutyáddal, s látom, ahogyan az Írószövetség központi 
épületében gyülekeztek a meghívottakkal együtt 
Peregyelkinoban, ahová Zsurávljov professzor vendé-
geiként érkeztek szilveszterezni, ahol megismerked-
tetek Arszenyij Tarkovszkijjal, a híres orosz költővel, a 
még híresebb filmrendező édesapjával, ahová Virával, 
életed társával érkeztél, aki mindenben melletted állt, 
aki művészi pályádat jó érzékkel egyengette, aki 
osztozott örömeidben, s mély fájdalommal a szívében 
mindaddig önzetlenül ápolt, míg a Gondviselő magá-
hoz szólított.

Dr. Fedinecz Atanáz emlékéreDr. Fedinecz Atanáz emlékére
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December 14-én immár negyedik alkalommal 
tartottuk meg a budapesti Stefánia palotában az évente 
megrendezett „A ruszin művészet remekei” rendez-
vényünket. Az est bevezetéseként Giricz Vera, az 
országgyűlés ruszin nemzetiségi szószólója és Krama-
renko Viktor, az Országos Ruszin Önkormányzat 
elnöke körbevezette a vendégeket a Görgey Artúr 
teremben a Fedinecz Atanáz Magyarországi Ruszinok 
Közérdekű Muzeális Gyűjteménye és Kiállítóhelye és 
az Udvari István Magyarországi Ruszinok Könyvtára 
kiállításának megtekintésére, ahol az intézmények 
vezetői Polánszkyné Nádas Ildikó és Dr. Klamár Zoltán 
röviden bemutatták a tárlatot. Ahogy mindig, most is 
jeles és köztiszteletben álló vendégeink voltak, úgy 
mint dr. Simicskó István, a hazafias és honvédelmi 
nevelésért, illetve az ezzel összefüggő beruházásokért 
felelős kormánybiztos, Giricz Vera, az Országgyűlés 
ruszin nemzetiségi szószólója, dr. Ruszin Romulusz 
dandártábornok, a Honvédelmi Minisztérium titkár-
ságvezetője, dr. Kovács János, a Borsod-Abaúj-Zem-
plén megyei Önkormányzati Hivatal főjegyzője,       
Dr. Török Tamás, a Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes 
Titkárságának vezetője, Kovács István atya, a Duna-
újvárosi Görögkatolikus Egyházközség parókusa,     
dr. Berkecz Gábor, a Kratochvil Károly Honvéd Kö-
zépiskola és Kollégium igazgatója és két növendéke.

Giricz Vera, az Országgyűlés ruszin nemzetiségi 
szószólója megnyitóbeszédében a vendégek köszön-
tése után kitért az idei önkormányzati választások alatt 
tapasztalt etikátlan és jogot, nemzetiségünket sértő 
történésekre. Felhívta a figyelmet az összetartozás, az 
egy közös célért való küzdelem jelentőségét és szük-
ségességét, kiállt kultúránk, hagyományink és vallá-
sunk megőrzéséért.

Dr. Simicskó István kormánybiztos, aki a rendez-
vényünket az első időktől támogatja, adatokkal igazolta 
az összetartozás és a megőrzés szükségességét. Az 
Osztrák-Magyar Monarchiában 1910-ben végzett 
felmérés szerint a 12 millió magyar és más nemzetek, 
nemzetiségek mellett 4 millió ruszin élt az ország 
területén, a görögkatolikus hívek száma pedig 5 és fél 
millió volt, ami a második legnagyobb vallás volt 
akkoriban a monarchiában. A kivándorlás, a globali-
záció miatt 110 év múlva ezeknek az adatoknak a töre-
dékére csökkentek a mutatók. A megmaradásért való 
küzdelemben, ami nem lehet kirekesztő, nem mű-
ködhet más nemzetiségek ellen, a ruszinoknak szövet-
ségesekre van szükségük. Ilyen szövetségese már 
régóta a magyarság: ismerjük a ruszinok kiállását 
Rákóczi, az 1848-as szabadságharc mellett, megrendít-
hetetlen hűségüket és kitartásukat. Befejezésképpen a 
kormánybiztos párhuzamot vont Jézus születése és az 
anyaország nélküli nemzetiségünk között: a nép mes-
siást várt, helyette csecsemő jött - az államhatalmon 

kívüli létezés is ilyen, de ez ad erőt, jelent kihívást, mert 
a ruszinok nagyon mélyen tisztelik a múltat, az idő-
seket, a családot, és ez a misztikum, ez a kultúra, ez a 
tisztelet - ez adja, kívánja a megmaradást, a reményt és 
a kiteljesedést, a küldetést.

Dr. Ruszin Romulusz, aki ruszin felmenőkkel 
rendelkezik és szülei most is Edelényben élnek, a hon-
védelem és a hazafiasság fontosságáról, összefonódá-
sáról beszélt. Idézte Bem tábornokot, aki a katonaság 
küldetését frappánsan így fogalmazta meg: „Azért van 
ránk szükség, hogy ne legyen ránk szükség.” Hozzá-
tetette, hogy a honvédség feladata az, hogy ha mégis 
szükség van rá, akkor azt a legmagasabb szinten 
teljesítse. Ezt most már a legfejlettebb technika és a 
katonák méltányos életkörülményei is biztosítják.

Kovács István atya ünnepi köszöntőjében a kará-
csonyi készülődésben a múltba való visszatekintést 
hangsúlyozta, mert akinek nincs múltja, annak jövője 
sincs. Ahogy őseink viszonyultak Istenükhöz és 
életükhöz, még ha el is felejtjük őket, az megmarad 
bennünk is, de haladunk tovább: „fel kell állnunk az 
elődünk vállára, hogy távolabb lássunk…” Meg kell 
látnunk, mi az a Karácsonyban, ami nevel minket. Mi 
mutat előre, mi erősít meg minket a ruszinságban és a 
görögkatolikus vallásunkban a XXI. században. 
Végezetül azt kívánta a számos megjelentnek, hogy 
karácsonyfán és az ajándékokon túl a szívünkre 
támaszkodva kövessük az utunkat és hogy ez a 
karácsony is a hagyományokhoz híven szép legyen.

