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16. октовбра с. р. у Дебрецен-Йовжі, на 
улицї Фелшёйовжаі пуд числом 11., коло 
Ґрекокатолицького Русинського Центера, при 
орґанізації Уряда Мадярщины, Ґрекокато-
лицькуй Митрополії, Вседержавного Ру-
синського Самосправованя, 
Русинського Самосправо-
ваня Дебрецена и Само-
справованя и Мерії Дебре-
цена одбыло ся сяточноє 
закладованя фундамента 
ґрекокатолицькуй деревля-
нуй церьковли.

Парох Чаба Сентеші у 
своюй привітственуй бесїдї 
говорив про то, ож колы 
благовіщенём Богородиця 
Сята Марія приняла Божу 
волю, ї жывот не став лег-
шым, айбо радость, радость 
Божа обстала ся, и мы, ґреко-
католикы района Йовжа, 
желаєме представити сю ра-
дость. Най церьков оглашає, 
же молячі ся люде мавуть 
опору у жывотї, ож не мож 
впадати у безнадїйность, 
боязень вадь одчаяня. Жебы 
властила радость Божа меже нами, жебы у 
сердцёх нашых жыло євангеліє, то значить 
радостной віщованя.

Акош Балаж, віце-мер Дебрецена, зачав 
свою бесїду так, же поклонив ся, ги сохтувуть 
ґрекокатоликы, пак вуразив свою радость, же 
вєдно з римокатолицьков и реформатськов має 
туй місто и ґрекокатолицька церьков. Повів, же 
веденя вароша много робило над тым, абы ся 
теріторія приналежала ґрекокатолицькуй об-
щинї, и надїє ся, же деревляна церьков буде 
емблематичнов, и буде не лем сятым, айбо и 
особым містом Дебрецена.

Віктор Крамаренко, предсїлатель ВРС, 
одзначив, же переданый у минулум роцї 
Ґрекокатолицькый Русинськый Центер фунґує 

истинным центером, и бізує ся на тото, же 
деревляна церьков, котру зачинаєме будовати, 
буде новым містом паломництва ґреко-
католикув Мадярщины и Карпатського базена.

По зачитанёви фундаційнуй ґрамоты 
послїдовала осятителна це-
ремонія пуд веденём митро-
політа Фюлёпа Кочіша, кот-
рый у сятуй бесїдї меже ин-
шым говорив за вто, же має 
значеня не лем, што будуєме, 
айбо и из чого, то годен быти 
вшелиякый матеріал. Сю 
церьковлю будуєме на честь 
предкув из дерева, котрого 
простота, бідность сімболі-
зує меншыновой русинство, 
ґрекокатолицьку віру. У будо-
вануй из жывого матеріала 
деревлянуй церьковли легше 
ся молить, ї атмосфера тягне 
на молитву ушыткых, даже и 
тых, ко не хоче. На його по-
зур, велми важно, на чому 
будуєме. При будованю Йов-
жанськуй церьковли мусиме 
одповісти на истинный Хри-
стосув вопрос: Ко я тобі? Ко я 

вам? Направду хочете будовати на мнї не лем 
сю церьковку, ай свуй жывот, жывот сюй 
сполности, жывот своюй фамілії? Повідав, же 
суть и посланя днешнёго праздника, и молитвы 
є тото, же на кого, на што будуєме жывот. Од-
значив, же зробили-сьме первый и майважный 
крочай, поклали-сьме основу, же повіряєме на 
Христа свуй жывот, же будеме будовати у 
Христови сю деревляну церьков.

У кунцёви міроприятя, потриманого изза 
пандемії ограниченым айбо и так файным 
числом участникув, притомнї гостї были 
покликанї на аґапе орґанізаторами, котрым 
велми дякуєме за їх сердечну и вызначну 
роботу.

Віктор Ґіріц

Сяточноє закладованя фундамента 
ґрекокатолицькуй деревлянуй церьковли 

у Дебрецен-Йовжі

Малярь Андраш Бровді 
‒ лавреат премії Pro Cultura Minoritatum Hungariae

Премії Pro Cultura Minoritatum Hungariae 
сёго рока передавали Жолт Шемєн, замісти-
тель премєр-міністера и Мікловш Шолтейс, 
держсекретарь Офіса Премєр-міністера по 
конфесійным и націоналным капчаням.

Жывописець Андраш 
Бровді, сын первого премєр-
міністера Пудкарпатськуй 
Руси став важнов особов ру-
синськуй сполности, котрый 
своїм умілством обогатив 
русинську културу.

Родив ся 1941. рока в Уж-
городї, дустав діплому учи-
теля анґлійского языка 1969. 
рока, а пузднїйше 1972. рока 
‒ по образописнум умілству. 
Од 1991. рока жыє у Мадяр-
щинї, спершу писав портре-
ты, пак путовав по Европі, 
мав выставкы у Барселонї, Ґенфі и другых 
европейськых варошох. Опыты и доимы ван-
дровань, доля отцюзнины вдохновляли го на 
нові фарбистї образы.

У 90-ых рокох у русинськой двиганя помуг 

му включити ся ужгородськый приятель       
Др. Янош Сабов. Будапештські русинські само-
справованя много раз орґанізововали выставкы 
його творув. На прошеня Олґы Сілцер-Лико-
вич, тогдышнюй предсїдателькы Столичного 

Русинського Самосправова-
ня, Андраш Бровді намалё-
вав портреты многых позна-
тых русинськых писателюв, 
церькувных великашув, іс-
торикув, ученых.

Жывописець з великов 
любовлёв и позуром занимав 
ся з молодежов у таборох ру-
синського языка и умілства, 
учив їм технику малёваня и 
ґрафікы, русинські традіцій-
нї мотивы. Читав много лек-
цій за дїятельство, судьбу 
свого отця, Андрея Бровдія.

Дїятельство Андраша 
Бровдія велми цїнной, обогащає нашу спол-
ность, и є вартостноє про послїдувучі ґенера-
ції.
Од имени русинськуй общины и самосправо-
ваня ґратулуєме з заслуженов преміёв! 

Інвестіцію пудпоровали Уряд Мадярщины, Ґрекокатолицька Митрополія, Вседержавноє 
Русинськоє Самосправованя, Самосправованя и Мерія Дебрецена.

Юбiлей Федора Манайла

Федор Манайло за датов 
роженя належыть ку другуй 
ґенерації великашув пуд-
карпатського жывописа, ай-
бо за значенём сотвореного 
ным, вун стоить уєдно из 
основателями нового маляр-
ства у краю. Кедь Бокшай 
сотворив пудкарпатськый 
варіант імпресіонізма и до-
стиг класичного звучаня у 
фіґуралных творох, а Ерде-
лїй прискіпив модернї токы, 
окреме експресіонізм на 
містнум ґрунтї, тогды Ма-

найло сотворив умілство из-
днука пудкарпатського мате-
ріала. Не задарь Манайла 
держать третїм краєуголным 
камінём „руськуй троицї” 
умілцюв уєдно из Ерделїём й 
Бокшаём.

Федор Манайло родив ся 
19. октовбра 1910. рока в селї 
Іванувцї Мукачовського ра-
йона в учителськуй фамілії. 
По сконченю ґімназії по-
ступив 1928. рока у Празьку 
Высшу Умілецько-промы-
слову школу, де учив мону-
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16. октовбра с. р. у Дебрецен-Йовжі, на 
улицї Фелшёйовжаі пуд числом 11., коло 
Ґрекокатолицького Русинського Центера, при 
орґанізації Уряда Мадярщины, Ґрекокато-
лицькуй Митрополії, Вседержавного Ру-
синського Самосправованя, 
Русинського Самосправо-
ваня Дебрецена и Само-
справованя и Мерії Дебре-
цена одбыло ся сяточноє 
закладованя фундамента 
ґрекокатолицькуй деревля-
нуй церьковли.

Парох Чаба Сентеші у 
своюй привітственуй бесїдї 
говорив про то, ож колы 
благовіщенём Богородиця 
Сята Марія приняла Божу 
волю, ї жывот не став лег-
шым, айбо радость, радость 
Божа обстала ся, и мы, ґреко-
католикы района Йовжа, 
желаєме представити сю ра-
дость. Най церьков оглашає, 
же молячі ся люде мавуть 
опору у жывотї, ож не мож 
впадати у безнадїйность, 
боязень вадь одчаяня. Жебы 
властила радость Божа меже нами, жебы у 
сердцёх нашых жыло євангеліє, то значить 
радостной віщованя.

Акош Балаж, віце-мер Дебрецена, зачав 
свою бесїду так, же поклонив ся, ги сохтувуть 
ґрекокатоликы, пак вуразив свою радость, же 
вєдно з римокатолицьков и реформатськов має 
туй місто и ґрекокатолицька церьков. Повів, же 
веденя вароша много робило над тым, абы ся 
теріторія приналежала ґрекокатолицькуй об-
щинї, и надїє ся, же деревляна церьков буде 
емблематичнов, и буде не лем сятым, айбо и 
особым містом Дебрецена.

Віктор Крамаренко, предсїлатель ВРС, 
одзначив, же переданый у минулум роцї 
Ґрекокатолицькый Русинськый Центер фунґує 

истинным центером, и бізує ся на тото, же 
деревляна церьков, котру зачинаєме будовати, 
буде новым містом паломництва ґреко-
католикув Мадярщины и Карпатського базена.

По зачитанёви фундаційнуй ґрамоты 
послїдовала осятителна це-
ремонія пуд веденём митро-
політа Фюлёпа Кочіша, кот-
рый у сятуй бесїдї меже ин-
шым говорив за вто, же має 
значеня не лем, што будуєме, 
айбо и из чого, то годен быти 
вшелиякый матеріал. Сю 
церьковлю будуєме на честь 
предкув из дерева, котрого 
простота, бідность сімболі-
зує меншыновой русинство, 
ґрекокатолицьку віру. У будо-
вануй из жывого матеріала 
деревлянуй церьковли легше 
ся молить, ї атмосфера тягне 
на молитву ушыткых, даже и 
тых, ко не хоче. На його по-
зур, велми важно, на чому 
будуєме. При будованю Йов-
жанськуй церьковли мусиме 
одповісти на истинный Хри-
стосув вопрос: Ко я тобі? Ко я 

вам? Направду хочете будовати на мнї не лем 
сю церьковку, ай свуй жывот, жывот сюй 
сполности, жывот своюй фамілії? Повідав, же 
суть и посланя днешнёго праздника, и молитвы 
є тото, же на кого, на што будуєме жывот. Од-
значив, же зробили-сьме первый и майважный 
крочай, поклали-сьме основу, же повіряєме на 
Христа свуй жывот, же будеме будовати у 
Христови сю деревляну церьков.

У кунцёви міроприятя, потриманого изза 
пандемії ограниченым айбо и так файным 
числом участникув, притомнї гостї были 
покликанї на аґапе орґанізаторами, котрым 
велми дякуєме за їх сердечну и вызначну 
роботу.

Віктор Ґіріц

Сяточноє закладованя фундамента 
ґрекокатолицькуй деревлянуй церьковли 

у Дебрецен-Йовжі

Малярь Андраш Бровді 
‒ лавреат премії Pro Cultura Minoritatum Hungariae

Премії Pro Cultura Minoritatum Hungariae 
сёго рока передавали Жолт Шемєн, замісти-
тель премєр-міністера и Мікловш Шолтейс, 
держсекретарь Офіса Премєр-міністера по 
конфесійным и націоналным капчаням.

Жывописець Андраш 
Бровді, сын первого премєр-
міністера Пудкарпатськуй 
Руси став важнов особов ру-
синськуй сполности, котрый 
своїм умілством обогатив 
русинську културу.

Родив ся 1941. рока в Уж-
городї, дустав діплому учи-
теля анґлійского языка 1969. 
рока, а пузднїйше 1972. рока 
‒ по образописнум умілству. 
Од 1991. рока жыє у Мадяр-
щинї, спершу писав портре-
ты, пак путовав по Европі, 
мав выставкы у Барселонї, Ґенфі и другых 
европейськых варошох. Опыты и доимы ван-
дровань, доля отцюзнины вдохновляли го на 
нові фарбистї образы.

У 90-ых рокох у русинськой двиганя помуг 

му включити ся ужгородськый приятель       
Др. Янош Сабов. Будапештські русинські само-
справованя много раз орґанізововали выставкы 
його творув. На прошеня Олґы Сілцер-Лико-
вич, тогдышнюй предсїдателькы Столичного 

Русинського Самосправова-
ня, Андраш Бровді намалё-
вав портреты многых позна-
тых русинськых писателюв, 
церькувных великашув, іс-
торикув, ученых.

Жывописець з великов 
любовлёв и позуром занимав 
ся з молодежов у таборох ру-
синського языка и умілства, 
учив їм технику малёваня и 
ґрафікы, русинські традіцій-
нї мотивы. Читав много лек-
цій за дїятельство, судьбу 
свого отця, Андрея Бровдія.

Дїятельство Андраша 
Бровдія велми цїнной, обогащає нашу спол-
ность, и є вартостноє про послїдувучі ґенера-
ції.
Од имени русинськуй общины и самосправо-
ваня ґратулуєме з заслуженов преміёв! 

Інвестіцію пудпоровали Уряд Мадярщины, Ґрекокатолицька Митрополія, Вседержавноє 
Русинськоє Самосправованя, Самосправованя и Мерія Дебрецена.

Юбiлей Федора Манайла

Федор Манайло за датов 
роженя належыть ку другуй 
ґенерації великашув пуд-
карпатського жывописа, ай-
бо за значенём сотвореного 
ным, вун стоить уєдно из 
основателями нового маляр-
ства у краю. Кедь Бокшай 
сотворив пудкарпатськый 
варіант імпресіонізма и до-
стиг класичного звучаня у 
фіґуралных творох, а Ерде-
лїй прискіпив модернї токы, 
окреме експресіонізм на 
містнум ґрунтї, тогды Ма-

найло сотворив умілство из-
днука пудкарпатського мате-
ріала. Не задарь Манайла 
держать третїм краєуголным 
камінём „руськуй троицї” 
умілцюв уєдно из Ерделїём й 
Бокшаём.

Федор Манайло родив ся 
19. октовбра 1910. рока в селї 
Іванувцї Мукачовського ра-
йона в учителськуй фамілії. 
По сконченю ґімназії по-
ступив 1928. рока у Празьку 
Высшу Умілецько-промы-
слову школу, де учив мону-
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Наші таборы                          Táboraink  

менталноє и декоративно-прикладноє уміл-
ство. Малярь много путовав Карпатами, здо-
быв воистину енціклопедичнї знатя етноґрафії 
и народного умілства края, они про умілця – 
жерело елана: „…Щедра была ку мнї родна 
земля: корінём своїм, фарбами, смаком свого 
умілства, котрі ожывляли мою палету… Я 
щастливый и наохтема вдячный свому на-
родови”.

1934. рока Манайло вертать ся дому. За-
чинать ся активна творча робота. Малярь 
зучастнює ся у дїятельстві Общества малярюв, 
а од 1936. до 1945. учителює. По прикапчаню 
Пудкарпатя до СССР його активность не 
умалять ся. Вун и дале учить у новостворенум  
училищі умілства, робить у образовуй ґалерії и 
художником у театрі. Його творчость остро 
крітикувуть. Из послабленём ідеолоґічного 
давлїня Манайло вертать ся ку облюбеным 

темам. Його талант зясь говорить на повный 
голос. Його выставкы мали великый резонанс – 
особо ужгородська (1961.) и кієвська (1962.) 
персоналнї выставкы „Староє и новоє Пуд-
карпатя”, де первый раз експоновали ся сур-
реалістичнї роботы спередвойнового и соц-
реалістичнї образы повойнового періода твор-
чости маляря. 1964. рока на колективнуй вы-
ставцї у Москві роботы Манайла експоновали 
ся вєдно из образами Коцкы и Ерделїя.

Федор Манайло умер 15. януара 1978. рока 
и похованый на ужгородськуй Калварії. Його 
фамілія зробила благородный и мудрый по-
ступок – у фамілійнум домі 1981. рока быв от-
вореный музей великого художника. Памнять 
за дїятельство Федора Манайла захранявуть 
многі моноґрафії и албумы.

Жерело: zakarpat.brodi.art

отвореному воздухови. У танцювалнуй залї 
дїти выучили ґімнастику, модернї и народнї 
танцї. По обідові дїточкам дуже полюбило ся 
заниманя рукодїлством, де ушыткі дустали 
трічко, котроє вумалёвали своїма руками 
одповідно до властных умілськых ідей.

По вечері указовали нам відео за Русинув, 
за їх фолклор. Были демонстрованї одрывкы из 
документалных філмув за одпочинок туй у 
минулости, се было дуже інтересно и весело, 
многі замерьковали, як вуросли за сї рокы. 

За давнёв традіціёв завершыло ся фунґова-
ня табора грандіозным ґала-концертом и вы-
ставков дїточых робут, котрі продемонстрова-
ли вшытко тото, што ушыткі дїти дузнали ся и 
научили ся за такый куртый час.

За день до затвореня табора, уже перед 
обідом, отворила ся выставка дїточых малюн-
кув. У сюй выставцї каждый мав можность 
продемонстровати, як його талант змуг от-
ворити ся на такум прекраснум містови. За-
вершыла ся выставка сполным фотоґрафова-
нём на березї Балатона, у котрум позад довгого 
приладжованя зучастнили ся ушыткі.

Олґа Сілцер-Ликович
Товмачила Ірина Ворінка-Сюч

Ужек десятый раз прийшов шор на про-
веденя молодежного табора русинського языка 
и умілства у Балатонфёлдварі, у готелови 
„Парк Рівієра”. Сей готел, котрый розміщеный 
у чудеснум паркови, роками быв чудесным 
містом зато, же ту много міста, де любленым 
дїточым бавкам надає ся простур, а также 
понукнутї суть їх майпопуларнї кіпы спорта. У 
таборі зучастнило ся 30 дїточок вшелиякого 
віка од дошколного до середнюй школы. 

Одповідно до епідеміолоґічных правил сё-
го рока, вшыткым дїточкам, котрі припутовали, 
вумірёвали температуру тїла и вжек на рецепції 
готела ушыткі зачинали заквартелёваня з дез-
інфекції рук.

Проґрамы (ранюшна ґімнастика, йоґа) бы-
ли потриманї у паркови готела. Окрем максі-
малного триманя епідеміолоґічных правил, 
были реалізованї проґрамы малёваня, умілства, 
рукодїлства, танцюв у затвореных містностёх. 
Про нашой хоснованя было ку діспозіції дас-
кулько комнат, так же мы могли опредїлити 

наперед кулькость люди, котрі одповідавуть 
правилам безопасности. Уже на другый день по 
обідї были проґрамы. У тот день  до табора 
прийшов малярь Янош Шебештень, котрый 
своїма хосенныма порадами и сполнов роботов 
збогатив нашых дїточок незабутнїма спомин-
ками. Табораші ознакомили ся из новыма 
техниками малёваня, фарбленя. Дїточкы мали 
можность свої учиненї умілські роботы за-
брати дому.  

Погода была ку нам не дуже кедвешна, не 
дуже штімовала на купаня и загоряня, лем 
даскулько смілых дїти пушли у Балатон. Сяку 
сітуацію компенсовали-сьме тым, же-сьме про-
водили много-много бавок и конкурсув на 
свіжум воздухови. 

З ных бы єм одзначила трамбулін, на котрум 
многі ся научили метати салто, и числові вой-
ны, котрых дїти дуже чекали и приладили на-
чиня властныма руками.

Окрем того мали можность бавити фотбал, 
теніс, научити ся файнї русинські співанкы на 
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Основнов цїлёв Башковського материн-
ського русинського языкового табора было по-
знакомити дїти з русинськым языком и змуц-
нити ґрекокатолицьку віру - каждой костованя 
зачинало ся и кончало ся молитвов. 

Рушыли-сьме до русинського табора в 
Абодї 2. авґуста с. р. по недїляшнуй службі. По 
росквартелёваню пороздавали-сьме дїтюм 
трічка з русинськым гербом и провели-сьме 
отвореня табора. На мінту русинського учини-
ли-сьме заставу табора, котра была розмалё-
вана одпечатками дїточых рук. Пак пекли-сьме 
солонину коло ватры.

На другый день табора пушли-сьме у Сен-
друв, де Іштван Йошвай провьюг нас по 
знаменитых містох вароша. По обідови на-
вщивили-сьме cталактітову яскыню у Аґтеле-
кови, де зучастнили-сьме ся на екскурзії 
середнюй довжыны коло Черленого озера. 
Повечеряли-сьме у Йошфафові, и насыченї 
новыма доимами вернули ся на салаш до 
Абода.

У второк ознакомили-сьме ся з Мішколц-
ськым зоопарком, де изза спекоты погостили-

сьме дїти змерзлинов. По обзераню Лілла-
фюреда и обіда сїли-сьме на малу желїзницю, и 
путовали-сьме до кунцёвуй штації. У кунцёви 
дня зробили-сьме одпочивну прогулку у Діош-
дёрдськум паркови Феї.

У середу про одпочинок орґанізовали-сьме 
умілські занятя. До обіда дїти з помочов Ішт-
вана Варґы занимали ся валянём и горчар-
ством. По обідови табораші серветковов 
техников учинили клепачі на двері а также 
робили тризмірнї образы из фарбленуй соли, 
русинську заставу. Дёрдни Орос-Товт, пред-
сїдатель містного РНС и ї ґазда указали нам 
знаменитости Абода, а Русинкы села по-
силовали нас крумплёвыма ланґошами и на-
питками. 

6. авґуста праздник Преображенія Господ-
ня потримали-сьме у ґрекокатолицькум храмо-
ви Еделейня, пак навщивили-сьме каштель 
Л'Гуілліер-Кобурґ. По обідови приготовили 
про дїти сурпріз: повели їх до кіна, де вни ду-
стали напиткы з поп-корном. У пятницю до 
обіда дїти ищи учинили дерево памняток, а по 
обідї рушыли-сьме дому.
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про дїти сурпріз: повели їх до кіна, де вни ду-
стали напиткы з поп-корном. У пятницю до 
обіда дїти ищи учинили дерево памняток, а по 
обідї рушыли-сьме дому.
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Наші таборы                          Táboraink     

Пуд час табора дїти вецей ся познакомили, 
сполчили ся у истинну команду. Пуд час 
екскурзій дустали познаня з областюв історії, 
біолоґії, ґеоґрафії, етноґрафії, а главной, же 
учили ся русинськым традіціям, русинському 
языкови. Велми-сьме радї, же дїти до днешнёго 
дня з вдячным сердцём споминавуть на дни у 
таборови. 

Плануєме, же у будучности, на велику 
радость дїти, як лем будеме мати возможность, 

організуєме ищи таборы, чым годнї-сьме за-
чати нову традіцію.

Ґабріела Ференц, предсїдатель РНС Башкова
Товмачив Віктор Ґіріц Пуд орґанізаціёв Реґіоналного Русинського 

Самосправованя области Боршод-Абов-Земп-
лин, при пудпорованю проєкта NEMZ-TAB-20-
0351, позад всесвітовуй пандемії коронавіруса 
табор материнського языка и духовного хованя 
про дїти сёго рока одбыв ся у малолюднум 
традіційнум ґрекокатолицькум русинськум 
поселеню Башков од 10 до 14 авґуста с. р.

Первый день по історичнум ґотичнум пу-
тёви ишли-сьме до Сіксова, де попозерали-
сьме реформатську церьков, а на главнуй площі 
перед церьковлёв припомнянули-сьме на битку 
под Сіксовом 8. октовбра 1588. рока. Пасторша 
Яношне Чомовш ознакомила нас з ґотичнов 
церьковлёв. Дїти могли пройти ся по вшыткым 
містностём храма, познакомити ся з процесом 
реконструкції у выставнуй части и з розкопа-
ныма и законзервованыма памнятками. Ґотичнї 
елементы будовлї мож было попозерати и до-
ткнути ся зблизка. 

За екскурзію оддячили-сьме ся співанём на-
шых співанок. Одпочивали-сьме слухавучы ор-
ґанну музыку в прохолоднум римокатолицькум 
костелови. 

Дале у нашум путованю обзерали-сьме 
знаменитї памняткы Віжоля, на містї печатаня 
Біблії 1590. рока екскурзовод облюк нас в шатя 
тых часув, зучастнили-сьме ся в інтерактивнуй 
екскурзії. Мали-сьме можность видїти и мало 
поучаствовати в автентичнум друкованёви Біб-
лії – одпечатали-сьме першу главу Євангелія од 
Йоана. Подяковали-сьме за в  ысокофаховой
представленя у історичн  співа-ых містностёх
нём одпечатаного фраґмента євангелія на наш 
кіп, на зачудованя ведучого Міші-бачія.

Выпечатаный бук євангелія дустав абор Ґ
Оббадь, котрый у сюм інтерактивнум пред-
ставленю бавив ролю Жі монда Раковція, кот-ґ
рый дав місто у своюм маєткови и быв по-
кровителём печатаня Біблії. Слїдувучов шта-
ціёв на нашум путёви было поселеня Шіма, де 
б  лем даскулько люди. Ту мы также ывавуть
попозерали маленьку реформатську церьков, 
будовану у стілї відецького бароко. Наш позур 
быв направлен  на елементы отик  баро-ый ґ ы и
ко. По невеликум одпочинку и путованю при-
были-сьме до міста нашого росквартелёваня, 
табор у Башкови, де намістили свої міста и 

глядали своїх Комфорта-спувкомнатникув. 
белнї двамістнї деревлянї хыжк  дали мож-ы
ность одпочити нам за далші даскулько днюв.

У послїдувучі дни навщивили-сьме ґреко-
католицьку церьков у Башкови. Пан превелеб-
н Ласло Оббадь дав деталн й опис церь-ый ы
ковли и цїлого поселеня. За помочов родите-
люв и дїти з Башкова мы зучастнили ся у цїло-
днёвуй проґрамі ремеселства, а также познако-
мили ся зо смачныма шутеминями, приладже-
н . У нучнуй ыма башковськыма ґаздынями
вандровцї йшли-сьме таинственым путём у 
темнум лїсї. Слухали-сьме лїсову тихость, 
боёвали-сьме з комарами, и дустали-сьме ищи 
вецей доимув.

Путовали-сьме в значен м турістичн м ы ы ы
путём до замка Ре  у великуй спекотї. Про-ґец
ходяч  прекраснов вулицёв Модёровшк  по-ы ы
позерали-сьме дїдузнину містных будовате-
люв ґ, пак дуйшли до замка Ре ец. В історичнуй 
околности дузнали-сьме ся за жывот фамілії 
Раковціюв и ослободителну войну нашого на-
рода. Ре ец - тото маленькой село, мила памнят-ґ
ка про нас. Коли задзвенїв церькувн дзвун, ый 
прийшла нам на тямку штука Дюл  Савая ы
„Маленькый Ре ”. ґецькый ченґетовик Нашоє 
путованя дому было доста авантурным, бо ве-
ликый лїсовоз совєтскуй файты УРАЛ, котрый 
мав прийти за нами, айбо запоздив, бо десь 
застряг. Айбо по його приходї забыли-сьме за 
нашой зунованя. Обратный путь быв также 
доста опасным, автомобіл быв з отворенов 
платформов, сидїли-сьме на пакох соломы, а 
голузя дерев доста часто швіґали нас на без-
люднум лїсовум путёви. Послїднїй день табора 
зачав ся з пакованя. За нами дуйшов автобус, по 
путёви дому навщивили-сьме парк пригод у 
Шаторолйоуйгелю, а по обідї дустали ищи 
вецей доимув од навщивленя Музея чоколада и 
бавок у Серенчови.

Мы хочеме подяковати ушыткым орґаніза-
торам табора за їх труд, и Міністерію Люд-
ськых Ресурсув за  фінансовой пудпорованя.

Янош Мигаль Соноцькый
Товмачила Ірина Ворінка-Сюч

Єден тыждень на Балатонї
фунґовав табор захраненя народных музыкалных традіцій

РНС Пейч
NEMZ-TAB-20-0121

Табор материнського языка и духовного хованя 
у Башкови

Як компензовати дїтюм недостаток комуні-
кації, котра позад карантина так їм хыбіла за 
довгі місяцї од марца? Йсе была майвечша 
задача про орґанізаторув и педаґоґув уже тра-
діційного русинського табора из Пейча у 
Балатонфёлдварі. У містностёх готела Парк 
Рівіера у половцї авґуста с. р. зобрали ся 
вечшынов дїти, котрі глєдавуть себе в умілстві. 
Єдна часть з ных серіозно учить ся бавити на 
ґітарі и фортепіанї, другі шпацірувуть пуд за-
палну музыку ‒ мажореткы! На первый позур, 
як мож сякой дати довєдна? А так, же ушыткі 
суть дїти и пришли на Балатон, не лем реалі-
зовати свої умілські таланты, айбо и забавити 
ся, покупати ся, познакомити ся з иныма из 
своюй ґенерації и вєдно одпочити. Дяковати 
Господу, вечшу часть тыждня была хвіля, а за 
смачный и хосенный кост ся постарали ор-
ґанізаторы. Одпочити, айбо и дашто новой ся 
научити! На самый перед ушыткых зъєдинила 
учителька фортепіана Моріка Мілбауер, пуд 
веденём котруй дїти ся научили даскулько 
русинськых народных співанок. Ґітарістув 
рядив ищи недавнїй сам ученик Ференц Дён-
дёші. Мажореток и двох хлопцюв (?!) меже 
ныма тримала у решпеґови Оршоя Гайду. Уже 
за давнёв традіціёв фунґовала ґрупа дїточок, 
што учили ся вышывати пуд веденём Мігаля 
Беце. А Марія Кус тримала у фізичнум тонусї 
ушыткых участникув табора. Довєдна ся за-
нимали табораші языкознательством, дузнава-
ли ся, напримір, же у мадярськум и русинськум 

языкови є много елементув, котрі їх роблять 
ближшыма и помагавуть тым, ко їх учить и 
хоснує на практицї. 

Апотеозов быв передпослїднїй день у та-
борі, коли дїти давали традіційный ґала-
концерт, и указали не лем своїм учителям, што 
валовшнї учинити на умілськуй сценї. Доим-
ливый подаколи до слыз, и не лем много-
ручного орґанізатора сых таборув и педаґоґа по 
класу класичнуй ґітары Йожефа Чегілї, кон-
церт сей зачав ся у великум голї готела, а потом, 
по просьбі його адміністратора, мажореткы 
окреме дали великой представленя на майбул-
шуй сценї ‒ нараз на балатонськум штрандї. 
Чудесный сяточный сонячный день 20. авґуста 
‒ День Констітуції, імпозантной и блискачой 
шатя молодых исполнителюв, запалнї мелодії, 
артістізм и сінхроннї рухы мажореток лишыли 
ся надовго у памняти його участникув и много-
численых позерачув, котрі того дня стали 
свідками великого дїточого сята. Не менше за 
своїх ученикув радовали ся вєдно з дїтьми и їх 
учителї, котрі робили ушытко, обы дїти лїто-
вали ги яло у сей час рока ‒ научили ся дашто 
новой и весело з хосном одпочили!  

‒ль

Наші таборы                          Táboraink  
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Пуд час табора дїти вецей ся познакомили, 
сполчили ся у истинну команду. Пуд час 
екскурзій дустали познаня з областюв історії, 
біолоґії, ґеоґрафії, етноґрафії, а главной, же 
учили ся русинськым традіціям, русинському 
языкови. Велми-сьме радї, же дїти до днешнёго 
дня з вдячным сердцём споминавуть на дни у 
таборови. 

Плануєме, же у будучности, на велику 
радость дїти, як лем будеме мати возможность, 

організуєме ищи таборы, чым годнї-сьме за-
чати нову традіцію.

Ґабріела Ференц, предсїдатель РНС Башкова
Товмачив Віктор Ґіріц Пуд орґанізаціёв Реґіоналного Русинського 

Самосправованя области Боршод-Абов-Земп-
лин, при пудпорованю проєкта NEMZ-TAB-20-
0351, позад всесвітовуй пандемії коронавіруса 
табор материнського языка и духовного хованя 
про дїти сёго рока одбыв ся у малолюднум 
традіційнум ґрекокатолицькум русинськум 
поселеню Башков од 10 до 14 авґуста с. р.

Первый день по історичнум ґотичнум пу-
тёви ишли-сьме до Сіксова, де попозерали-
сьме реформатську церьков, а на главнуй площі 
перед церьковлёв припомнянули-сьме на битку 
под Сіксовом 8. октовбра 1588. рока. Пасторша 
Яношне Чомовш ознакомила нас з ґотичнов 
церьковлёв. Дїти могли пройти ся по вшыткым 
містностём храма, познакомити ся з процесом 
реконструкції у выставнуй части и з розкопа-
ныма и законзервованыма памнятками. Ґотичнї 
елементы будовлї мож было попозерати и до-
ткнути ся зблизка. 