Ezután következett az est magas színvonalú és 
nagy sikert aratott ünnepi része, amelyben felléptek 
Bacsi János zongoraművész, Izsák József hegedű-
művész,  és Perger Mátyás táncművé-Takács Dorisz
szek, Szilcer Bianka és Cap Beáta énekesek, Forgács 
Péter énekművész Tóth Sámuel zongoraművész kí-
séretével, mindketten a Magyar Állami Operaház 
tagjai. Az ünnepi műsort Szilcer-Likovics Olga, az 
ORÖ elnökhelyettese állította össze, a táncokat 
Likovics Alexandra táncművész vitte színpadra.

 Az estet fogadás zárta. A rendezvényről felvételt 
készített a Rondó nemzetiségi tv-műsor stábja.

A rendezvény fővédnökei Dr. Simicskó István 
kormánybiztos és Giricz Vera, az Országgyűlés ruszin 
nemzetiségi szószólója voltak, az estet szervezte az 
Országgyűlés ruszin nemzetiségi szószólója, az 
Országos Ruszin Önkormányzat, a Magyarországi Ru-
szinok/Rutének Országos Szövetsége és a Ruszin 
Kulturális Egyesület.

Ezúton mondunk köszönetet a több mint 200 
megjelent vendégünknek, a fellépő művészeknek és a 
szervezőknek.

Giricz Viktor

„A ruszin művészet remekei” „A ruszin művészet remekei” 

Drága Atyai Barátom, Fruci!
Te már ott vagy, ahová mindannyian készülünk, s 

egyszer, ki előbb, ki később, el is jutunk majd. Jó lesz 
nekünk, mert ahogyan itt, ebben a világban meg-
határozó volt szeretetet sugárzó jelenléted, ott, ahol mi 
majd újak leszünk, abban a te mostani világodban, mert 
ismerlek és tudom, támaszunk leszel újra.

Micsoda élet volt az életed, Fruci! Micsoda cso-
dákkal, mesebeli történetekkel, szeretettel, áldozatot 
hozó emberekkel, regényekbe illő barátokkal, de 
nehézséggel, elszakítottsággal, fájdalommal és le-
mondással teli élet! Mi most itt vagyunk a Rózsák 
terén, a templomban, mert együtt könnyebben tudjuk 
elviselni a hiányodat. Arra kérlek, hogy örökké 
bennünk élj, egy kicsit, legalább gondolatban, üljünk ki 
az ungvári Korzóra még egyszer, üljünk ki a Korona 
Kávézó elé, csukjuk be a szemünket, s engedjük végig-
suhanni az emlékeket, a napernyők alatt fekete kávét, 
vodkát iszogatva!

Amikor megszülettél, azt mesélik, csodálatos tél 
volt. Nyolc nap híján hetvenhat esztendeje, egy 
verőfényes napon költözött be a híres sebész pro-
fesszor, Dr. Fedinecz Sándor családjába az öröm, 
amikor is második gyermekként megérkeztél. Mond-
ják, sokat betegeskedtél, de édesanyád szerető gon-
doskodása, s a hívő görögkatolikus családot éltető 
szeretet, túlsegített minden nehézségen. A család 
mellett, abban az egyházi óvodában is rendkívüli 
szeretet övezett, ahol Teofila nővér karolta föl kreatív, 
szeretetre méltó kicsiny egyéniségedet.

Emlékszel?, a munkácsi Puskin Általános Iskola 
tizenegy éves tanulója voltál, amikor édesapád Romzsa 
Tódor püspök kórházi ágyához kísért Sándor bá-
tyáddal, s az a kivételes ember megáldott benneteket, s 
ezt az áldást te egész életedben magadon viselted. Ti 
vagytok az utolsó Romzsa püspök által megáldottak, 
hiszen hiába mentette meg édesapád operációja az 
NKVD gyilkossági kísérletét követően az életét, a 
gyilkosok még azon az éjjelen végeztek az azóta 
boldoggá avatott mártír püspökkel. Az a kitartás kísérte 
végig a te életedet is, ahogyan Romzsa püspök kiállt a 
szovjet valláspolitikával szemben, s védte a görög 
katolikus egyház épségét egészen haláláig, mint 
ahogyan te is a hazai ruszin közösség és kulturális élet 
meghatározó egyéniségeként sokat tettél a ruszinság 
történelme, hagyományai és görög katolikus vallása 
megőrzésében és tovább örökítésében áldott életeddel 
idehaza és külföldön egyaránt, s mi már tudjuk, hogy 
életed és munkásságod a Mindenható örök akaratát 
tükrözi. 

A középiskola után, folytatva atyád hivatását az 
Ungvári Állami Egyetem orvosi szakára jártál és 
megkezdődött életed azon szakasza, ami megérlelte 
benned a művészt, s abban az ungvári örök tavaszban, 

abban a parnasszusi levegőt árasztó világban, amit 
persze a szovjet szoldateszka börtönrácsai szakaszosra 
tördeltek, te lettél a kulturális élet vezéregyénisége. 
Tudom, milyen büszke voltál, hogy bejáratos lettél a 
nagy öregek műtermeibe, s barátja lettél Manajló 
Fedornak, Kassai Antalnak, Mikita Volodimirnek, akik 
a távoli nagyok mellett meghatározó jelentőséggel 
hatottak művészetedre.

Emlékszel?, amikor Öcsivel, Szemán Ferenccel 
együtt jártatok kiállításokra, Húsvétkor meg locsol-
kodni, de ha kedvetek volt, a többiekkel belegyömö-
szöltétek Öcsit egy gordonkatokba, s úgy vittétek föl a 
restibe, ahol zajlott a vidám társadalmi élet. S látod azt a 
kiállítást, amit Öcsi emlékére rendeztünk Aszódon a 
múzeumban, s látod-e Breket, a dobost, Vityát a színi 
rendezőt, akivel most már újra egy társasághoz tar-
tozol, s látod-e Szergej Paradzsanovot, Szarkiszt, aki az 
Elfeledett ősök árnyai, a Tini zabudkih predkiv című 
film kedvéért színesre festette a hegyeket, akit aztán 
bezártak a Gulagra, s akiért még Fellini is felemelte a 
hangját, akinek te mutattad az utat a Kárpátokban, mert 
ismerted a hegyek világát, a csapásokat, a medvék 
lábnyomát, a patakok futását és az emberek helyeit, s 
látod-e újra a hucul pásztorokat táncolni a tűz körül, s a 
hegyen túl a Gerényi rotunda felé kaptató, imát mor-
moló szerzeteseket, akikkel sokszor találkoztál, s 
emlékszel-e régebben milyen sokat jártál ki a hegyre, a 
Méhrend lovagjához, Kovács József tanár úrhoz, aki a 
maga gulágja után búskomorrá vált, s mást sem csinált, 
mint gondozta magányosan az erdei méheket, gyűjtötte 
a havasi mézet a szovhoznak, esténként pedig szomorú 
dalokat játszott a garmoskáján, miközben ti Roja bácsi 
pincéjébe jártatok borozni, mert az öregnek valahogyan 
mindig volt engedélye mérni a bort, s ti Don Quijote-
nek és Sancho Pansának képzeltétek magatokat, s 
bejártátok a Kárpátokat, Karéliát és Szibériát nagy-
vadra, fajdkakasra vadászva, s a te nagyvonalú-ságodat 
mutatja, hogy ha neked kicsivel több volt, mindig 
fölkaroltad a szerény anyagi körülmények között élő 
művész barátaidat, s nem engedted, hogy kihunyjon 
szemükből az alkotni vágyás fénye.

Én is nagy medvevadászként látlak téged, ahogyan 
a hóbuckák között közeledsz felénk az összes 
kutyáddal, s látom, ahogyan az Írószövetség központi 
épületében gyülekeztek a meghívottakkal együtt 
Peregyelkinoban, ahová Zsurávljov professzor vendé-
geiként érkeztek szilveszterezni, ahol megismerked-
tetek Arszenyij Tarkovszkijjal, a híres orosz költővel, a 
még híresebb filmrendező édesapjával, ahová Virával, 
életed társával érkeztél, aki mindenben melletted állt, 
aki művészi pályádat jó érzékkel egyengette, aki 
osztozott örömeidben, s mély fájdalommal a szívében 
mindaddig önzetlenül ápolt, míg a Gondviselő magá-
hoz szólított.

Dr. Fedinecz Atanáz emlékéreDr. Fedinecz Atanáz emlékére



Русинськый Світ • Ruszin Világ12 Русинськый Світ • Ruszin Világ 13

Ünnepeink               Наші сята Nagyjaink               Наші знаменитостї 

S látom Arthur Nyikityint, a rigai festőművész 
barátodat, miként pasztellt készít szeretett Nyikádról, 
látom, ahogyan az élénk színek felékesítik a lányod 
arcát, s látom azt a képet a szobád falán, s látlak téged, 
ahogyan csak úgy állsz a kép előtt merengve.

Emlékszel Fruci!, amikor egyszer Karácsonykor 
Viktorral körbejártátok a szomszédokat azzal a kis 
trombitával, s te fújtad a trombitát, mint amikor fönt a 
Kárpátokban fújják meg a havasi emberek a kürtöt, 
akkor, amikor meghal valaki. Én most is hallom azokat 
a lélek legmélyebb zugait is megrázó hangokat, s 
érzem, egy pillanatra megtorpan a földön az idő?

Tudom, hogy mindig is szerettél kísérletezni. Ez az 
új eljárások keresése, a művészetek planétáján fel-
fedezett szűzföldek megtermékenyítése végig kísérte 
művészi pályádat. Mindig is érdekelt a színház, ahová a 
szovjet valóság elől lehetett menekülni, de egyfajta 
utazás volt számodra a fotózás területén a szolarizációs 
eljárás megismerése és magas fokú művészi meg-
valósítása, ami leegyszerűsítve a valóság tükrözése a 
fények manipulációja során. Tudjuk, hogy a több száz 
szolarizációs fotód kivívta a nemzetközi szakma 
elismerését. Óriási teljesítmény volt ám ez!

Jó harminc évvel ezelőtt települtél át a családoddal 
Ungvárról Magyarországra. Nehéz, a lelkedet szinte 
szétszakító, de halaszthatatlan, szükségszerű döntés 
volt ez. Aszódon új otthonra leltél, s te, mint a 
Szakorvosi Rendelőintézet radiológus főorvosa 
szakmai felkészültségeddel, barátságos szerénységed-
del, kedvességeddel hamar beilleszkedtél az új 
közösségbe, kollégáid tisztelettel és elismeréssel, 
betegeid bizalommal fordultak hozzád. Emlékszel?, 
milyen sokat gyötrődtél, ha egy beteg leletében föl-
ismerted a visszafordíthatatlanságra utaló foltokat? 
Közeli barátaid tudják, hogy az ilyen felismerések 
napokig beárnyékolták a hangulatodat.

A sok befogadó barát és a kedves kisvárosi lét el-
lenére, neked hiányzott a faitalságod világa, a 
hátrahagyott művészbarátok inspiráló ereje, a hegyek, 
a vadászatok, s ez a kezdetben nosztalgikus érzés egyre 
markánsabb művészi megfogalmazást nyert, s te egyre 
színesebben, egyre több ágra bomolva terebélyesítetted 
ki művészi világodat. Aszódi műtermeidben közel 
ötszáz mű, olaj, pasztell és vegyes technikában 
megalkotott festmény készült el, amelyek egy gazdag 
szín- és formavilágban álmodó művész érzéseinek, 
örömének, bánatának, elismertségének és mellőzöttsé-
gének tanúi.