За екскурзію оддячили-сьме ся співанём на-
шых співанок. Одпочивали-сьме слухавучы ор-
ґанну музыку в прохолоднум римокатолицькум 
костелови. 

Дале у нашум путованю обзерали-сьме 
знаменитї памняткы Віжоля, на містї печатаня 
Біблії 1590. рока екскурзовод облюк нас в шатя 
тых часув, зучастнили-сьме ся в інтерактивнуй 
екскурзії. Мали-сьме можность видїти и мало 
поучаствовати в автентичнум друкованёви Біб-
лії – одпечатали-сьме першу главу Євангелія од 
Йоана. Подяковали-сьме за в  ысокофаховой
представленя у історичн  співа-ых містностёх
нём одпечатаного фраґмента євангелія на наш 
кіп, на зачудованя ведучого Міші-бачія.

Выпечатаный бук євангелія дустав абор Ґ
Оббадь, котрый у сюм інтерактивнум пред-
ставленю бавив ролю Жі монда Раковція, кот-ґ
рый дав місто у своюм маєткови и быв по-
кровителём печатаня Біблії. Слїдувучов шта-
ціёв на нашум путёви было поселеня Шіма, де 
б  лем даскулько люди. Ту мы также ывавуть
попозерали маленьку реформатську церьков, 
будовану у стілї відецького бароко. Наш позур 
быв направлен  на елементы отик  баро-ый ґ ы и
ко. По невеликум одпочинку и путованю при-
были-сьме до міста нашого росквартелёваня, 
табор у Башкови, де намістили свої міста и 

глядали своїх Комфорта-спувкомнатникув. 
белнї двамістнї деревлянї хыжк  дали мож-ы
ность одпочити нам за далші даскулько днюв.

У послїдувучі дни навщивили-сьме ґреко-
католицьку церьков у Башкови. Пан превелеб-
н Ласло Оббадь дав деталн й опис церь-ый ы
ковли и цїлого поселеня. За помочов родите-
люв и дїти з Башкова мы зучастнили ся у цїло-
днёвуй проґрамі ремеселства, а также познако-
мили ся зо смачныма шутеминями, приладже-
н . У нучнуй ыма башковськыма ґаздынями
вандровцї йшли-сьме таинственым путём у 
темнум лїсї. Слухали-сьме лїсову тихость, 
боёвали-сьме з комарами, и дустали-сьме ищи 
вецей доимув.

Путовали-сьме в значен м турістичн м ы ы ы
путём до замка Ре  у великуй спекотї. Про-ґец
ходяч  прекраснов вулицёв Модёровшк  по-ы ы
позерали-сьме дїдузнину містных будовате-
люв ґ, пак дуйшли до замка Ре ец. В історичнуй 
околности дузнали-сьме ся за жывот фамілії 
Раковціюв и ослободителну войну нашого на-
рода. Ре ец - тото маленькой село, мила памнят-ґ
ка про нас. Коли задзвенїв церькувн дзвун, ый 
прийшла нам на тямку штука Дюл  Савая ы
„Маленькый Ре ”. ґецькый ченґетовик Нашоє 
путованя дому было доста авантурным, бо ве-
ликый лїсовоз совєтскуй файты УРАЛ, котрый 
мав прийти за нами, айбо запоздив, бо десь 
застряг. Айбо по його приходї забыли-сьме за 
нашой зунованя. Обратный путь быв также 
доста опасным, автомобіл быв з отворенов 
платформов, сидїли-сьме на пакох соломы, а 
голузя дерев доста часто швіґали нас на без-
люднум лїсовум путёви. Послїднїй день табора 
зачав ся з пакованя. За нами дуйшов автобус, по 
путёви дому навщивили-сьме парк пригод у 
Шаторолйоуйгелю, а по обідї дустали ищи 
вецей доимув од навщивленя Музея чоколада и 
бавок у Серенчови.

Мы хочеме подяковати ушыткым орґаніза-
торам табора за їх труд, и Міністерію Люд-
ськых Ресурсув за  фінансовой пудпорованя.

Янош Мигаль Соноцькый
Товмачила Ірина Ворінка-Сюч

Єден тыждень на Балатонї
фунґовав табор захраненя народных музыкалных традіцій

РНС Пейч
NEMZ-TAB-20-0121

Табор материнського языка и духовного хованя 
у Башкови

Як компензовати дїтюм недостаток комуні-
кації, котра позад карантина так їм хыбіла за 
довгі місяцї од марца? Йсе была майвечша 
задача про орґанізаторув и педаґоґув уже тра-
діційного русинського табора из Пейча у 
Балатонфёлдварі. У містностёх готела Парк 
Рівіера у половцї авґуста с. р. зобрали ся 
вечшынов дїти, котрі глєдавуть себе в умілстві. 
Єдна часть з ных серіозно учить ся бавити на 
ґітарі и фортепіанї, другі шпацірувуть пуд за-
палну музыку ‒ мажореткы! На первый позур, 
як мож сякой дати довєдна? А так, же ушыткі 
суть дїти и пришли на Балатон, не лем реалі-
зовати свої умілські таланты, айбо и забавити 
ся, покупати ся, познакомити ся з иныма из 
своюй ґенерації и вєдно одпочити. Дяковати 
Господу, вечшу часть тыждня была хвіля, а за 
смачный и хосенный кост ся постарали ор-
ґанізаторы. Одпочити, айбо и дашто новой ся 
научити! На самый перед ушыткых зъєдинила 
учителька фортепіана Моріка Мілбауер, пуд 
веденём котруй дїти ся научили даскулько 
русинськых народных співанок. Ґітарістув 
рядив ищи недавнїй сам ученик Ференц Дён-
дёші. Мажореток и двох хлопцюв (?!) меже 
ныма тримала у решпеґови Оршоя Гайду. Уже 
за давнёв традіціёв фунґовала ґрупа дїточок, 
што учили ся вышывати пуд веденём Мігаля 
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ушыткых участникув табора. Довєдна ся за-
нимали табораші языкознательством, дузнава-
ли ся, напримір, же у мадярськум и русинськум 

языкови є много елементув, котрі їх роблять 
ближшыма и помагавуть тым, ко їх учить и 
хоснує на практицї. 

Апотеозов быв передпослїднїй день у та-
борі, коли дїти давали традіційный ґала-
концерт, и указали не лем своїм учителям, што 
валовшнї учинити на умілськуй сценї. Доим-
ливый подаколи до слыз, и не лем много-
ручного орґанізатора сых таборув и педаґоґа по 
класу класичнуй ґітары Йожефа Чегілї, кон-
церт сей зачав ся у великум голї готела, а потом, 
по просьбі його адміністратора, мажореткы 
окреме дали великой представленя на майбул-
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Чудесный сяточный сонячный день 20. авґуста 
‒ День Констітуції, імпозантной и блискачой 
шатя молодых исполнителюв, запалнї мелодії, 
артістізм и сінхроннї рухы мажореток лишыли 
ся надовго у памняти його участникув и много-
численых позерачув, котрі того дня стали 
свідками великого дїточого сята. Не менше за 
своїх ученикув радовали ся вєдно з дїтьми и їх 
учителї, котрі робили ушытко, обы дїти лїто-
вали ги яло у сей час рока ‒ научили ся дашто 
новой и весело з хосном одпочили!  

‒ль

Наші таборы                          Táboraink  
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Много є такых міроприять у нашуй от-
цюзнинї, де на ґрекокатолицькых церемоніёх 
хоснуєме перемінно мадярськый и русинськый 
языкы, айбо мадярьска верзія „Господи по-
милуй!” все звучить голоснїйше. Як то можеме 
наладити?

Написанї кириликов молитвеникы тяжко 
дустати и днесь, не кажучы за тото, же по-
слїдувучі ґенераціі уже не дуже годнї їх и 
читати. Нашов едіціёв выдань желаєме сяку 
сітуацію змінити. 2019. рока выдали-сьме дру-
гу книгу из шора молитвеникув, котра содер-
жить два майвецей хоснованї молебнї до 
Богородицї. Невеликый молитвеник быв гото-
вый уже у кунцёви прошлого рока. Його пре-
зентацію Дебреценськой РНС плановало на 
апріль, оби як мож вецей люди могло го 
хосновати на майськых молебнёх, айбо изза 
епідемічных обстоянь передавати книжку за-
чали-сьме лем у авґустї 2020. рока.

Глубокой честованя Богородицї є важнов 
частёв ґрекокатолицькуй духовности. У бізан-
тійськуй церьковли три раз на рук служыть ся 
реґуларно Паракліс (молячый молебен до 
Богородицї Сятуй Марії). Меже мадярськых 
ґрекокатоликув майвецей служыть ся у маёви и 
октовбрі, а также у пуст перед сятом Пресятуй 
Богородицї.

Вуданый нами молитвеник складає ся из 
четырёх главных частюв. 

За церькувно-славянськым варіантом Па-
ракліса слїдує мадярськый текст молитвы. Пак 
иде, за словами отця Іштвана Іванчова: „перла 
бізантійськуй поезії, cоставлена на честь 
Богородицї, гімн Акатістос (вославлявуча 
піснь до Сятуй Богородицї)” на церькувно-
славянськум и мадярськум языкох. За реаліза-
цію и редаґованя сюй книгы велмы-сьме вдячнї 
колеґови-редакторови о. Серґею Русинкови.

Мадярські и церькувно-славянські тексты 
одпечатанї окремо, айбо плануєме вудати 
молитвеник, у котрум церькувно-славянські и 
мадярські молебнї будуть идти паралелно на 
бокох. Богужаль у сюм выданю йсе не было 
возможно учинити позад формата оріґіналув.

3. авґуста с. р. презентовав-єм молитвеник 
ги предсїдатель РНС Дебрецена и як єден из 

тых, ко задумав а пак одредаґовав сю книгу, з 
інтересным, та надїю ся иппен позад сёго, хо-
сенным куріозом. 

Будучы изглядователём реліґійного народо-
писа много раз стрічав-єм ся з тым, же на 
днукашнюй обкладцї, вадь на малых папїр-
чикох, покладеных меже бокы молитвеникув, 
были написанї од рукы молитвы. Сї документы 
суть єдным из майбогатых жерел изглядованя  
народных молитв, домашнїх молебнюв, не 
кажучы за тото, же унаслїдуванї ґенераціями 
молитвеникы хранять фамілійнї молитвы, 
коріня родины. Як не выпадуть, не стратять ся 
сї „добавнї листкы”. Ипен сым молитвам 
лишыли-сьме теперь місто у кунцёви книгы. 
Надїєме ся, же записы на сых бокох, котрі пак 
столїтями пожовкнуть, сохранять ся як момен-
ты, котрі мож скапчати з жывотом, з жызненым 
окруженём бывшого ґазды, и проявлять култу-
ру минувшых часув потомкам, наслїдникам, а 
годно быти и звідавости изгядователюв.

Так думаву, же змуцненя и розвуй містнуй 
сполности мусить быти ипен такым же завда-
нём націоналного самосправованя, як и шыро-
кой передаваня націоналнуй и реліґійнуй кул-
туры.

Окрем краёвуй общины наміренї-сьме 
нести одповідалность и за ідентіфікацію ма-
дярськуй, а даколы и загатарнуй діаспоры 
Русинув. Сёму служыть „Дваязичный молит-
веник Паракліс – Акатістос” и вуданый 2018. 
рока „Русинсько-мадярськый дваязичный 
ґрекокатолицькый молитвеник” з ґрекокато-
лицьков службов на церькувно-славянськум, 
мадярськум языкох и фонетичным русинськым 
переписом мадярськов ґрафіков. Наші фінан-
сові можности доволявуть лем невеликой ву-
даня, айбо дякувучы нашому стараню, удало ся 
много книг одослати Русинам за гатарами.

Наша задача перебрати віру, културу, знатя 
предкув. Помочи сёму малому народови найти 
самоопредїленя, захранити ідентітет, стару ві-
ру. Айбо традіційность не выключає возмож-
ность розвоя, розвиваня, модернізації. Наша 
цїль, жебы наслїдованой знатя як мож вецей 
вухосновало ся у жывот, у културу днешнёго 
ґрекокатолицького русинства. Нашой само-

справованя наміреной продовжати сю роботу. 
Про люди з русинськым ідентітетом и про дїти, 
фамілії, інстітуції, котрі інтересувуть ся русин-
ськов културов. Сюй цїлї служать наші вуданя, 
захранявучі и зачинавучї традіції міроприятя, 
котрі застачавут знакомство з націоналнов 
културов, давуть возможность сполно углуби-
ти ся у нашу інтересну націоналность, и єднов 
из штацій нашуй роботы было вуданя теперь 
презентованого молитвеника.

Молитвеник вудали: Ґрекокатолицька Ми-
трополія, Дебреценськоє Націоналноє Русин-
ськоє Самосправованя, Етноґрафічна изглядо-
вателна ґрупа Дебреценського Універзітета 
Академії Наук Мадярщины при пудпорованю 
Міністерії Людськых Ресурсув.

Базіл Мигаль Теленко
Товмачив Віктор Ґіріц

Представленя дваязычного молитвеника 
Паракліс – Акатістос

XV. юбілейный День русинськуй културы 
у Дёндёшови

30. ав уста 2020. рока Русинськое націо-ґ
налноє самосправованя Дёндёша провело XV. 
юбілейный День русинськуй културы у міст-
нум културнум центерові „Матра”, де мож бы-
ло попозерати выставку предметув народного 
умілства и фото рафії, а вышываня привезла ґ
Анна Кедик из пудкарпатського Севлюша. 
Янош Фаркаш, предсїдатель самосправованя 
Дёндёша, уповів репортерови варошськуй 
телевізії „Дёндёша”, же 15 рокув сперед сым 
33-34 люди зачинали роботу у русинськум 
самосправованю, а теперь вєдно з околныма 
поселенями суть 115 особ. Выразив радость, 
же меже ныма суть молодї, дас 15-20%, котрым 
хотїли бы передати штафету. 

Покладеня вінцюв ку памнятникови Ферен-
цови Раковціёви ІІ. по традіції было єдным из 
майважных у про рамі праздника, де музыкал-ґ
ный супровод застачовав Мікловш Вестер ам ґ
на тароґато и ансамбл Общества пензістув 
Матр  „Муцный голос“ы . У сяточнуй бесїдї ді-
ректор музея Др. Едіт Галь Баріне повідала за 
історію Русинув, описувучы історичной Пуд-
карпатя прекрасныма шориками Дюлы Крудія.

Дёрдь Гіес, мер Дёндёша, уповів репорте-
рови містнуй телевізії, же хоть у вароші не-
много Русинув, векшынов пензіяші, они также 
хранять свої сокташі и сокотять памнять за 
Раковція: „Приятно видїти, же Янош и його 
колеґ  каждый рук зберавуть Русинув, роз-ы
метаных по вш й Восточнуй Европі, и у ытку
сей час представлявуть нам фалат културного 
жывота, позад сёго Дёндёш пудпорує сю ко-
манду ентузіастув”.

По покладеню вінцюв, предсїдатель РНС 
Янош Фаркаш у  Културнум Центерові „Матра”
передав памнятный плакет и діплому „За Ру-
синув” - из-за епідемії коронавіруса лем дірек-
торови музея Др. Едіта Галь Баріне, а инш м ы
лавреатам премії: народному фолклорному 
ансамблови из пудкарпатськ Часловцюв ых 
„Щебетливі дївкы”, народному хорови „Файнї 
цімборове” из войводинськуй Мужлї, котрі не 
могли прийти, наградa будe переданa пузд-
нїйше.

Потом пак одбыла ся фолклорна проґрама, 
у котруй выступили фолклорный ансамбл  
Матрафюредського общества „Бене”, Комлов-
шськый русинськый народный ансамбл, ан-
самбл „Муцный голос“ Общества пензістув  
„Матра” и Анна Кедик из Севлюша, котра  
співала русинські и мадярскі співанкы из 
модерным музыкалным допроводом.

По програмі у Камернуй Залї гостюв чекав 
музыкалный вечур и гостина.

День Русинськуй Култур  пудпоровали:ы
Мерія вароша Дёндёш; културный центер 

„Матра”, Дёндёш; фамілійна винарня Ференца 
Дудаша, Фаркашмай; Ласлови 2002, Коман-
дітной истоваришеня, Дёндёшгалас; Іштван 
Арі, керамик, Ровжасентмартон; Жакаі, Ис-
товаришеня з ограниченов отповідалностёв, 
Дёндёш; Варошська Телевізія Дёндёш.

р-
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нём націоналного самосправованя, як и шыро-
кой передаваня націоналнуй и реліґійнуй кул-
туры.