Aztán nagyon sok új barátra leltél a Rendelő-
intézetben s a városban egyaránt.  Újra rendeztetek 
kiállításokat, fogadásszerű vacsorákat, s fantasztikus 
horgászkalandokat szerveztetek. Emlékszel? Amikor 
Razsovitz Péter, Bodó Zsolt, Asztalos Pista, Nagy 
Géza, Duliskovics Tomi, a barátaid, mind ott voltatok a 
Hernád parton, paducokra horgásztatok, s te uhát 
főztél, közben vodkát ittatok, olykor megmártóztatok a 
vízben, olykor pacallá áztatok, mert a sátrat már nem 
volt erőtök fölverni, de mindez nem számított, mert 

együtt voltatok, s kicsit megszabadultatok a hétköz-
napok szürkeségétől, a betegségektől, az elmúlásoktól.

De a barátok is meghalnak, s te is egyre több 
barátodat veszítetted el, majd aztán egy átlagos napon 
benned is diagnosztizálták a Parkinsson-kórt. Közel 17 
esztendőn keresztül harcoltál ez ellen az alattomos 
betegség ellen, amely fokozatosan felmorzsolt, talán az 
időközben beültetett agyi pace-maker jelentett szá-
modra egy kis reménysugarat, de végső csapásaként 
rosszindulatú daganatot állapítottak meg a szerveze-
tedben, s te tudtad, hogy ez mit jelent. Akkor széttártad 
karodat, tekintetedet egy másik világra vetetted, és 
belenyugvással engedted, hogy magához szólítsa 
életedet a habkönnyű végtelen. 

Tudom, fontos számodra az, hogy az utat, amin 
sokszor szárnyaltál, máskor viszont alig tudtál előre 
haladni, valaki, valakik tovább járják, s ha nem is 
ugyanúgy, ahogyan te tetted, de a hozzád hasonló 
művészi alázattal, de folytassák. Mi, a Fekete Ökör 
Baráti Kör tagjai, szeretetünket és tiszteletünket 
kinyilvánítva, megígérjük neked, hogy igyekezve 
felérni a Te nagyságodhoz, követünk Téged. Ladócsy 
Laci a festészet, Odler Zsolti a fotóművészet, én pedig 
az emléked megőrzése és a művészi pályád méltatása 
területén!

Közös kiállításunkkal meghívást kaptunk, így hát 
elvisszük Andy Warhol és Bohumil Hrabal előtt 
tisztelgő pannódat Prágába és kiállítjuk ott a mi 
műveinkkel együtt, abban a városban, ahol édesapád 
tanult, s ahová a kárpátaljai deputáció tagjaként 
Masaryk elnökhöz járult meghallgatásra, hogy 
autonómiát kérjenek Kárpátaljának. Kárpátalja nem 
kapott autonómiát, de a Fedinecz név, az emlék, a 
történelemben és a művészetben hagyott lábnyom 
tovább fog élni úgy Prágában, mint Kárpátalján és itt 
Magyarországon egyaránt.

Öcsi és a szolarizáció. Emlékszel?, kollázsaidra 
egy-egy verset írtam. Az utolsó, immár Neked is szól.

Először csak elaludtál.
Csendbe fúlt múltadban a szél.
Majd lassan süppedt benned a fájdalom,
mint fagyos jégtáblán a vér.
Akkor már hallottad.
Egyre közelebbről hallottad,
ahogy …
Valahol csengő hangon siklik, énekel egy szán.
S hosszan fagyott hangján,
a végtelenség ütközőfalán,
csak úgy lazán,
magához intett téged a halál.
Mert az a szánon repülő halál,
magához ölelt, s énekelt:
Enyém vagy Fruci! Enyém vagy ma már!
Örökké emlékezni fogunk Rád!

Asztalos Tamás
Forrás: 

Ruszin Világ 2012. november-december

 A Pécsi RNÖ szervezésében december 7-én került 
sor a Civil Közösségek Házában a „Hagyományőrző 
Ruszin Mikulás” rendezvényre. Csehily József, a Pécsi 
RNÖ elnökének köszöntője után a ruszin vasárnapi 
zeneiskola növendékei karácsonyi énekeket adtak elő, 
Hajdú Hajnalka verseket szavalt, majd a Pécs Város 
Mazsorett Együttesének, vezetője Hajdú Orsolya mű-
sora következett. Az estet a Mikulás megérkezése és az 
ajándékozás zárta.

Az Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke Orosz-Tóth Györgyné köszöntője után decem-
ber 15-én az Abodi Görögkatolikus Templomban 
ruszin karácsonyi lelki napot tartottak. A Szent 
Liturgián Lipusz László ózdi görögkatolikus lelkész 
készítette fel a jelenlévőket Jézus Krisztus megszületé-
sének szent misztériumára. Nagy sikert aratott az 
edelényi Férfikórus műsora, akik a hazafias énekeken 
kívül csodálatos karácsonyi dalokat adtak elő. Az 
önkormányzat minden tagja örömmel készült az 
edelényi vendégek és az egész falu vendégül látására. A 
Szentháromság Közösségi Házban mindenki szívesen 
kóstolta a finom ruszin túrós, grízes, kásás, diós, 
kapros-túrós lángosokat, kalácsokat, pogácsákat, 
süteményeket, az ízletes abodi pálinkát, bort és 
Majoros Istvánné ruszin képviselőasszony által 
készített finom krumpli lángost. Közben az ünnep 
résztvevői emlékeztek a régi hagyományokról, a 
karácsonyi szokásokról.

 December 16-án tartotta Máriapócs Település 
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata a hagyományos 
karácsonyi ünnepségét. Az ünnepségen fellépett a 
máriapócsi Csöpp Színház Vona Éva vezetésével. 
Előadásukban a „Karácsonyi ének” jelenetei ele-
venedtek fel. Az est folyamán verset mondott Polyák 
Tiborné, Komiszár János alelnök. Ruszinkó Jánosné 
elnök köszöntötte a megválasztott képviselő-testületet 
és annak új tagját Borsi Sándorné Mónikát, egyben 
megköszönte a leköszönő képviselő, Andrejcsák 
Róbert Alexandrovics sokéves munkáját. Az ünnepi 
vacsorát követően hajnalig tartott a jókedv és a 
mulatság. A Máriapócs Település Ruszin Nemzetiségi 
Önkormányzata nevében kívánok mindenkinek 
egészségben gazdag új esztendőt. 