Окрем краёвуй общины наміренї-сьме 
нести одповідалность и за ідентіфікацію ма-
дярськуй, а даколы и загатарнуй діаспоры 
Русинув. Сёму служыть „Дваязичный молит-
веник Паракліс – Акатістос” и вуданый 2018. 
рока „Русинсько-мадярськый дваязичный 
ґрекокатолицькый молитвеник” з ґрекокато-
лицьков службов на церькувно-славянськум, 
мадярськум языкох и фонетичным русинськым 
переписом мадярськов ґрафіков. Наші фінан-
сові можности доволявуть лем невеликой ву-
даня, айбо дякувучы нашому стараню, удало ся 
много книг одослати Русинам за гатарами.

Наша задача перебрати віру, културу, знатя 
предкув. Помочи сёму малому народови найти 
самоопредїленя, захранити ідентітет, стару ві-
ру. Айбо традіційность не выключає возмож-
ность розвоя, розвиваня, модернізації. Наша 
цїль, жебы наслїдованой знатя як мож вецей 
вухосновало ся у жывот, у културу днешнёго 
ґрекокатолицького русинства. Нашой само-

справованя наміреной продовжати сю роботу. 
Про люди з русинськым ідентітетом и про дїти, 
фамілії, інстітуції, котрі інтересувуть ся русин-
ськов културов. Сюй цїлї служать наші вуданя, 
захранявучі и зачинавучї традіції міроприятя, 
котрі застачавут знакомство з націоналнов 
културов, давуть возможность сполно углуби-
ти ся у нашу інтересну націоналность, и єднов 
из штацій нашуй роботы было вуданя теперь 
презентованого молитвеника.

Молитвеник вудали: Ґрекокатолицька Ми-
трополія, Дебреценськоє Націоналноє Русин-
ськоє Самосправованя, Етноґрафічна изглядо-
вателна ґрупа Дебреценського Універзітета 
Академії Наук Мадярщины при пудпорованю 
Міністерії Людськых Ресурсув.

Базіл Мигаль Теленко
Товмачив Віктор Ґіріц

Представленя дваязычного молитвеника 
Паракліс – Акатістос

XV. юбілейный День русинськуй културы 
у Дёндёшови

30. ав уста 2020. рока Русинськое націо-ґ
налноє самосправованя Дёндёша провело XV. 
юбілейный День русинськуй културы у міст-
нум културнум центерові „Матра”, де мож бы-
ло попозерати выставку предметув народного 
умілства и фото рафії, а вышываня привезла ґ
Анна Кедик из пудкарпатського Севлюша. 
Янош Фаркаш, предсїдатель самосправованя 
Дёндёша, уповів репортерови варошськуй 
телевізії „Дёндёша”, же 15 рокув сперед сым 
33-34 люди зачинали роботу у русинськум 
самосправованю, а теперь вєдно з околныма 
поселенями суть 115 особ. Выразив радость, 
же меже ныма суть молодї, дас 15-20%, котрым 
хотїли бы передати штафету. 

Покладеня вінцюв ку памнятникови Ферен-
цови Раковціёви ІІ. по традіції было єдным из 
майважных у про рамі праздника, де музыкал-ґ
ный супровод застачовав Мікловш Вестер ам ґ
на тароґато и ансамбл Общества пензістув 
Матр  „Муцный голос“ы . У сяточнуй бесїдї ді-
ректор музея Др. Едіт Галь Баріне повідала за 
історію Русинув, описувучы історичной Пуд-
карпатя прекрасныма шориками Дюлы Крудія.

Дёрдь Гіес, мер Дёндёша, уповів репорте-
рови містнуй телевізії, же хоть у вароші не-
много Русинув, векшынов пензіяші, они также 
хранять свої сокташі и сокотять памнять за 
Раковція: „Приятно видїти, же Янош и його 
колеґ  каждый рук зберавуть Русинув, роз-ы
метаных по вш й Восточнуй Европі, и у ытку
сей час представлявуть нам фалат културного 
жывота, позад сёго Дёндёш пудпорує сю ко-
манду ентузіастув”.

По покладеню вінцюв, предсїдатель РНС 
Янош Фаркаш у  Културнум Центерові „Матра”
передав памнятный плакет и діплому „За Ру-
синув” - из-за епідемії коронавіруса лем дірек-
торови музея Др. Едіта Галь Баріне, а инш м ы
лавреатам премії: народному фолклорному 
ансамблови из пудкарпатськ Часловцюв ых 
„Щебетливі дївкы”, народному хорови „Файнї 
цімборове” из войводинськуй Мужлї, котрі не 
могли прийти, наградa будe переданa пузд-
нїйше.

Потом пак одбыла ся фолклорна проґрама, 
у котруй выступили фолклорный ансамбл  
Матрафюредського общества „Бене”, Комлов-
шськый русинськый народный ансамбл, ан-
самбл „Муцный голос“ Общества пензістув  
„Матра” и Анна Кедик из Севлюша, котра  
співала русинські и мадярскі співанкы из 
модерным музыкалным допроводом.

По програмі у Камернуй Залї гостюв чекав 
музыкалный вечур и гостина.

День Русинськуй Култур  пудпоровали:ы
Мерія вароша Дёндёш; културный центер 

„Матра”, Дёндёш; фамілійна винарня Ференца 
Дудаша, Фаркашмай; Ласлови 2002, Коман-
дітной истоваришеня, Дёндёшгалас; Іштван 
Арі, керамик, Ровжасентмартон; Жакаі, Ис-
товаришеня з ограниченов отповідалностёв, 
Дёндёш; Варошська Телевізія Дёндёш.

р-
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Дїятельство Русинського Націоналного Са-
мосправованя Маріяповчы велмы важной про 
варош, од дня основаня храниме русинські тра-
діції. Спозад того, же сесї традіції скапчанї з ві-
ров, каждый рук орґанізуєме даскулько важных 
паломництв, коли током многых днюв можеме 
змуцнити нашу віру, и годнї сьме познати 
традіції и сокташі навщивленых поселень.

За послїднї два рокы довєдна з ґрекокато-
лицьков церьковлёв зучастнили-сьме ся у двох 
релґійных проєктох. 2019. рока у храмі Марія-
повчы сполнов роботов была зряджена мозаика 
Блаженого Петра Ґойдича у керетох проєкта „ 
Пудпоруваня містного реліґійного жывота у 
Храмі Маріяповчы, число NEMZ-N-19-0009.”

Противіруснї обстояня минулого пуврока 
одозвало ся и на наш жывот. Зато осяченя мо-
заик Теодора Ромжы и Петра Ґойдича могло од-
быти ся лем 10. септембра с. р. Дякувучы Ма-
дярському Урядови и Мікловшови Шолтей-
сови, держсекретарёви офіса премєр-міністера 
по конфесійным и націо-налным капчаням, при 
фінансованю ґрантом числом NEMZ-N-20-
0045, 9. септембра с. р. на улицї имени Сятого 
папы Йоана Павла ІІ. была передана ікона.

Про нас велика радость, же наша Націо-
нална Сятыня ‒ Маріяповч, дякувучы містному 
сотрудництву и пудпорі Мадярського Уряда 
обогатила ся многыма науличныма творенями, 
мозаиками, припутёвыма іконами, які достойнї 
нашого поселеня, котрой є културным и духов-
ным центером. Ушыткі з рока на рук прибыва-
вучі гев паломникы навщивлявуть сї творы, 
котрі суть частёв не лем нашуй віры, айбо так-
же и нашуй історії. Тадь Мукачовські єпископы 
Теодор Ромжа и Петро Ґойдич у часы діктатуры 
не одрекли ся од віры, и вшыткі знаєме, же без 
візітації папы Йоана Павла ІІ. Маріяповч не 
став бы Націоналнов Сятынёв. Русинська на-
ціоналность зо своёв віров змагає ся захраняти 
традіції и хранити памнять на історичнї подїї, 
та передати се слїдувучым ґенераціюм.

Надїєме ся, же у будучности продовжыть ся 
наша совмістна робота з церьковлёв и з варо-
шом. Довольте ми на кунцёви подяковати за 
пудпору Мадярському Урядови и зажелати ї 
членам далшуй успішнуй роботы.

Яношни Русинко, предсїдатель РНС
Товмачив Віктор Ґіріц

Бібліотекы Русинув Мадярщины. У ї повин-
ности входили сістематизація и каталоґованя 
истных и новых русинськых вудань, котрі у 
великуй кулькости поступали у бібліотеку.

Имня Ірины Скібы мож видїти у імпресумі 
многых русинськых вудань, она з самого за-
чатку основаня „Русинського Світа” наберала 
про йсе періодичноє вуданя статї на русин-
ськум языкови. Старанёви и пунктуалности 
Ірины маєме дяковати за пудготовку русин-
ськоязычных текстув умілськых албомув 
Атаназа Фединця, Івана Манайла и умілцюв 
фамілії Манайло, а также Календаря-Алмана-
ха. Ги соредактор она зучастнила ся у вуданю 
книгы „Рецепты русинськых ґаздынь Мадяр-
щины", русинськых учебникув, Мадярсько-ру-
синського и Русинсько-мадярського словарюв.

6. септембра 2020. рока у Чинадёві, на 
Пудкарпатю, почила в Бозї Олґа Прокоп, по-
знатый дїятель захраненя русинськуй култу-
ры, материнського языка и традіцій.

Олґа Прокоп родила ся у Хустї 6. септембра 
1940. рока у многодїтнуй (девять їх было) фа-
мілії. Жывот быв нелегкым позад тяжкого 
матеріалного става. Айбо сворность родины, 
оптимізм матері, ї душевноє и люблячоє 
одношеня ку фамілії, ку своїм дїтюм, котрых 
воспитовала у трудї, любови єден до другого, 
приучала ку роботї на землї. Каждый вечур у 
хыжі звучали народнї співанкы, церькувноє 
пініє, колядкы. Няньо быв приміром про дїти у 
вшыткому, вун усе быв акуратный, справед-
ливый, честный, мав високоє самовладаня, из 
честованём ся односив ку землякам. Отець 
прекрасно співав, каждый день ходив до церк-
вы, співав у церькувнум хорі, де усе брав из 
собов маленьку Олю.

Так ся стало, же перебывавучы у Чинадёві, 
у 16 рокув стала она солістков сводного хора, 
котрым руководив Василь Опришан. У родный 
Хуст она вернула ся уже из величезнов зберьков 
народных співанок. По успішнум выступленю 
у Кієві, первый раз выступила на радіови. 
Чудеснї співанкы у исповненю Олґы Прокоп 
звучали по ушыткуй Украинї. Такой того рока 

У час здаваня новинкы у ре-
дакцію прийшла потрясувуча 
вість: Ірина Скіба, сотрудник 
Вседержавного Русинського Са-
мосправованя, незабываєма коле-
ґыня, незамінимый член нашуй 
сполности, по куртуй и тяжкуй, з 
великым терпінём перенесенуй 
хворотї 4. новембра с. р. вернула 
свою душу назад Создателёви.

Ірина Скіба родила ся 1958. ро-
ка у Береґсасї. Кончила Мукачов-
ську середню школу № 1, а потому 
пак дустала діплому у Львовськум 

„Круг повинностюв” Ірины Скібы быв 
дуже шырокый: многі рокы она исповняла 
завданя веденя касы ВРС, была все привітна, з 
добров дяков и пунктуално вела дїла депутатув 
и робутникув ВРС, была гостювлива ґаздыня 
на многых русинськых сятох и акціёх. Дя-
кувучы своюй совістности и старателности 
Ірина стала надїйным сотрудником у секрета-
ріатї ВРС, своёв працов помагала у роботї 
веденя и самосправованя в цїлови.

2013. рока Собур ВРС Преміёв Антонія 
Годинкы подяковав Іринї Скібі за ї дїяня.

Хыбіти буде нам Іринина світла, скромна, 
усе готова помочи, привітлива особа!

Во блаженом успенії блаженый покуй 
подаждь Господи усопшуй рабі твоєй Іринї и 
сотвори єй вічную памнять!

Апрєлєвськый ґрамофоновый завод у Москві 
записав дві співанкы у исповненю Олґы ‒ „Гей, 
Иване!“ и „На поточку-м прала“. 1965. рока она 
поступила у Хустську музыкалну школу. По ї 
сконченю дустала діплому из одзначенём. 
Співала у жунськум хорі „Каблучок“ (1970). 
1976. рока создає мужськый ансамбл „Едел-
вейс“ з танцёвалнов ґрупов. Сї колективы за 40 
рокув дали булше ги 1000 концертув. По 
роспадови Совєтського Союза културный жы-
вот, богужаль, прийшов в упадок. Олґа робить 
провбу выйти из сякого тяжкого положеня и 
создає народный ансамбл „Забава“, котрый 
выступив у Будапештї, у Румынії, Чехії, Сло-
вакії. 2005. рока Олґа Прокоп создає ищи єден 
ансамбл из маймолодых исповнителюв „Баб-
чина співаночка“, котрый автентичныма ру-
синськыма концертами украшав сяточнї міро-
приятя ВРС, реґіоналных и містных русин-
ськых самосправовань. Каждый рук они зу-
частнили ся у фестивалёх у Мукачові и за його 
гатарами. На честь 200-лїтя од дня роженя 
Александера Духновича Олґа Прокоп орґанізо-
вала ґрандіозноє торжество у Чинадёві из уміл-
цями Мукачовського района. Резултатом дїя-
тельства умілця было вуданя зборникув „Леті-
ла бы-м на край світа” и „Ластовочко, десь 
была?”. Лавреатка меженароднуй премії Світо-

політехнічнум інстітутї. Од 1998. 
рока жыла у Мадярщинї, и од 
тогды была активным дїятелём 
отцюзнянуй русинськуй спол-
ности. Од 2001. рока она сповняла 
завданя секретаря у Столичнум 
Русинськум Меншыновум Само-
справованю, зучастнёвала ся в 
орґанізації и веденю акцій ру-
синськуй сполности. Од 2003. 
рока руководила секретаріатом 
Вседержавного Русинського Са-
мосправованя, а од 2012. рока 
робила замістителём діректора 

Захраненя русинськых націоналных традіцій 
у Маріяповчі

Міроприятя                          Rendezvények Вічная памнять!                     Örök emléket!  

Вічная памнять!                     Örök emléket!  

In memoriam Ірина Скіба

In memoriam Олґа Прокоп



10 11Русинськый Світ • Ruszin Világ Русинськый Світ • Ruszin Világ

Дїятельство Русинського Націоналного Са-
мосправованя Маріяповчы велмы важной про 
варош, од дня основаня храниме русинські тра-
діції. Спозад того, же сесї традіції скапчанї з ві-
ров, каждый рук орґанізуєме даскулько важных 
паломництв, коли током многых днюв можеме 
змуцнити нашу віру, и годнї сьме познати 
традіції и сокташі навщивленых поселень.

За послїднї два рокы довєдна з ґрекокато-
лицьков церьковлёв зучастнили-сьме ся у двох 
релґійных проєктох. 2019. рока у храмі Марія-
повчы сполнов роботов была зряджена мозаика 
Блаженого Петра Ґойдича у керетох проєкта „ 
Пудпоруваня містного реліґійного жывота у 
Храмі Маріяповчы, число NEMZ-N-19-0009.”

Противіруснї обстояня минулого пуврока 
одозвало ся и на наш жывот. Зато осяченя мо-
заик Теодора Ромжы и Петра Ґойдича могло од-
быти ся лем 10. септембра с. р. Дякувучы Ма-
дярському Урядови и Мікловшови Шолтей-
сови, держсекретарёви офіса премєр-міністера 
по конфесійным и націо-налным капчаням, при 
фінансованю ґрантом числом NEMZ-N-20-
0045, 9. септембра с. р. на улицї имени Сятого 
папы Йоана Павла ІІ. была передана ікона.

Про нас велика радость, же наша Націо-
нална Сятыня ‒ Маріяповч, дякувучы містному 
сотрудництву и пудпорі Мадярського Уряда 
обогатила ся многыма науличныма творенями, 
мозаиками, припутёвыма іконами, які достойнї 
нашого поселеня, котрой є културным и духов-
ным центером. Ушыткі з рока на рук прибыва-
вучі гев паломникы навщивлявуть сї творы, 
котрі суть частёв не лем нашуй віры, айбо так-
же и нашуй історії. Тадь Мукачовські єпископы 
Теодор Ромжа и Петро Ґойдич у часы діктатуры 
не одрекли ся од віры, и вшыткі знаєме, же без 
візітації папы Йоана Павла ІІ. Маріяповч не 
став бы Націоналнов Сятынёв. Русинська на-
ціоналность зо своёв віров змагає ся захраняти 
традіції и хранити памнять на історичнї подїї, 
та передати се слїдувучым ґенераціюм.