Az Adventi 4. gyertyagyújtást Sajópálfala Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzata rendezte. A ruszin 

himnusz elhangzása után Símárszki Ádám, a 
Sajópálfalai RNÖ elnöke ünnepi beszédében arra 
fókuszált, hogy a Sajópálfalai, ruszin származású 
emberek kiemelten fontosnak tartják hagyományaik 
őrzését és a közösség fennmaradását hangsúlyozta. A 
Sajópálfalai ruszin származású gyermekek műsorában 
Gerberi Hanna egy régi Sajópálfalai karácsonyi dalt 
énekelt ruszinul. Kiss Attila atya felolvasott egy helyi 
lakos, Munkácsi „Kalapács” József által írt szívhez 
szóló verset. Majd a rossz idő ellenére mindenki maradt 
még egy kicsit, és megkóstolta a diós és mákos bejglit 
és a forró italokat.

Ferenc Gabriella, a Baskói RNÖ elnöke szerint, 
amikor eljön az adventi időszak, és közeledik a 
karácsony, az emberek szívét eltölti a szeretet, kicsit 
mindenki közelebb kerül egymáshoz, a családi 
kapcsolatok is megerősödnek. Ennek fényében először 
idén állítottuk fel az adventi koszorút Baskó központ-
jában. Advent minden vasárnapján a szentmise után 
összegyűltünk az adventi koszorú körül, ahol imád-
koztunk és meggyújtottuk a gyertyát. Advent a vára-
kozás időszaka, amikor Isten eljövetelére várakozunk. 
Kitárt szívünkbe meghívjuk az Urat, hogy lakjon 
nálunk, lakjon velünk. Ennek tiszteletére a Szent Csa-
lád képét házunkba vittük, és előtte imádkozva kértük, 
hogy hozza el a békét és a szeretetet családunkba. Az 
ünnepet megelőzően valamennyien szent áldozásban 
vettünk részt, így  lelkünket Jézus meg-készítve fel
születésére. A Karácsonyt megelőző nap délutánján a 
gyerekek csoportosan házról-házra kántálva járták a 
falut, ezzel tisztelegve Jézuska eljövetele előtt. Kará-
csony  estéjén a gyerekek Pásztorjátékot vigíliájának
adtak elő a templomban, ezzel is meghittebbé téve ezt 
az ünnepet. A Baskói Ruszin Nemzetiségi Önkormány-
zat hagyományaihoz híven idén is megajándékozta a 
baskói ruszin és nem ruszin gyerekeket, ezzel is meg-
köszönve részvételüket a karácsonyi pásztorjátékban. 

A Vámosújfalui Ruszin Nemzetiségi Ön-
kormányzat 2019.12.28-án rendezte az év végi Ruszin 
Kulturális Estet. A délután három órakor kezdődő 
programon Varga Gábor, a Vámosújfalui RNÖ kö-
szöntője után először a Vámosújfalui Ruszin Dalkör 
fellépését, majd a Pilisszentkeresztért Kulturális 
Egyesület műsorát nézhette meg az ünneplő ruszin 
közösség.

Görögkatolikus karácsonyi hagyományokGörögkatolikus karácsonyi hagyományok
Krisztus eljövetelére, születésére való előkészület advent időszaka, amely a római katolikus egyházban négy, a 

görögkatolikusoknál azonban a többi keleti egyházhoz hasonlóan hat héten át tart. Kezdete november 15-ére esik, 
és negyven napig tart. A kifejezés az Adventus Domini latin szókapcsolatból (az Úr eljövetele) ered. Fontos az 
adventhez kapcsolódó karácsonyi böjt időszaka is, amely ugyanazon a napon kezdődik, és egészen szentestéig tart. 
A keleti böjti fegyelem hagyományosan sokkal szigorúbb, mint a nyugati. Ebben az időszakban a hívők egy héten 
kétszer nem ehetnek húst: szerdán és pénteken. A szigorú böjti napokon (nagyböjt első napján és nagypénteken) 
viszont nem fogyaszthatnak semmilyen állati eredetű ételt. A görögkatolikusoknál is nagy népszerűségnek örvend 
az adventi koszorú készítése, amire a nyugati szokásokkal szemben nem négy, hanem hat gyertyát helyeznek el. 

Forrás: vasarnap.hu
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Ünnepeink               Наші сята Nagyjaink               Наші знаменитостї 
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arcát, s látom azt a képet a szobád falán, s látlak téged, 
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Viktorral körbejártátok a szomszédokat azzal a kis 
trombitával, s te fújtad a trombitát, mint amikor fönt a 
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művészi pályádat. Mindig is érdekelt a színház, ahová a 
szovjet valóság elől lehetett menekülni, de egyfajta 
utazás volt számodra a fotózás területén a szolarizációs 
eljárás megismerése és magas fokú művészi meg-
valósítása, ami leegyszerűsítve a valóság tükrözése a 
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és annak új tagját Borsi Sándorné Mónikát, egyben 
megköszönte a leköszönő képviselő, Andrejcsák 
Róbert Alexandrovics sokéves munkáját. Az ünnepi 
vacsorát követően hajnalig tartott a jókedv és a 
mulatság. A Máriapócs Település Ruszin Nemzetiségi 
Önkormányzata nevében kívánok mindenkinek 
egészségben gazdag új esztendőt. 

Az Adventi 4. gyertyagyújtást Sajópálfala Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzata rendezte. A ruszin 

himnusz elhangzása után Símárszki Ádám, a 
Sajópálfalai RNÖ elnöke ünnepi beszédében arra 
fókuszált, hogy a Sajópálfalai, ruszin származású 
emberek kiemelten fontosnak tartják hagyományaik 
őrzését és a közösség fennmaradását hangsúlyozta. A 
Sajópálfalai ruszin származású gyermekek műsorában 
Gerberi Hanna egy régi Sajópálfalai karácsonyi dalt 
énekelt ruszinul. Kiss Attila atya felolvasott egy helyi 
lakos, Munkácsi „Kalapács” József által írt szívhez 
szóló verset. Majd a rossz idő ellenére mindenki maradt 
még egy kicsit, és megkóstolta a diós és mákos bejglit 
és a forró italokat.

Ferenc Gabriella, a Baskói RNÖ elnöke szerint, 
amikor eljön az adventi időszak, és közeledik a 
karácsony, az emberek szívét eltölti a szeretet, kicsit 
mindenki közelebb kerül egymáshoz, a családi 
kapcsolatok is megerősödnek. Ennek fényében először 
idén állítottuk fel az adventi koszorút Baskó központ-
jában. Advent minden vasárnapján a szentmise után 
összegyűltünk az adventi koszorú körül, ahol imád-
koztunk és meggyújtottuk a gyertyát. Advent a vára-
kozás időszaka, amikor Isten eljövetelére várakozunk. 
Kitárt szívünkbe meghívjuk az Urat, hogy lakjon 
nálunk, lakjon velünk. Ennek tiszteletére a Szent Csa-
lád képét házunkba vittük, és előtte imádkozva kértük, 
hogy hozza el a békét és a szeretetet családunkba. Az 
ünnepet megelőzően valamennyien szent áldozásban 
vettünk részt, így  lelkünket Jézus meg-készítve fel
születésére. A Karácsonyt megelőző nap délutánján a 
gyerekek csoportosan házról-házra kántálva járták a 
falut, ezzel tisztelegve Jézuska eljövetele előtt. Kará-
csony  estéjén a gyerekek Pásztorjátékot vigíliájának
adtak elő a templomban, ezzel is meghittebbé téve ezt 
az ünnepet. A Baskói Ruszin Nemzetiségi Önkormány-
zat hagyományaihoz híven idén is megajándékozta a 
baskói ruszin és nem ruszin gyerekeket, ezzel is meg-
köszönve részvételüket a karácsonyi pásztorjátékban. 

A Vámosújfalui Ruszin Nemzetiségi Ön-
kormányzat 2019.12.28-án rendezte az év végi Ruszin 
Kulturális Estet. A délután három órakor kezdődő 
programon Varga Gábor, a Vámosújfalui RNÖ kö-
szöntője után először a Vámosújfalui Ruszin Dalkör 
fellépését, majd a Pilisszentkeresztért Kulturális 
Egyesület műsorát nézhette meg az ünneplő ruszin 
közösség.

Görögkatolikus karácsonyi hagyományokGörögkatolikus karácsonyi hagyományok
Krisztus eljövetelére, születésére való előkészület advent időszaka, amely a római katolikus egyházban négy, a 

görögkatolikusoknál azonban a többi keleti egyházhoz hasonlóan hat héten át tart. Kezdete november 15-ére esik, 
és negyven napig tart. A kifejezés az Adventus Domini latin szókapcsolatból (az Úr eljövetele) ered. Fontos az 
adventhez kapcsolódó karácsonyi böjt időszaka is, amely ugyanazon a napon kezdődik, és egészen szentestéig tart. 
A keleti böjti fegyelem hagyományosan sokkal szigorúbb, mint a nyugati. Ebben az időszakban a hívők egy héten 
kétszer nem ehetnek húst: szerdán és pénteken. A szigorú böjti napokon (nagyböjt első napján és nagypénteken) 
viszont nem fogyaszthatnak semmilyen állati eredetű ételt. A görögkatolikusoknál is nagy népszerűségnek örvend 
az adventi koszorú készítése, amire a nyugati szokásokkal szemben nem négy, hanem hat gyertyát helyeznek el. 

Forrás: vasarnap.hu
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A miskolci székhelyű Szinvavölgyi Néptánc-
műhely 1946-os alapításától számtalan kulturális és 
művészeti elismerésnek tulajdonosa. 1998-tól a nép-
tánc kultúra utánpótlásán dolgozik a Néptáncműhely. 
Kiváló szakmai tudással és azzal párosult lelkesedéssel 
oktatja több csoportban Maródi Attila Nívódíjas nép-
tánc pedagógus és „Aranysarkantyús” táncos és Lévai 
Anita Nívódíjas néptánc pedagógus és „Aranygyön-
gyös” táncos a néptánc iránt elkötelezetteket. Hazánk-
ban és határainkon túlra kapott meghívásaik elismerése 
kiváló munkájuknak. Gyermekek sokasága és több ge-
neráció sajátítja el a Kárpát-medence különleges 
szépségű táncait. Néptánc repertoárjukat kiegészíti, 
illetve teljessé teszik azok a különleges viselettár ruha-
darabjai, melyekkel egyedülállóan büszkélkedhetnek. 
A miskolci Művészetek Háza színpadán évente több 
alkalommal minden korosztály bemutatja tánctudását, 

melyet a nagyérdemű közönség hatalmas tapsviharral 
jutalmaz.

A 2019. évben meghatározó volt a Duna Tv által 
közvetített „Felszállott a Páva” tehetséggondozó mű-
sor. A Szinvavölgyi Néptáncműhely Prücskök Cso-
portja minden fellépésen, s még több gyermek, akik a 
miskolci ruszin vagy a görögkatolikus közösséghez 
tartoznak.

A döntőkben a rangos zsűritagok a legmagasabb 
pontszámokkal jutalmazták őket. Jutalmuk 1 millió fo-
rint volt. Elismerés illeti a szülőket, akik eddig nagy 
kitartással támogatták, segítették gyermekeiket éveken 
keresztül azzal, hogy az iskolai tanítás mellett biztosí-
tották számukra a néptánc kultúra elsajátítását. Jutal-
muk, hogy ott ülhettek a Duna TV egyenes adású fel-
vételein.