Надїєме ся, же у будучности продовжыть ся 
наша совмістна робота з церьковлёв и з варо-
шом. Довольте ми на кунцёви подяковати за 
пудпору Мадярському Урядови и зажелати ї 
членам далшуй успішнуй роботы.

Яношни Русинко, предсїдатель РНС
Товмачив Віктор Ґіріц

Бібліотекы Русинув Мадярщины. У ї повин-
ности входили сістематизація и каталоґованя 
истных и новых русинськых вудань, котрі у 
великуй кулькости поступали у бібліотеку.

Имня Ірины Скібы мож видїти у імпресумі 
многых русинськых вудань, она з самого за-
чатку основаня „Русинського Світа” наберала 
про йсе періодичноє вуданя статї на русин-
ськум языкови. Старанёви и пунктуалности 
Ірины маєме дяковати за пудготовку русин-
ськоязычных текстув умілськых албомув 
Атаназа Фединця, Івана Манайла и умілцюв 
фамілії Манайло, а также Календаря-Алмана-
ха. Ги соредактор она зучастнила ся у вуданю 
книгы „Рецепты русинськых ґаздынь Мадяр-
щины", русинськых учебникув, Мадярсько-ру-
синського и Русинсько-мадярського словарюв.

6. септембра 2020. рока у Чинадёві, на 
Пудкарпатю, почила в Бозї Олґа Прокоп, по-
знатый дїятель захраненя русинськуй култу-
ры, материнського языка и традіцій.

Олґа Прокоп родила ся у Хустї 6. септембра 
1940. рока у многодїтнуй (девять їх было) фа-
мілії. Жывот быв нелегкым позад тяжкого 
матеріалного става. Айбо сворность родины, 
оптимізм матері, ї душевноє и люблячоє 
одношеня ку фамілії, ку своїм дїтюм, котрых 
воспитовала у трудї, любови єден до другого, 
приучала ку роботї на землї. Каждый вечур у 
хыжі звучали народнї співанкы, церькувноє 
пініє, колядкы. Няньо быв приміром про дїти у 
вшыткому, вун усе быв акуратный, справед-
ливый, честный, мав високоє самовладаня, из 
честованём ся односив ку землякам. Отець 
прекрасно співав, каждый день ходив до церк-
вы, співав у церькувнум хорі, де усе брав из 
собов маленьку Олю.

Так ся стало, же перебывавучы у Чинадёві, 
у 16 рокув стала она солістков сводного хора, 
котрым руководив Василь Опришан. У родный 
Хуст она вернула ся уже из величезнов зберьков 
народных співанок. По успішнум выступленю 
у Кієві, первый раз выступила на радіови. 
Чудеснї співанкы у исповненю Олґы Прокоп 
звучали по ушыткуй Украинї. Такой того рока 

У час здаваня новинкы у ре-
дакцію прийшла потрясувуча 
вість: Ірина Скіба, сотрудник 
Вседержавного Русинського Са-
мосправованя, незабываєма коле-
ґыня, незамінимый член нашуй 
сполности, по куртуй и тяжкуй, з 
великым терпінём перенесенуй 
хворотї 4. новембра с. р. вернула 
свою душу назад Создателёви.

Ірина Скіба родила ся 1958. ро-
ка у Береґсасї. Кончила Мукачов-
ську середню школу № 1, а потому 
пак дустала діплому у Львовськум 

„Круг повинностюв” Ірины Скібы быв 
дуже шырокый: многі рокы она исповняла 
завданя веденя касы ВРС, была все привітна, з 
добров дяков и пунктуално вела дїла депутатув 
и робутникув ВРС, была гостювлива ґаздыня 
на многых русинськых сятох и акціёх. Дя-
кувучы своюй совістности и старателности 
Ірина стала надїйным сотрудником у секрета-
ріатї ВРС, своёв працов помагала у роботї 
веденя и самосправованя в цїлови.

2013. рока Собур ВРС Преміёв Антонія 
Годинкы подяковав Іринї Скібі за ї дїяня.

Хыбіти буде нам Іринина світла, скромна, 
усе готова помочи, привітлива особа!

Во блаженом успенії блаженый покуй 
подаждь Господи усопшуй рабі твоєй Іринї и 
сотвори єй вічную памнять!

Апрєлєвськый ґрамофоновый завод у Москві 
записав дві співанкы у исповненю Олґы ‒ „Гей, 
Иване!“ и „На поточку-м прала“. 1965. рока она 
поступила у Хустську музыкалну школу. По ї 
сконченю дустала діплому из одзначенём. 
Співала у жунськум хорі „Каблучок“ (1970). 
1976. рока создає мужськый ансамбл „Едел-
вейс“ з танцёвалнов ґрупов. Сї колективы за 40 
рокув дали булше ги 1000 концертув. По 
роспадови Совєтського Союза културный жы-
вот, богужаль, прийшов в упадок. Олґа робить 
провбу выйти из сякого тяжкого положеня и 
создає народный ансамбл „Забава“, котрый 
выступив у Будапештї, у Румынії, Чехії, Сло-
вакії. 2005. рока Олґа Прокоп создає ищи єден 
ансамбл из маймолодых исповнителюв „Баб-
чина співаночка“, котрый автентичныма ру-
синськыма концертами украшав сяточнї міро-
приятя ВРС, реґіоналных и містных русин-
ськых самосправовань. Каждый рук они зу-
частнили ся у фестивалёх у Мукачові и за його 
гатарами. На честь 200-лїтя од дня роженя 
Александера Духновича Олґа Прокоп орґанізо-
вала ґрандіозноє торжество у Чинадёві из уміл-
цями Мукачовського района. Резултатом дїя-
тельства умілця было вуданя зборникув „Леті-
ла бы-м на край світа” и „Ластовочко, десь 
была?”. Лавреатка меженароднуй премії Світо-

політехнічнум інстітутї. Од 1998. 
рока жыла у Мадярщинї, и од 
тогды была активным дїятелём 
отцюзнянуй русинськуй спол-
ности. Од 2001. рока она сповняла 
завданя секретаря у Столичнум 
Русинськум Меншыновум Само-
справованю, зучастнёвала ся в 
орґанізації и веденю акцій ру-
синськуй сполности. Од 2003. 
рока руководила секретаріатом 
Вседержавного Русинського Са-
мосправованя, а од 2012. рока 
робила замістителём діректора 

Захраненя русинськых націоналных традіцій 
у Маріяповчі

Міроприятя                          Rendezvények Вічная памнять!                     Örök emléket!  

Вічная памнять!                     Örök emléket!  

In memoriam Ірина Скіба

In memoriam Олґа Прокоп
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вуй Рады Русинув имени Василя Турока-
Гетеша за 2016 рук. Собур Вседержавного 
Русинського Самосправованя 2017. рока 
наградив Олґу Прокоп Преміёв Антонія Годин-
кы.

Сёго рока при пудпорованю ВРС, Офіса 
Премєр-міністера и Фонда Ґабора Бетлена 
выйшов 1-ый том зберькы, у котруй пред-
ставленї стовкы русинськых співанок, зобра-

ных умілкынёв. Олґа Прокоп из великов ра-
достёв ладила ся ку презентації, складовала 
планы на будучность, айбо жестока доля 
роспорядила ся иншак и вырвала Олґу из 
люблячуй фамілії, ансамблув и русинськуй 
сполности.

Из болёв у сердцї жалуєме за Ластовочков!
Вічна памнять! Блаженый покуй! 

РНС, Шарошпотокська Школа Умілства при 
пудпорованю Фонда Ґабора Бетлена и Офіса 
Премєр-міністера з вопросув конфесійных и 
національных капчань орґанізовали конферен-
цію на тему Европска Унія и провели Фестівал 
Умілства у залї засїдань Школы Умілства. 
Конференцію одкрыв Янош Кожнянськый, 
предсїдатель Общества Русинув/Рутенув Ма-
дярщины. На конференції выступили: Др. 
Мікловш Муга, предсїдатель Кураторії, Кріс-
тіна Муга Рейтіне, діректор Школы Умілства, 
Чаба Дармош и Генріета Фішінґер Боршовшне, 
замістителї діректора Школы, Франтішек Што-
фан из Словакії. У фестівалї зучастнили ся уче-
никы Шарошпотокськуй Школы Умілства.

24.: Мґр. Валерій Падяк, преподаватель 
Інстітута русинського языка и културы в 
Пряшовськум універзітетї, познатый русин-
ськый літературознатель, бібліоґраф и изда-
тель, по релативно довгум (пятьручнум) ад-
міністративнум процесї выступив перед На-
учнов радов Філозофського факултета Уні-
верзітета имени Яна Коменського в Братіславі, 
габілітаційнов комісіёв и шыроков публиков з 
габілітаційнов лекціёв на тему: „Просвіщеня 
верзус народна традіція: карпаторусинська 
драма зачатку ХІХ. столїтя. Членами комісії 
были проф. Антон Еліаш  з Універзітета Яна 
Коменського, проф. Йосиф Сіпко з Пряшов-
ского універзітета, доц. Василь Ябур, а опо-
нентами – проф. Петер Каша з Пряшовського 
універзітета, проф. Елайн Русинко з Мері-
лендського універзітета в ЗША и проф. Ми-
хаил Капраль з Научно-изглядователного 
інстітута имени Антонія Годинкы в Будапештї. 
Рішенём габілітаційнуй комісії, ґарантом и 
предсїдателём котруй быв проф. Антон Еліаш, 
и позад процедуры тайного голосованя На-
учнуй рады Філозофського факултета Універзі-
тета имени Яна Коменського став ся Мґр. Ва-
лерій Падяк доцентом по спеціалности „сла-
вянські языкы и літературы”.

26.: Столичноє Русинськоє Націоналноє 
Самосправованя и Общество Русинськуй Ін-
теліґенції имени Антонія Годинкы, РНС VI. и 
VIII. районув Будапешта орґанізовали вечур 
памняти Олґы Прокоп. На міроприятю пре-
зентовали нові книгы: „Русинські выданя Ма-
дярщины”, „Русинськый Алманах 2018.”, 
книгу Марії Ортутай: „Сила любовли” (Публі-
цістика, інтервю, роздумованя).

Октовбер

11: Русинськоє Націоналноє Самосправо-
ваня Башкова у ґрекокатолицькуй церковли 
держало отпуст и осяченя храма. Сяту Літурґію 
отправив Єго Преосященство Др. Атаназ Орос, 
єпископ Мішколцськуй Ґрекокатолицькуй 
Єпархії. У міроприятю зучастнив ся предсїда-
тель Вседержавного Русинського Самосправо-
ваня Віктор Крамаренко. Сято заверш ло ся ы
гостинов у містнум Селськум Домі.

15.: Вседержавноє Русинськоє Само-
справованя у Ґрекокатолицькум Русинськум 
Центері у Дебрецен-Йовжа держало засїданя. 
Депутаты прослухали доклад предсїдателя 
ВРС Віктора Крамаренко за роботу меже двома 
засїданями, приняли модіфікацію буджета 
Інстітуцій ВРС, план днукашнюй контрол , ы
послухали інформацію за ґранты на 2021. рук. 

18.: Дас 150 люди зучастнили ся у по-
сяченёви новуй ґрекокатолицькуй церьковли 
Сятого Пантелеймона ґрекокатолицькуй церь-
кувнуй сполности Дунауйвароша (будованя 
зачало ся сперед єдным роком). У 10 годин 
зачала ся процесія из нового храма до сосїднюй 
староварошськуй римокатолицькуй церьковли 
Сятуй Троицї. Ту митрополіт Фюлёп Кочіш, 
множество сященикув и вірникув принимали 
реліквію пудкарпатського єпископа сящено-
мученика блаженого Теодора Ромжы, котру за 
церькувнов традіціёв уже из посяченого міста 
принесли до новуй ґрекокатолицькуй церь-
ковли. Храм ищи чекать реліквію Сятого Пан-
телеймона, котру изза пандемії не годнї были 
привезти з Італії.

Посяченя у Сятуй Літурґії тримав Фюлёп 
Кочіш, митрополіт Гайдудороґськуй митро-
полії. Дунауйварошськый парох Іштван Ковач 
подяковав парохови Нандорови Балташі и 
помочникови пароха Чабови Селецькому за 
тото, же током рока муг тримати службы у 
римокатолицькых церьковлёх Дунауйвароша. 
На посяченю были ищи притомнї глава єван-
гелістськуй общины Андраш Штермецькый и 
глава баптістськуй общины Ервін Браун, котрі 
довєдна з ґрекокатоликами молили ся за вір-
никув новуй церькoвли.

Жерело: duol.hu

In memoriam Ласлов Чегілї
По довгуй, терпезливо перенесенуй хворо-

тї, 14. септембра c. р. рока спочив у Бозї Ласлов 
Чегілї, бывшый предсїдатель Дёмрёвського 
Русинського Націоналного Самосправованя.

Ласлов Чегілї родив ся 3. авґуста 1951. рока 
в Ужгородї, на Пудкарпатю, в учителськуй 
фамілії. По сконченю середнюй школы по-
ступив у Кієвськый Універзітет Торговлї. Ду-
ставшы діплому робив у Ясінї завідувучым 
склепа, пузднїйше областным інспектором. 
Вєдно из супруґов выростив двох сынув, котрі 
по сконченю універзітета активно роблять у 
своюй професії. 2002. и 2006. рокох на выборох 
депутатув містных русинськых самосправо-
вань быв выбраный предсїдателём Дёмрёв-
ського Русинського Націоналного Самосправо-
ваня. Пуд час двох ціклув Дёмрёв быв важным 
містом захраненя русинськых културных и 

реліґійных цїнностюв, материнського языка. 
Особый позур быв удїленый дїятельству в 
інтересох будучых ґенерацій, у недїляшнуй 
школї Дёмрёва учителька Йолана Чегілї, мама 
Ласлова, тримала на русинськум языкови 
урокы захраненя нашого ідентітета. У Le Mon-
de diplomatique online на мадярськум языкови 
выйшла обзорна cтатя „Дёмрёвські Русины”, у 
котруй дає ся інформація за дїятельство спол-
ности.

Ласлова Чегілї выберали депутатом Все-
державного Русинського Самосправованя на 
выборох меншыновых депутатув 2002. и 2006. 
рокув.

„Во блаженом успенії блаженый покуй 
подаждь Господи усопшому рабу твоєму и 
сотвори єму вічную памнять!”

Вістї                           Hírek  

Септембер

04-06.: У Аґардї за орґанізації Союза Сло-
вацькуй Молодеж  провели уже традіційну V. ы
Стрічу Молодеж  Націоналных Меншынств, у ы
котруй русинську сполность представляли 
Беата Цап, Едіта Лівія Шолтейс, Бланка Сабов, 
Атіла Сабов и Кріштоф Желтвай. Стрічу от-
ворив Річард Тірчі, ведуч  Главного оддїла ый
Офіса Премєр-міністера з вопросув конфесій-
ных и націоналных капчань. Вседержавноє 
Русинськоє Самосправованя представляв Вік-
тор Крамаренко. „За проведенї на стрічі дни 

спознали-сьме културнї цїнности иншых спол-
ностюв и активно участвовали-сьме у орґанізо-
ваных словацьков молодежов міроприятёх. На 
„біржі” посиловали-сьме участникув нашов 
ґастрономіёв, гостї інтересовали ся наш ма ы
новинками и пісенником. Многі из нас вернули 
ся дому из нов ма приятельствами и у добруй ы
дяцї” - повідала Едіта Лівія Шолтейс из Де-
брецена.

12.: Общество Русинув/Рутенув Мадяр-
щины, Вседержавноє Русинськоє Самосправо-
ваня, Мішколцськоє РНС и областноє РНС 
Боршод-Абов-Земплина, Шарошпотокськоє 
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Вічная памнять!                     Örök emléket!  Вістї                           Hírek 
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вуй Рады Русинув имени Василя Турока-
Гетеша за 2016 рук. Собур Вседержавного 
Русинського Самосправованя 2017. рока 
наградив Олґу Прокоп Преміёв Антонія Годин-
кы.

Сёго рока при пудпорованю ВРС, Офіса 
Премєр-міністера и Фонда Ґабора Бетлена 
выйшов 1-ый том зберькы, у котруй пред-
ставленї стовкы русинськых співанок, зобра-

ных умілкынёв. Олґа Прокоп из великов ра-
достёв ладила ся ку презентації, складовала 
планы на будучность, айбо жестока доля 
роспорядила ся иншак и вырвала Олґу из 
люблячуй фамілії, ансамблув и русинськуй 
сполности.

Из болёв у сердцї жалуєме за Ластовочков!
Вічна памнять! Блаженый покуй! 

РНС, Шарошпотокська Школа Умілства при 
пудпорованю Фонда Ґабора Бетлена и Офіса 
Премєр-міністера з вопросув конфесійных и 
національных капчань орґанізовали конферен-
цію на тему Европска Унія и провели Фестівал 
Умілства у залї засїдань Школы Умілства. 
Конференцію одкрыв Янош Кожнянськый, 
предсїдатель Общества Русинув/Рутенув Ма-
дярщины. На конференції выступили: Др. 
Мікловш Муга, предсїдатель Кураторії, Кріс-
тіна Муга Рейтіне, діректор Школы Умілства, 
Чаба Дармош и Генріета Фішінґер Боршовшне, 
замістителї діректора Школы, Франтішек Што-
фан из Словакії. У фестівалї зучастнили ся уче-
никы Шарошпотокськуй Школы Умілства.

24.: Мґр. Валерій Падяк, преподаватель 
Інстітута русинського языка и културы в 
Пряшовськум універзітетї, познатый русин-
ськый літературознатель, бібліоґраф и изда-
тель, по релативно довгум (пятьручнум) ад-
міністративнум процесї выступив перед На-
учнов радов Філозофського факултета Уні-
верзітета имени Яна Коменського в Братіславі, 
габілітаційнов комісіёв и шыроков публиков з 
габілітаційнов лекціёв на тему: „Просвіщеня 
верзус народна традіція: карпаторусинська 
драма зачатку ХІХ. столїтя. Членами комісії 
были проф. Антон Еліаш  з Універзітета Яна 
Коменського, проф. Йосиф Сіпко з Пряшов-
ского універзітета, доц. Василь Ябур, а опо-
нентами – проф. Петер Каша з Пряшовського 
універзітета, проф. Елайн Русинко з Мері-
лендського універзітета в ЗША и проф. Ми-
хаил Капраль з Научно-изглядователного 
інстітута имени Антонія Годинкы в Будапештї. 
Рішенём габілітаційнуй комісії, ґарантом и 
предсїдателём котруй быв проф. Антон Еліаш, 
и позад процедуры тайного голосованя На-
учнуй рады Філозофського факултета Універзі-
тета имени Яна Коменського став ся Мґр. Ва-
лерій Падяк доцентом по спеціалности „сла-
вянські языкы и літературы”.

26.: Столичноє Русинськоє Націоналноє 
Самосправованя и Общество Русинськуй Ін-
теліґенції имени Антонія Годинкы, РНС VI. и 
VIII. районув Будапешта орґанізовали вечур 
памняти Олґы Прокоп. На міроприятю пре-
зентовали нові книгы: „Русинські выданя Ма-
дярщины”, „Русинськый Алманах 2018.”, 
книгу Марії Ортутай: „Сила любовли” (Публі-
цістика, інтервю, роздумованя).

Октовбер

11: Русинськоє Націоналноє Самосправо-
ваня Башкова у ґрекокатолицькуй церковли 
держало отпуст и осяченя храма. Сяту Літурґію 
отправив Єго Преосященство Др. Атаназ Орос, 
єпископ Мішколцськуй Ґрекокатолицькуй 
Єпархії. У міроприятю зучастнив ся предсїда-
тель Вседержавного Русинського Самосправо-
ваня Віктор Крамаренко. Сято заверш ло ся ы
гостинов у містнум Селськум Домі.

15.: Вседержавноє Русинськоє Само-
справованя у Ґрекокатолицькум Русинськум 
Центері у Дебрецен-Йовжа держало засїданя. 
Депутаты прослухали доклад предсїдателя 
ВРС Віктора Крамаренко за роботу меже двома 
засїданями, приняли модіфікацію буджета 
Інстітуцій ВРС, план днукашнюй контрол , ы
послухали інформацію за ґранты на 2021. рук. 

18.: Дас 150 люди зучастнили ся у по-
сяченёви новуй ґрекокатолицькуй церьковли 
Сятого Пантелеймона ґрекокатолицькуй церь-
кувнуй сполности Дунауйвароша (будованя 
зачало ся сперед єдным роком). У 10 годин 
зачала ся процесія из нового храма до сосїднюй 
староварошськуй римокатолицькуй церьковли 
Сятуй Троицї. Ту митрополіт Фюлёп Кочіш, 
множество сященикув и вірникув принимали 
реліквію пудкарпатського єпископа сящено-
мученика блаженого Теодора Ромжы, котру за 
церькувнов традіціёв уже из посяченого міста 
принесли до новуй ґрекокатолицькуй церь-
ковли. Храм ищи чекать реліквію Сятого Пан-
телеймона, котру изза пандемії не годнї были 
привезти з Італії.

Посяченя у Сятуй Літурґії тримав Фюлёп 
Кочіш, митрополіт Гайдудороґськуй митро-
полії. Дунауйварошськый парох Іштван Ковач 
подяковав парохови Нандорови Балташі и 
помочникови пароха Чабови Селецькому за 
тото, же током рока муг тримати службы у 
римокатолицькых церьковлёх Дунауйвароша. 
На посяченю были ищи притомнї глава єван-
гелістськуй общины Андраш Штермецькый и 
глава баптістськуй общины Ервін Браун, котрі 
довєдна з ґрекокатоликами молили ся за вір-
никув новуй церькoвли.

Жерело: duol.hu

In memoriam Ласлов Чегілї
По довгуй, терпезливо перенесенуй хворо-

тї, 14. септембра c. р. рока спочив у Бозї Ласлов 
Чегілї, бывшый предсїдатель Дёмрёвського 
Русинського Націоналного Самосправованя.

Ласлов Чегілї родив ся 3. авґуста 1951. рока 
в Ужгородї, на Пудкарпатю, в учителськуй 
фамілії. По сконченю середнюй школы по-
ступив у Кієвськый Універзітет Торговлї. Ду-
ставшы діплому робив у Ясінї завідувучым 
склепа, пузднїйше областным інспектором. 
Вєдно из супруґов выростив двох сынув, котрі 
по сконченю універзітета активно роблять у 
своюй професії. 2002. и 2006. рокох на выборох 
депутатув містных русинськых самосправо-
вань быв выбраный предсїдателём Дёмрёв-
ського Русинського Націоналного Самосправо-
ваня. Пуд час двох ціклув Дёмрёв быв важным 
містом захраненя русинськых културных и 

реліґійных цїнностюв, материнського языка. 
Особый позур быв удїленый дїятельству в 
інтересох будучых ґенерацій, у недїляшнуй 
школї Дёмрёва учителька Йолана Чегілї, мама 
Ласлова, тримала на русинськум языкови 
урокы захраненя нашого ідентітета. У Le Mon-
de diplomatique online на мадярськум языкови 
выйшла обзорна cтатя „Дёмрёвські Русины”, у 
котруй дає ся інформація за дїятельство спол-
ности.

Ласлова Чегілї выберали депутатом Все-
державного Русинського Самосправованя на 
выборох меншыновых депутатув 2002. и 2006. 
рокув.

„Во блаженом успенії блаженый покуй 
подаждь Господи усопшому рабу твоєму и 
сотвори єму вічную памнять!”

Вістї                           Hírek  

Септембер

04-06.: У Аґардї за орґанізації Союза Сло-
вацькуй Молодеж  провели уже традіційну V. ы
Стрічу Молодеж  Націоналных Меншынств, у ы
котруй русинську сполность представляли 
Беата Цап, Едіта Лівія Шолтейс, Бланка Сабов, 
Атіла Сабов и Кріштоф Желтвай. Стрічу от-
ворив Річард Тірчі, ведуч  Главного оддїла ый
Офіса Премєр-міністера з вопросув конфесій-
ных и націоналных капчань. Вседержавноє 
Русинськоє Самосправованя представляв Вік-
тор Крамаренко. „За проведенї на стрічі дни 

спознали-сьме културнї цїнности иншых спол-
ностюв и активно участвовали-сьме у орґанізо-
ваных словацьков молодежов міроприятёх. На 
„біржі” посиловали-сьме участникув нашов 
ґастрономіёв, гостї інтересовали ся наш ма ы
новинками и пісенником. Многі из нас вернули 
ся дому из нов ма приятельствами и у добруй ы
дяцї” - повідала Едіта Лівія Шолтейс из Де-
брецена.

12.: Общество Русинув/Рутенув Мадяр-
щины, Вседержавноє Русинськоє Самосправо-
ваня, Мішколцськоє РНС и областноє РНС 
Боршод-Абов-Земплина, Шарошпотокськоє 
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Вістї у фото              Hírek épekben Hírek képekben              Вістї у фото  

Табор русинського языка и умілства у Балатонфёлдварі
Ruszin ifjúsági, anyanyelvi és művészeti tábor Balatonföldváron  

Anyanyelvi Ruszin Tábor Abod Baskói RNÖ  
Табор материнського русинського языка Абод РНС Башкова 

Табор захраненя народных музыкалных традіцій РНС Пейча 
Zenei hagyományokat ápoló tábor Pécsi RNÖ   



14 15Русинськый Світ • Ruszin VilágРусинськый Світ • Ruszin Világ

Вістї у фото              Hírek épekben Hírek képekben              Вістї у фото  

Табор русинського языка и умілства у Балатонфёлдварі
Ruszin ifjúsági, anyanyelvi és művészeti tábor Balatonföldváron  

Anyanyelvi Ruszin Tábor Abod Baskói RNÖ  
Табор материнського русинського языка Абод РНС Башкова 

Табор захраненя народных музыкалных традіцій РНС Пейча 
Zenei hagyományokat ápoló tábor Pécsi RNÖ   



16 17Русинськый Світ • Ruszin Világ
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A görögkatolikus fatemplom 
ünnepélyes alapkőletétele Debrecen-Józsán

NEMZ-N-20-0198

A Görögkatolikus Metropólia, a Józsai Görög-
katolikus Egyházközség, az Országos Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzat, a DMJV Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében 2020. 
október 16-án Debrecen-Józsán került sor a 
Felsőjózsai út 11. szám alatt a Görögkatolikus 
Ruszin Nemzetiségi Ház mellett a görögkatolikus 
fatemplom ünnepélyes alap-
kőletételére.

Szentesi Csaba parókus kö-
szöntőbeszédében kifejtette, 
hogy amikor az Istenszülő 
Szűz Mária az örömhírt vette, 
és igent mondott az Isten aka-
ratára, az élete nem lett köny-
nyebb, de az öröm, amit kapott, 
az Isten öröme megmaradt, és a 
józsai görögkatolikusok ezt az 
örömöt szeretnék képviselni. 
Ez a templom hirdesse azt, 
hogy az imádkozó emberek 
bátorítást kapnak az életben, és 
ne uralkodjon senkin sem-
milyen reménytelenség, bátor-
talanság vagy a kétségbeesés, 
hanem uralkodjon mind-
annyiunkon az Isten öröme, 
lakjon a szívünkben az evangé-
lium, vagyis az örömhír.

Balázs Ákos, Debrecen alpolgármestere gö-
rögkatolikus köszöntéssel kezdte beszédét, majd 
kifejezte örömét, hogy a római katolikus és a 
református egyházak mellett a görögkatolikus 
egyház is otthonra lelt itt. Elmondta, hogy a város 
vezetése sokat tett azért, hogy ez a terület a 
görögkatolikus közösségé legyen, és bízik abban, 
hogy ez a fatemplom emblematikus helyszín lesz, 
amely nemcsak szent hely, hanem építészetileg is 
egy különleges színfolt lesz Debrecenben. 

Kramaraneko Viktor, az ORÖ elnöke beszédé-
ben kifejtette, hogy a tavaly átadott Görög-
katolikus Ruszin Közösségi Ház most is köz-
pontként szolgál, és bízik benne, hogy a mellette 
felépülő fatemplom nemcsak a magyarországi, ha-

nem az egész Kárpát-medencei görögkatolikusok 
és ruszinok új zarándokhelye lesz. 

Az alapító oklevél felolvasása után követke-
zett a megáldási szertartás, amit Kocsis Fülöp 
érsek-metropolita vezetett, aki prédikációjában 
többek között arról beszélt, hogy nem mindegy, 
mire építünk, és hogy miből, az sokféle anyag 

lehet. Ezt a templomot őseink-
re utalva építik fából, minek 
egyszerűsége, szegénysége jel-
képezi a kisebbségi ruszin-
ságot, a görögkatolikus vallást. 
Az élő anyagból felépített fa-
templomban könnyebb imád-
kozni, atmoszférája imád-
kozásra késztet mindenkit, 
még azt is, aki nem akar. 
Véleménye szerint nagyon 
fontos, mire építünk -  a józsai 
templom építésekor az igazi 
kérdésre, a Krisztusi kérdésre 
kell válaszolnunk: Ki vagyok 
én neked? Ki vagyok én nek-
tek? Valójában énrám akarjá-
tok építeni nemcsak ezt a temp-
lomot, hanem az életeteket, 
ennek a közösségnek az életét, 
a családotoknak az életét? Ki-
fejtette, hogy ennek az ünnep-

ségnek, ennek az imádságnak az a lényege, az az 
üzenete, hogy kire, mire építjük az életünket. Ki-
hangsúlyozta, hogy az első és a legfontosabb lé-
pést megtettük, letettük az alapot, hogy Krisztusra 
építjük az életünket, ahogyan Krisztusra alapoz-
zuk ezt a fatemplomot is.

Az estébe hajló ünnepség végén a koronavírus-
járvány miatt korlátozott, de mégis szép számban 
megjelent vendégeknek agapéval kedveskedtek a 
szervezők, akiknek ezúton megköszönjük áldoza-
tos és kitűnő munkáját.

Giricz Viktor

A beruházás támogatói: Magyarország Kormánya, Görögkatolikus Metropólia, Országos Ruszin 
Önkormányzat, Debrecen város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala. 

Pro Cultura Minoritatum Hungariae díj

Bródy András festőművész, Kárpátalja (Ru-
szin Föld, Podkarpatszka Rusz) első miniszter-
elnökének fia napjaink ruszin közösségének egyik 
kiemelkedő alakja lett. Művészeti tevékenysé-
gével hozzájárult kulturális kincseink gyarapítá-
sához.

1941-ben született Ungvá-
ron, 1969-ben angoltanári 
diplomát, 1972-ben pedig 
képzőművészeti diplomát szer-
zett. 1991-től Magyarországon 
él, először portréfestéssel fog-
lalkozott, majd miután beutazta 
Európát, kiállított Barcelo-
nában, Genfben és számos más 
európai városban, az utazásai 
során szerzett tapasztalatok, 
élmények, és a szülőhazájának 
sorsa inspirálták sokszínű al-
kotásainak megszületését.

A ruszin mozgalomba a 90-
es évek végén kapsolódott be Dr. Szabó János régi 
ungvári barátja segítségével. A budapesti ruszin 
önkormányzatok számos alkalommal szerveztek 

kiállításokat műveiből, az akkori Fővárosi Ruszin 
Önkormányzat elnöke, Szilcer-Likovics Olga 
kérésére Bródy András megfestette több neves 
ruszin író, egyházi vezető, történész, tudós por-
tréját.

A festő nagy szeretettel és 
odafigyeléssel foglalkozott az 
ifjúsággal a ruszin nyelvi és 
művészeti táborok során, ok-
tatta a festés és a rajzolás tech-
nikáját, a ruszin hagyományos 
motívumokat. Sok előadást 
tartott az édesapjáról, Bródy 
Andrásról, munkásságáról, 
sorsáról.

Bródy András tevékeny-
ségével felbecsülhetetlen ér-
téket képvisel, gazdagítja kö-
zösségünket, és értéket teremt 
az utókor számára is. 
Ruszin közösségünk és ön-

kormányzatunk nevében gratulálunk a meg-
érdemelt díj elnyeréséhez! 

Manajló Fedor jubileum

Manajló Fedor születési ideje alapján a kár-
pátaljai vezető festők második nemzedékéhez tar-
tozik, de a munkássága alapján az új festészet 
alapítói közé sorolandó. Ahogy Boksay meg-
alkotta az impresszionizmus 
kárpátaljai változatát, és klasz-
szikus magasságokba emelte 
az alakábrázolást, Erdélyi mo-
dernséget, kiváltképp expresz-
szionizmust oltott a helyi mű-
vészetbe, Manajló művészetét 
Kárpátalja legbelső lényegéből 
merítette. Nem hiába tartják 
Erdélyivel és Boksayval együtt 
a művészeti „orosz trojka” 
harmadik ékkövének.