Szónoczki János Mihály

Націонална премія               „Pro Arte Ruthenorum”

A díj alapításának célja azoknak a ruszin festő-
művészeknek támogatása és elismerése, akik alkotó-
munkájukkal jelentősen hozzájárultak a ruszin művé-
szet fejlődéséhez és népszerűsítéséhez világszerte.

A díj, amely emlékplakettből, oklevélből és anyagi 
támogatásból áll, évente egy kiemelkedő ruszin 
művésznek ítélik oda a Ruszin Világtanács Kulturális 
Bizottsága zsűrijének döntése alapján. 

Jelöltet világszerte bárki ajánlhat. 

A jelölésnek tartalmaznia kell:
- a jelölt nevét és rövid életrajzát;
- a jelölés indoklását;
- képanyagot.
A jelölés határideje: 2020.03.15.
A jelölés beküldési e-mail címe:

ProArteRuthenorum@gmail.com
A zsűri döntése 2020.03.15-én várható a Világ-

tanács Kulturális Bizottsága ülésén. A díj ünnepélyes 
átadására 2020.05.15-én kerül sor a Ruszin és Lemkó 
Biennále során a lengyelországi Krynicában.

„Pro Arte Ruthenorum” „Pro Arte Ruthenorum” 
- Manajló Iván ruszin nemzetiségi művészeti díj pályázati kiírása

A Ruszinok Világkongresszusa és a Váci Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat a 2019. július 
5- 6-án megtartott kongresszusi ülésén megalapította a „Pro Arte Ruthenorum” - Manajló Iván 
ruszin nemzetiségi művészeti díjat.

Pro 
Ruthenorum 

Arte 
Націонална премія за русинськый кумшт им. Ивана Манайло 

A „Pro Arte Ruthenorum” - Manajló Iván 
ruszin nemzetiségi művészeti díj megalapítá-
sának célja a ruszin nemzeti újjászületés 
támogatása, a gazdag és egyedülálló ruszin 
kultúránk népszerűsítése világszerte.

Várjuk jelentkezésűket!

BüszkeségeinkBüszkeségeink

Szerkesztőségünk és bátran állíthatjuk, hogy a ruszin nemzetiség nevében is gratulálunk a sikerhez és 
büszkék egyben hálások is vagyunk azért, hogy ruszin, illetve görögkatolikus gyermekek ilyen rendkívüli 
eredményt értek el. 

November
30.: Az Egri Ruszin Nemzetiség Önkormányzat 

vacsorával egybekötött Ruszin estet rendezett Egerben, 
a szépasszony-völgyi Kulacs Csárda különtermében. 
Trombitás Béla, az Egeri RNÖ elnöke köszöntője után 
ünnepi műsor szórakoztatta a közönséget. Az Országos 
Ruszin Önkormányzatot a rendezvényen Karamarenko 
Viktor, az ORÖ elnöke képviselte, valamint az ORÖ 
Közgyűlésének tagjai Farkas János, a Gyöngyösi RNÖ 
és Popovics László, a Komlóskai RNÖ elnöke. 

December
2.: Budapesten, a Molnár utcában 

került sor az Udvari István Magyar-
országi Ruszinok Könyvtára és az Or-
szágos Idegennyelvű Könyvtár által 
szervezett Találkozás Vári Fábián Lász-
lóval című rendezvényre, amelyen be-
mutatásra került a nemrég megjelent „A 
kakukknővér” magyarra lefordított ru-
szin és ukrán népi balladákat tartalmazó 
könyv. A szerző felolvasott néhány 
balladát és beszélt a munkásságáról is. A 
rendezvényt kötetlen beszélgetés zárta.

10.: Ritter Imre, a Magyarországi 
nemzetiségek bizottságának elnöke 
napirend előtti beszédet tartott a Parlament plenáris 
ülésén a nemzetiségi önkormányzatok megalakulá-
sának 25. évfordulója alkalmából.

13.: A Budapest XIV. és XVI. kerületi Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzatok közmeghallgatással 
egybekötött hagyományőrző estet tartottak a zuglói 
Nemzetiségek Házában. Kramarenko András, a XIV. 
kerületi RNÖ elnökének köszöntője után Szilcer-
Likovics Olga, a XVI. kerületi RNÖ elnöke a ruszin 
görögkatolikus karácsonyi szokásokról és ételekről 
tartott előadást, majd Szilcer Bianka és Cap Beáta 
ruszin népdalokkal örvendeztette meg a jelenlévőket.

14.: A Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormány-
zat, valamint a II., III., VI., és VIII. kerületi Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzatok szervezésében Mikulás 
estre került sor Budapesten az Akadémia utcai 
Színházteremben. A programban szerepelt kézműves 

foglalkozás gyermekeknek, Ruszinyáta folklór együt-
tes fellépése, ezt követte a Mikulás érkezése és az aján-
dékozás. Az ünnepség után a Fővárosi Ruszin Nemzeti-
ségi Önkormányzat közmeghallgatást tartott, aminek 
tárgya a Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 
2019. évi tevékenysége volt, előadója Dr. Ljavinecz 
Marianna FRNÖ elnök. Az esemény fogadással zárult.

Az Országos Ruszin Önkormányzat a Zuglói 
Ruszin Önkormányzat Thököly úti székházában meg-
tartotta rendes közgyűlését. A képviselők többek között 
megtárgyalták és jóváhagyták az Országos Ruszin 

Önkormányzat és Hivatala, valamint az 
ORÖ Intézményeinek 2020. évi költ-
ségvetését és az Intézmények 2019. évi 
költségvetéseinek módosításait. Ki-
írásra került az Országos Ruszin Ön-
kormányzat tanulmányi ösztöndíj pá-
lyázata, valamint Kramarenko Viktor 
elnök tájékoztatott a Magyar Állam-
kincstár által végzett ellenőrzésről.