Manajló Fedor 1910. ok-
tóber 19-én született Munkácsi 
járás béli Iványiban, tanár 

családjában. A gimnázium befejezése után 1928-
tól a Prágai Művészeti Főiskolán monumentális és 
dekorációs művészetet tanult. A festő sokat utazott 
Kárpátalján, valódi mélyreható tudásra tett szert a 

vidék néprajzáról és nép-
művészetéről, ami a művész 
számára az ihlet forrása volt: 
„Bőkezű volt hozzám édes 
hazám: gyökereivel, színeivel, 
művészetének ízével, amelyek 
életre keltették palettámat... 
Boldog vagyok és örök hálával 
tartozom népemnek.”

1934-ben Manajló hazatér. 
Elkezdődik az aktív művészi 
munka. A művész részt vesz a 
Festők szövetségének munká-
jában, 1936-tól 1945-ig tanár-
ként dolgozik. Kárpátalja 
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A görögkatolikus fatemplom 
ünnepélyes alapkőletétele Debrecen-Józsán

NEMZ-N-20-0198

A Görögkatolikus Metropólia, a Józsai Görög-
katolikus Egyházközség, az Országos Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzat, a DMJV Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében 2020. 
október 16-án Debrecen-Józsán került sor a 
Felsőjózsai út 11. szám alatt a Görögkatolikus 
Ruszin Nemzetiségi Ház mellett a görögkatolikus 
fatemplom ünnepélyes alap-
kőletételére.

Szentesi Csaba parókus kö-
szöntőbeszédében kifejtette, 
hogy amikor az Istenszülő 
Szűz Mária az örömhírt vette, 
és igent mondott az Isten aka-
ratára, az élete nem lett köny-
nyebb, de az öröm, amit kapott, 
az Isten öröme megmaradt, és a 
józsai görögkatolikusok ezt az 
örömöt szeretnék képviselni. 
Ez a templom hirdesse azt, 
hogy az imádkozó emberek 
bátorítást kapnak az életben, és 
ne uralkodjon senkin sem-
milyen reménytelenség, bátor-
talanság vagy a kétségbeesés, 
hanem uralkodjon mind-
annyiunkon az Isten öröme, 
lakjon a szívünkben az evangé-
lium, vagyis az örömhír.

Balázs Ákos, Debrecen alpolgármestere gö-
rögkatolikus köszöntéssel kezdte beszédét, majd 
kifejezte örömét, hogy a római katolikus és a 
református egyházak mellett a görögkatolikus 
egyház is otthonra lelt itt. Elmondta, hogy a város 
vezetése sokat tett azért, hogy ez a terület a 
görögkatolikus közösségé legyen, és bízik abban, 
hogy ez a fatemplom emblematikus helyszín lesz, 
amely nemcsak szent hely, hanem építészetileg is 
egy különleges színfolt lesz Debrecenben. 

Kramaraneko Viktor, az ORÖ elnöke beszédé-
ben kifejtette, hogy a tavaly átadott Görög-
katolikus Ruszin Közösségi Ház most is köz-
pontként szolgál, és bízik benne, hogy a mellette 
felépülő fatemplom nemcsak a magyarországi, ha-

nem az egész Kárpát-medencei görögkatolikusok 
és ruszinok új zarándokhelye lesz. 

Az alapító oklevél felolvasása után követke-
zett a megáldási szertartás, amit Kocsis Fülöp 
érsek-metropolita vezetett, aki prédikációjában 
többek között arról beszélt, hogy nem mindegy, 
mire építünk, és hogy miből, az sokféle anyag 

lehet. Ezt a templomot őseink-
re utalva építik fából, minek 
egyszerűsége, szegénysége jel-
képezi a kisebbségi ruszin-
ságot, a görögkatolikus vallást. 
Az élő anyagból felépített fa-
templomban könnyebb imád-
kozni, atmoszférája imád-
kozásra késztet mindenkit, 
még azt is, aki nem akar. 
Véleménye szerint nagyon 
fontos, mire építünk -  a józsai 
templom építésekor az igazi 
kérdésre, a Krisztusi kérdésre 
kell válaszolnunk: Ki vagyok 
én neked? Ki vagyok én nek-
tek? Valójában énrám akarjá-
tok építeni nemcsak ezt a temp-
lomot, hanem az életeteket, 
ennek a közösségnek az életét, 
a családotoknak az életét? Ki-
fejtette, hogy ennek az ünnep-

ségnek, ennek az imádságnak az a lényege, az az 
üzenete, hogy kire, mire építjük az életünket. Ki-
hangsúlyozta, hogy az első és a legfontosabb lé-
pést megtettük, letettük az alapot, hogy Krisztusra 
építjük az életünket, ahogyan Krisztusra alapoz-
zuk ezt a fatemplomot is.

Az estébe hajló ünnepség végén a koronavírus-
járvány miatt korlátozott, de mégis szép számban 
megjelent vendégeknek agapéval kedveskedtek a 
szervezők, akiknek ezúton megköszönjük áldoza-
tos és kitűnő munkáját.

Giricz Viktor

A beruházás támogatói: Magyarország Kormánya, Görögkatolikus Metropólia, Országos Ruszin 
Önkormányzat, Debrecen város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala. 

Pro Cultura Minoritatum Hungariae díj

Bródy András festőművész, Kárpátalja (Ru-
szin Föld, Podkarpatszka Rusz) első miniszter-
elnökének fia napjaink ruszin közösségének egyik 
kiemelkedő alakja lett. Művészeti tevékenysé-
gével hozzájárult kulturális kincseink gyarapítá-
sához.

1941-ben született Ungvá-
ron, 1969-ben angoltanári 
diplomát, 1972-ben pedig 
képzőművészeti diplomát szer-
zett. 1991-től Magyarországon 
él, először portréfestéssel fog-
lalkozott, majd miután beutazta 
Európát, kiállított Barcelo-
nában, Genfben és számos más 
európai városban, az utazásai 
során szerzett tapasztalatok, 
élmények, és a szülőhazájának 
sorsa inspirálták sokszínű al-
kotásainak megszületését.

A ruszin mozgalomba a 90-
es évek végén kapsolódott be Dr. Szabó János régi 
ungvári barátja segítségével. A budapesti ruszin 
önkormányzatok számos alkalommal szerveztek 

kiállításokat műveiből, az akkori Fővárosi Ruszin 
Önkormányzat elnöke, Szilcer-Likovics Olga 
kérésére Bródy András megfestette több neves 
ruszin író, egyházi vezető, történész, tudós por-
tréját.

A festő nagy szeretettel és 
odafigyeléssel foglalkozott az 
ifjúsággal a ruszin nyelvi és 
művészeti táborok során, ok-
tatta a festés és a rajzolás tech-
nikáját, a ruszin hagyományos 
motívumokat. Sok előadást 
tartott az édesapjáról, Bródy 
Andrásról, munkásságáról, 
sorsáról.

Bródy András tevékeny-
ségével felbecsülhetetlen ér-
téket képvisel, gazdagítja kö-
zösségünket, és értéket teremt 
az utókor számára is. 
Ruszin közösségünk és ön-

kormányzatunk nevében gratulálunk a meg-
érdemelt díj elnyeréséhez! 

Manajló Fedor jubileum

Manajló Fedor születési ideje alapján a kár-
pátaljai vezető festők második nemzedékéhez tar-
tozik, de a munkássága alapján az új festészet 
alapítói közé sorolandó. Ahogy Boksay meg-
alkotta az impresszionizmus 
kárpátaljai változatát, és klasz-
szikus magasságokba emelte 
az alakábrázolást, Erdélyi mo-
dernséget, kiváltképp expresz-
szionizmust oltott a helyi mű-
vészetbe, Manajló művészetét 
Kárpátalja legbelső lényegéből 
merítette. Nem hiába tartják 
Erdélyivel és Boksayval együtt 
a művészeti „orosz trojka” 
harmadik ékkövének.

Manajló Fedor 1910. ok-
tóber 19-én született Munkácsi 
járás béli Iványiban, tanár 

családjában. A gimnázium befejezése után 1928-
tól a Prágai Művészeti Főiskolán monumentális és 
dekorációs művészetet tanult. A festő sokat utazott 
Kárpátalján, valódi mélyreható tudásra tett szert a 

vidék néprajzáról és nép-
művészetéről, ami a művész 
számára az ihlet forrása volt: 
„Bőkezű volt hozzám édes 
hazám: gyökereivel, színeivel, 
művészetének ízével, amelyek 
életre keltették palettámat... 
Boldog vagyok és örök hálával 
tartozom népemnek.”

1934-ben Manajló hazatér. 
Elkezdődik az aktív művészi 
munka. A művész részt vesz a 
Festők szövetségének munká-
jában, 1936-tól 1945-ig tanár-
ként dolgozik. Kárpátalja 
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Szovjetunióhoz való csatolása után is aktív marad. 
Továbbra is tanít az újjáalakult Művészeti Szak-
iskolában, képgalériában és színházban is dol-
gozik. Festészetét azonban élesen kritizálják. Az 
ideológiai nyomás gyengülésével Manajló végre 
visszatérhet szeretett témáihoz. Tehetsége újból 
teljes erővel érvényesül. Kiállításai nagy visszhan-
got keltenek – főleg az Ungvári 1961-ben és a 
Kijevi 1962-ben „A régi és új Kárpátalja" egyéni 
tárlatai, ahol Manajló a II. világháború előtti 
szürrealista és a háború utáni szocreál korszaka 
volt először bemutatva. Ezeket követte a moszkvai 

csoportos kiállítás 1964-ben, ahol együtt szere-
peltek Manajló, Kocka és Erdélyi festményei.

Manajló Fedor 1978. január 15-én hunyt el, az 
ungvári „Kálvária” temetőben nyugszik. Családja 
nemes és bölcs döntést hozott – 1981-ben 
szülőházában a nagy festő emlékére múzeumot 
alapítottak. Manajló Fedor munkásságát számos 
életrajz és album őrzi.

Forrás: zakarpat.brodi.art

Esténként filmvetítés volt, ahol a gyerekek ismere-
teket szerezhettek a ruszinságról, megnéztünk 
folklórt bemutató videókat, és visszanéztük a töb-
béves múlttal rendelkező táborunkról szóló filmet, 
amin a gyerekek jót mulattak, mert érdekes volt azt 
tapasztalni, hogy mennyit változott mindenki.

Mint ahogy azt már megszoktuk, a program-
jainkat gálakoncert és kiállítás zárta, amelyek min-
dig nagyon felemelő érzést váltottak ki mindenki-
ből, mert tanúbizonyosságai annak, hogy mi min-
dent tanultak meg a gyerekek ilyen rövid időn 
belül.

Az utolsóelőtti napon, a délelőtti foglalkozá-

son már minden alkotás kiállításra került. Ezen a 
tárlaton mindenkinek lehetősége nyílt megmutat-
ni, hogy tehetsége hogyan tudott kibontakozni 
ebben az inspiráló környezetben. A bemutatót kö-
zös balatoni kép készítésével zártuk, amelyen, 
hosszas előkészületek után, végül is mindenki 
részt vett.

Szilcer-Likovics Olga

Táboraink                 Наші таборы    

Ruszin ifjúsági, anyanyelvi és művészeti tábor
Balatonföldvár 2020.06.16-24

NEMZ-TAB-20-0048

Immáron 10. alkalommal került megrende-
zésre a nyári ruszin ifjúsági, anyanyelvi és mű-
vészeti tábor Balatonföldváron a Riviéra Park 
Hotelben. A szálloda és csodálatos parkja évek óta 
kiváló helynek bizonyul a nagy területének 
köszönhetően, ahol a gyerekek kedvelt játékai 
kapnak teret és a sportolásuk is biztosított. A 
táborban 30 gyermek vett részt, az óvodástól a 
felsősig minden korosztály képviseltette magát. 

Az idei járványügyi szabályoknak meg-
felelően minden érkező diáknak mérték a test-
hőmérsékletét, és már a szálloda recepciójánál a 
bejelentkezést mindenki kézfertőtlenítéssel kezd-
te.

A reggeli tornát és a jógagyakorlatokat a 
szálloda parkjába szer-
veztük. A járványügyi 
szabályok maximális be-
tartása mellett megvaló-
sultak a zárt térben zajló 
rajz-, festő-, kézműves- és 
táncprogramok. Több 
terem állt rendelkezé-
sünkre, így az egészség-
ügyi biztonsági előírá-
soknak megfelelő lét-
számmal tudtunk fog-
lalkozásokat tartani. A 
második napon délelőtt és 

délután is voltak foglalkozások. Ezen a napon 
látogatott el a táborba Sebestyén János festő-
művész, aki hasznos tanácsaival és közös munká-
val tette emlékezetessé gyerekeink foglalkozását. 
Sok új rajz- és festéstechnikát sajátítottak el a 
gyerekek. Az elkészült festményeiket haza is vi-
hették.

Mivel az időjárás idén nem nagyon kedvezett a 
fürdőzésnek és napozásnak – csak pár bátor gyerek 
merészkedett be a Balatonba – a hiányt sok-sok 
szabadtéri játékkal és vetélkedővel pótoltuk.

Ezek közül kiemelném a számháborút, amit a 
gyerekek nagyon várták, és önállóan készítették el 
a szükséges eszközöket, továbbá az ugráló, ahol s-
okan megtanultak szaltózni. Ezenkívül asztali-

teniszeztünk, fociztunk és 
ruszin dalokat tanultunk a 
szabadban. A táncterem-
ben a gyerekek gimnasz-
tikát, modern- és nép-
táncot tanultak.

A délutáni foglal-
kozások közül a tábor-
lakók nagyon szerették a 
kézműves foglalkozást, 
ahol mindenki kapott egy 
pólót, amit saját elképze-
lése szerint, kreatívan dí-
szíthetett és festhetett. 

Baskói Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

Anyanyelvi Ruszin Tábor 
– Abod 2020. augusztus 2- 7.

NEMZ-TAB-20-0269

A baskói anyanyelvi ruszin tábor fő célja az 
volt, hogy megismertessük a gyerekekkel a ruszin 
nyelvet és erősítsük bennük a görögkatolikus hitet 
- minden étkezést imával kezdtünk és azzal 
fejeztünk be. 

Az abodi anyanyelvi ruszin táborba 2020. 
augusztus 2-án, a vasárnapi szentmise után 
indultunk el. A szállás elfoglalása után átadtuk a 
gyerekeknek a ruszin zászlóval ellátott pólókat, és 
megnyitottuk a tábort. Elkészítettük a tábor 
zászlóját, amely a ruszin zászló mintájára készült, 
és a gyerekek kézlenyomataival lett kiszínezve. 
Majd a tábortűz körül szalonnát sütöttünk. 

A tábor második napján elutaztunk Szendrőre, 
ahol Jósvay István idegenvezetésével megtekin-
tettük a város nevezetes-
ségeit. Ebéd után elláto-
gattunk az Aggteleki 
Cseppkőbarlangba, ahol a 
Vörös-tói középtúrán vet-
tünk részt. Jósvafőn meg-
vacsoráztunk és élmé-
nyekben gazdagon visz-
szatértünk Abodra, a szál-
lásunkra. 

Kedden a miskolci 
vadasparkot fedeztük fel, 
ahol a nagy melegre való 
tekintettel vendégül láttuk 

a gyerekeket egy fagylaltra. Lillafüred megtekin-
tése és az ebéd után felültünk a kisvasútra, amely-
lyel a végállomásig vonatoztunk. A nap zárásaként 
pihentető sétát tettünk a diósgyőri tündérkertben. 

Szerdán pihenésképpen kézműves foglalkozá-
sokat szerveztünk a gyerekeknek. Délelőtt Varga 
István közreműködésével nemezeltek és agyagoz-
tak a gyerekek. Délután szalvétatechnikával ajtó-
kopogtatót, illetve sóképet és ruszin zászlót ké-
szítettek a gyerekek. Orosz-Tóth Györgyné, abodi 
ruszin elnökasszony és férje bemutatták Abod ne-
vezetességeit, illetve a ruszin asszonyok krumpli-
lángossal vendégeltek meg, és frissítő üdítőt is 
kaptak a gyerekek. 

Augusztus 6-án Úrszínváltozás ünnepét az 
edelényi görögkatolikus 
templomban töltöttük, 
ahonnan ellátogattunk az 
edelényi L'Huillier-Co-
burg-kastélyba. Ebéd után 
meglepetéssel készültünk 
a gyerekeknek, és elvittük 
őket moziba, ahol üdítőt 
és pop-cornt is vettünk 
nekik. Péntek délelőtt él-
ményfát készítettek a gye-
rekek, ebéd után pedig el-
indultuk haza.