17.:  Dr.  Semjén Zsolt  mini-
szterelnök-helyettes és Soltész Miklós, 
a Miniszterelnökség egyházi és nem-
zetiségi kapcsolatokért felelős állam-
titkára az Országház Vadásztermében 
átadták a 2019. év Nemzetiségekért 

Díjakat. Az ünnepségen közreműködött a Vujicsics 
Együttes és a magyarországi német folklór őrzője, a 
pécsi Leőwey Táncegyüttes.

19.: A Kárpátaljai Szövetség fennállásának 30. 
évfordulóját is megünnepelte az adventi rendezvényen, 
amelyre a budapesti Városligeti fasorban lévő épület 
Dísztermében került sor. A programban szerepeltek: 
Mikulás témájú zenés műsor Farkas Sándorral; Lovas 
Ilona által vezetett beszélgetés Kutlán Andrással és 
Lator Lászlóval a Kárpátaljai Szövetség alapításáról; 
Brevis group koncertje. Az estet kötetlen beszélgetés 
zárta Szakács István zongoraművész és Matuz Gergő 
fuvolaművész zenei aláfestésével.
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Szerkesztőségünk és bátran állíthatjuk, hogy a ruszin nemzetiség nevében is gratulálunk a sikerhez és 
büszkék egyben hálások is vagyunk azért, hogy ruszin, illetve görögkatolikus gyermekek ilyen rendkívüli 
eredményt értek el. 

November
30.: Az Egri Ruszin Nemzetiség Önkormányzat 

vacsorával egybekötött Ruszin estet rendezett Egerben, 
a szépasszony-völgyi Kulacs Csárda különtermében. 
Trombitás Béla, az Egeri RNÖ elnöke köszöntője után 
ünnepi műsor szórakoztatta a közönséget. Az Országos 
Ruszin Önkormányzatot a rendezvényen Karamarenko 
Viktor, az ORÖ elnöke képviselte, valamint az ORÖ 
Közgyűlésének tagjai Farkas János, a Gyöngyösi RNÖ 
és Popovics László, a Komlóskai RNÖ elnöke. 

December
2.: Budapesten, a Molnár utcában 

került sor az Udvari István Magyar-
országi Ruszinok Könyvtára és az Or-
szágos Idegennyelvű Könyvtár által 
szervezett Találkozás Vári Fábián Lász-
lóval című rendezvényre, amelyen be-
mutatásra került a nemrég megjelent „A 
kakukknővér” magyarra lefordított ru-
szin és ukrán népi balladákat tartalmazó 
könyv. A szerző felolvasott néhány 
balladát és beszélt a munkásságáról is. A 
rendezvényt kötetlen beszélgetés zárta.

10.: Ritter Imre, a Magyarországi 
nemzetiségek bizottságának elnöke 
napirend előtti beszédet tartott a Parlament plenáris 
ülésén a nemzetiségi önkormányzatok megalakulá-
sának 25. évfordulója alkalmából.

13.: A Budapest XIV. és XVI. kerületi Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzatok közmeghallgatással 
egybekötött hagyományőrző estet tartottak a zuglói 
Nemzetiségek Házában. Kramarenko András, a XIV. 
kerületi RNÖ elnökének köszöntője után Szilcer-
Likovics Olga, a XVI. kerületi RNÖ elnöke a ruszin 
görögkatolikus karácsonyi szokásokról és ételekről 
tartott előadást, majd Szilcer Bianka és Cap Beáta 
ruszin népdalokkal örvendeztette meg a jelenlévőket.

14.: A Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormány-
zat, valamint a II., III., VI., és VIII. kerületi Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzatok szervezésében Mikulás 
estre került sor Budapesten az Akadémia utcai 
Színházteremben. A programban szerepelt kézműves 

foglalkozás gyermekeknek, Ruszinyáta folklór együt-
tes fellépése, ezt követte a Mikulás érkezése és az aján-
dékozás. Az ünnepség után a Fővárosi Ruszin Nemzeti-
ségi Önkormányzat közmeghallgatást tartott, aminek 
tárgya a Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 
2019. évi tevékenysége volt, előadója Dr. Ljavinecz 
Marianna FRNÖ elnök. Az esemény fogadással zárult.

Az Országos Ruszin Önkormányzat a Zuglói 
Ruszin Önkormányzat Thököly úti székházában meg-
tartotta rendes közgyűlését. A képviselők többek között 
megtárgyalták és jóváhagyták az Országos Ruszin 

Önkormányzat és Hivatala, valamint az 
ORÖ Intézményeinek 2020. évi költ-
ségvetését és az Intézmények 2019. évi 
költségvetéseinek módosításait. Ki-
írásra került az Országos Ruszin Ön-
kormányzat tanulmányi ösztöndíj pá-
lyázata, valamint Kramarenko Viktor 
elnök tájékoztatott a Magyar Állam-
kincstár által végzett ellenőrzésről.

17.:  Dr.  Semjén Zsolt  mini-
szterelnök-helyettes és Soltész Miklós, 
a Miniszterelnökség egyházi és nem-
zetiségi kapcsolatokért felelős állam-
titkára az Országház Vadásztermében 
átadták a 2019. év Nemzetiségekért 

Díjakat. Az ünnepségen közreműködött a Vujicsics 
Együttes és a magyarországi német folklór őrzője, a 
pécsi Leőwey Táncegyüttes.

19.: A Kárpátaljai Szövetség fennállásának 30. 
évfordulóját is megünnepelte az adventi rendezvényen, 
amelyre a budapesti Városligeti fasorban lévő épület 
Dísztermében került sor. A programban szerepeltek: 
Mikulás témájú zenés műsor Farkas Sándorral; Lovas 
Ilona által vezetett beszélgetés Kutlán Andrással és 
Lator Lászlóval a Kárpátaljai Szövetség alapításáról; 
Brevis group koncertje. Az estet kötetlen beszélgetés 
zárta Szakács István zongoraművész és Matuz Gergő 
fuvolaművész zenei aláfestésével.