A táborban töltött 
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Esténként filmvetítés volt, ahol a gyerekek ismere-
teket szerezhettek a ruszinságról, megnéztünk 
folklórt bemutató videókat, és visszanéztük a töb-
béves múlttal rendelkező táborunkról szóló filmet, 
amin a gyerekek jót mulattak, mert érdekes volt azt 
tapasztalni, hogy mennyit változott mindenki.

Mint ahogy azt már megszoktuk, a program-
jainkat gálakoncert és kiállítás zárta, amelyek min-
dig nagyon felemelő érzést váltottak ki mindenki-
ből, mert tanúbizonyosságai annak, hogy mi min-
dent tanultak meg a gyerekek ilyen rövid időn 
belül.

Az utolsóelőtti napon, a délelőtti foglalkozá-

son már minden alkotás kiállításra került. Ezen a 
tárlaton mindenkinek lehetősége nyílt megmutat-
ni, hogy tehetsége hogyan tudott kibontakozni 
ebben az inspiráló környezetben. A bemutatót kö-
zös balatoni kép készítésével zártuk, amelyen, 
hosszas előkészületek után, végül is mindenki 
részt vett.

Szilcer-Likovics Olga

Táboraink                 Наші таборы    

Ruszin ifjúsági, anyanyelvi és művészeti tábor
Balatonföldvár 2020.06.16-24

NEMZ-TAB-20-0048

Immáron 10. alkalommal került megrende-
zésre a nyári ruszin ifjúsági, anyanyelvi és mű-
vészeti tábor Balatonföldváron a Riviéra Park 
Hotelben. A szálloda és csodálatos parkja évek óta 
kiváló helynek bizonyul a nagy területének 
köszönhetően, ahol a gyerekek kedvelt játékai 
kapnak teret és a sportolásuk is biztosított. A 
táborban 30 gyermek vett részt, az óvodástól a 
felsősig minden korosztály képviseltette magát. 

Az idei járványügyi szabályoknak meg-
felelően minden érkező diáknak mérték a test-
hőmérsékletét, és már a szálloda recepciójánál a 
bejelentkezést mindenki kézfertőtlenítéssel kezd-
te.

A reggeli tornát és a jógagyakorlatokat a 
szálloda parkjába szer-
veztük. A járványügyi 
szabályok maximális be-
tartása mellett megvaló-
sultak a zárt térben zajló 
rajz-, festő-, kézműves- és 
táncprogramok. Több 
terem állt rendelkezé-
sünkre, így az egészség-
ügyi biztonsági előírá-
soknak megfelelő lét-
számmal tudtunk fog-
lalkozásokat tartani. A 
második napon délelőtt és 

délután is voltak foglalkozások. Ezen a napon 
látogatott el a táborba Sebestyén János festő-
művész, aki hasznos tanácsaival és közös munká-
val tette emlékezetessé gyerekeink foglalkozását. 
Sok új rajz- és festéstechnikát sajátítottak el a 
gyerekek. Az elkészült festményeiket haza is vi-
hették.

Mivel az időjárás idén nem nagyon kedvezett a 
fürdőzésnek és napozásnak – csak pár bátor gyerek 
merészkedett be a Balatonba – a hiányt sok-sok 
szabadtéri játékkal és vetélkedővel pótoltuk.

Ezek közül kiemelném a számháborút, amit a 
gyerekek nagyon várták, és önállóan készítették el 
a szükséges eszközöket, továbbá az ugráló, ahol s-
okan megtanultak szaltózni. Ezenkívül asztali-

teniszeztünk, fociztunk és 
ruszin dalokat tanultunk a 
szabadban. A táncterem-
ben a gyerekek gimnasz-
tikát, modern- és nép-
táncot tanultak.

A délutáni foglal-
kozások közül a tábor-
lakók nagyon szerették a 
kézműves foglalkozást, 
ahol mindenki kapott egy 
pólót, amit saját elképze-
lése szerint, kreatívan dí-
szíthetett és festhetett. 

Baskói Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

Anyanyelvi Ruszin Tábor 
– Abod 2020. augusztus 2- 7.

NEMZ-TAB-20-0269

A baskói anyanyelvi ruszin tábor fő célja az 
volt, hogy megismertessük a gyerekekkel a ruszin 
nyelvet és erősítsük bennük a görögkatolikus hitet 
- minden étkezést imával kezdtünk és azzal 
fejeztünk be. 

Az abodi anyanyelvi ruszin táborba 2020. 
augusztus 2-án, a vasárnapi szentmise után 
indultunk el. A szállás elfoglalása után átadtuk a 
gyerekeknek a ruszin zászlóval ellátott pólókat, és 
megnyitottuk a tábort. Elkészítettük a tábor 
zászlóját, amely a ruszin zászló mintájára készült, 
és a gyerekek kézlenyomataival lett kiszínezve. 
Majd a tábortűz körül szalonnát sütöttünk. 

A tábor második napján elutaztunk Szendrőre, 
ahol Jósvay István idegenvezetésével megtekin-
tettük a város nevezetes-
ségeit. Ebéd után elláto-
gattunk az Aggteleki 
Cseppkőbarlangba, ahol a 
Vörös-tói középtúrán vet-
tünk részt. Jósvafőn meg-
vacsoráztunk és élmé-
nyekben gazdagon visz-
szatértünk Abodra, a szál-
lásunkra. 

Kedden a miskolci 
vadasparkot fedeztük fel, 
ahol a nagy melegre való 
tekintettel vendégül láttuk 

a gyerekeket egy fagylaltra. Lillafüred megtekin-
tése és az ebéd után felültünk a kisvasútra, amely-
lyel a végállomásig vonatoztunk. A nap zárásaként 
pihentető sétát tettünk a diósgyőri tündérkertben. 

Szerdán pihenésképpen kézműves foglalkozá-
sokat szerveztünk a gyerekeknek. Délelőtt Varga 
István közreműködésével nemezeltek és agyagoz-
tak a gyerekek. Délután szalvétatechnikával ajtó-
kopogtatót, illetve sóképet és ruszin zászlót ké-
szítettek a gyerekek. Orosz-Tóth Györgyné, abodi 
ruszin elnökasszony és férje bemutatták Abod ne-
vezetességeit, illetve a ruszin asszonyok krumpli-
lángossal vendégeltek meg, és frissítő üdítőt is 
kaptak a gyerekek. 

Augusztus 6-án Úrszínváltozás ünnepét az 
edelényi görögkatolikus 
templomban töltöttük, 
ahonnan ellátogattunk az 
edelényi L'Huillier-Co-
burg-kastélyba. Ebéd után 
meglepetéssel készültünk 
a gyerekeknek, és elvittük 
őket moziba, ahol üdítőt 
és pop-cornt is vettünk 
nekik. Péntek délelőtt él-
ményfát készítettek a gye-
rekek, ebéd után pedig el-
indultuk haza.

A táborban töltött 



20 21Русинськый Світ • Ruszin Világ Русинськый Світ • Ruszin Világ

Táboraink                 Наші таборы    

napok alatt a gyerekek jobban megismerték egy-
mást, igazi csapattá kovácsolódtak. Kirándulá-
saink során a gyerekek ismereteket szereztek tö-
rténelemből, biológiából, földrajzból, néprajzból, 
de a legfontosabb, hogy jobban megismerték a 
ruszin hagyományokat és a ruszin nyelvet. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy a gyerekek a mai napig 
jó szívvel emlékeznek vissza a táborban eltöltött 
napokra.

Jövőbeni terveink között szerepel, a gyerekek 

nagy örömére, hogy hagyományteremtő céllal a 
következő években is, amennyiben lehetőségünk 
nyílik rá, tábort szervezünk. 

Ferencz Gabriella
BRNÖ elnök

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi 
Ruszin Önkormányzat szervezésében, a NEMZ-
TAB-20-0351 projekt támogatásával, a világjár-
ványnak számító koronavírus miatt az idén a 
gyermekek részére szervezett Anyanyelvi és Hit-
életi Tábor minden népes forgalmat nélkülöző, 
hagyományos, görögkatolikus ruszin településen, 
Baskón lett megtartva 2020. augusztus10-14 
között. 

Az első napon a történelmi jelentőségű gótikus 
úton haladva megtekintettük a Szikszói Reformá-
tus Templomot, a templom előtti dísztéren meg-
emlékeztünk az 1588. október 8-i szikszói 
csatáról. A gótikus templomról Csomós Jánosné 
tiszteletes asszony tartott előadást. A gyermekek 
bejárhatták a templom egész terét, megismerhették 
a felújítás menetét a kiállító részben, a feltárt és 
konzervált tárgyi emlékeket. A gótikus építő-
elemeket egészen közelről meg lehetett tekinteni, 
érinteni.

A templomról szóló ismertetőt énekeink elő-
adásával köszöntük meg. A római katolikus 
templom orgonajátékának hallgatásával pihentünk 
meg a hűvös templomban.

Utunk további részén megtekintettük Vizsoly 
nevezetességeit, az 1590-es biblianyomtatás 
helyszínén az előadó beöltöztetett a korabeli 
ruhákba, és bevont az interaktív előadásba. 
Lehetőségünk volt beletekinteni a biblia korabeli 
nyomtatásába, abban részt venni - János evangé-
liumának első fejezetét nyomtattuk ki. A szín-
vonalas előadást a történelmi környezetben azzal 
viszonoztuk, hogy elénekeltük az általunk szo-
kásos módon a kinyomtatott evangéliumi részt, az 
előadó, Misi bácsi nem kis meglepődésére. A 
kinyomtatott evangéliumi lapot Obbágy Gábor 
kapta meg, aki megszemélyesítette az interaktív 
előadásban Rákóczi Zsigmondot, aki birtokán 
adott helyet és mecénása volt a biblia nyomtatá-
sának.

Utunk következő állomása Sima nevű tele-
pülés volt, ahol alig egypáran laknak. Itt is a 
kicsiny, de már (falusi)barokk református temp-
lomot tekintettük meg. Figyelmünk a gótikus és a 
barokk elemekre irányult. Kis pihenő és utazás 
után megérkeztünk szálláshelyünkre, a Baskói 
Táborba, ahol elfoglaltuk helyeinket, megkerestük 
a szobatársakat. A kényelmes kétágyas faházak 

minden várakozást felülmúló lehetőséget biztosí-
tottak a további napok még nem ismert fáradsá-
gainak kipihenésére.

A további napokban meglátogattuk a baskói 
görögkatolikus templomot. Obbágy László tisz-
telendő úr részletes ismertetőt tartott a templomról 
és a településről is. A baskói szülők és a gyerekek 
segítségével egésznapos kézműves-foglakozáson 
vettünk részt, és megismerhettük a finom, Baskón 
készített süteményeket is. Az éjszakai túrán rej-
télyes útvonalon haladtunk a sötét erdőben. 
Hallgattuk az erdő csendjét, küzdöttünk a szú-
nyogokkal, és még sok más élményben volt ré-
szünk.

A Regéci Várhoz gyalog indultunk el a kijelölt 
turistaútvonalon, rekkenő hőségben. Mogyoróska 
szépséges utcáján végighaladva az épített örök-
ségekben gyönyörködve értünk fel a Regéci 
várhoz. A történelmi környezetben megismertük a 
Rákóczi család életét és népünk szabadságáért 
vívott küzdelmeit. Regéc kis falu, kedves emlék-
ként maradt meg emlékezetünkben. A templom kis 
harangjának megszólalásakor megemlékeztünk 
Szávay Gyula: A regéci kis harang című szín-
darabjáról. Hazaérkezésünk kalandos volt, mert az 
értünk érkező URAL szovjet típusú hatalmas erdei 
jármű az elakadás miatt későn érkezett, de a 
megérkezése minden fáradságot elfelejtetett. A 
visszautazás is egész kalandos volt, mert a nyitott 
platójú járművön utazva, szalmabálákon ülve, az 
erdő lombjai elég gyakran megcsapkodtak ben-
nünket a kietlen erdei úton. A táborozás utolsó 
napja összecsomagolással kezdődött. Az értünk 
érkező autóbusszal ellátogattunk a Sátoralja-
újhelyi Kalandparkba, majd ebéd után a Szerencsi 
Csokoládé és Játékmúzeum megtekintése során 
felejthetetlen élményben volt részünk.

Köszönetet mondunk a tábor szervezőinek, 
vezetőinek és a támogatást nyújtó Emberi Erő-
források Minisztériumnak.

Szónoczky János Mihály

Egyhetes balatoni 
zenei hagyományokat ápoló tábor

Pécsi RNÖ
NEMZ-TAB-20-0121

Hogyan lehet pótolni a gyerekeknek a karantén 
márciustól tartó hosszú hónapjai miatt annyira 
hiányolt közösségi életet? Ez volt a legfontosabb 
feladata Balatonföldváron a pécsiek által ren-
dezett, már hagyományosnak számító ruszin tábor 
szervezőinek és pedagógusainak. Augusztus kö-
zepén a Riviéra Park Hotelben főleg a művészet 
iránt érdeklődő gyerekek gyűltek össze. Egy 
részük nagyon komolyan tanul zongorázni vagy 
gitározni, a másik pedig vérpezsdítő zenére táncol 
– mazsorettek! Első látásra felmerül a kérdés: hogy 
lehet ez egy táborban? Hát úgy, hogy mindegyikük 
gyerek, és eljöttek a Balatonra, nemcsak a mű-
vészetük kedvéért, hanem játszani, fürödni, meg-
ismerkedni a többiekkel, együtt pihenni. Hál' 
istennek egész héten jó idő volt, a finom és 
egészséges ételekről pedig a szervezők gondos-
kodtak. De a pihenés mellett tanulni is lehetett! 
Legfőképpen Milbauer Marika zongoratanárnő 
egyesítette a táborozókat, kinek vezetése alatt a 
gyerekek ruszin népdalokat tanultak. A gitárosok-
kal a nemrégen még diák Gyöngyösi Ferenc 
foglalkozott. A mazsoretteket, köztük két fiút (?!), 
Hajdú Orsolya trenírozta. Már régi hagyomány-
ként működött a hímzőkör, a gyerekeket Becze 
Mihály tanította. Kusz Mária tornatanár pedig 
mindenkinek a jó fizikai állapotáról gondoskodott. 
Minden táborlakó részt vett a nyelvi órákon, ahol 
megtudhatták például azt is, hogy a magyar és a 

ruszin nyelvben nagyon sok hasonló elem van, ami 
segítség azoknak, akik tanulják és igyekeznek 
használni a ruszin nyelvet.

A tábor legfontosabb napja az utolsó előtti volt, 
amikor is a gyerekek a hagyományos gála-
koncerten megmutatták tanáraiknak, hogy mire 
képesek a művészet színpadán. A koncert, amely 
nem csak a táborokat sok évig szervező Csehily 
József klasszikusgitár-tanárt hatotta meg könnye-
kig, a szálloda nagy halljában kezdődött, majd a 
hotel vezetőjének kérésére a mazsorettek nagy 
előadására pedig a még nagyobb színpadon – a 
balatoni strandon került sor. Augusztus 20. – az 
Alkotmány ünnepének gyönyörű, napsütéses 
napja, a fellépők impozáns és csillogó ruhája, a 
pezsdítő dallamok, a mazsorettek művészi és 
összehangolt mozdulatai örökké megmaradtak a 
szereplők és nézők emlékezetében, kik aznap egy 
gyerekünnep résztvevői lehettek. Nem kevésbé 
örültek a tanárok, akik mindent megtettek, hogy a 
gyerekek igazából nyaralhassanak – új ismeretek-
kel gazdagodva hasznosan és boldogan vakációz-
zanak!

-ly

Anyanyelvi és Hitéleti Tábor Baskón

Táboraink                 Наші таборы    
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napok alatt a gyerekek jobban megismerték egy-
mást, igazi csapattá kovácsolódtak. Kirándulá-
saink során a gyerekek ismereteket szereztek tö-
rténelemből, biológiából, földrajzból, néprajzból, 
de a legfontosabb, hogy jobban megismerték a 
ruszin hagyományokat és a ruszin nyelvet. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy a gyerekek a mai napig 
jó szívvel emlékeznek vissza a táborban eltöltött 
napokra.

Jövőbeni terveink között szerepel, a gyerekek 

nagy örömére, hogy hagyományteremtő céllal a 
következő években is, amennyiben lehetőségünk 
nyílik rá, tábort szervezünk. 

Ferencz Gabriella
BRNÖ elnök

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi 
Ruszin Önkormányzat szervezésében, a NEMZ-
TAB-20-0351 projekt támogatásával, a világjár-
ványnak számító koronavírus miatt az idén a 
gyermekek részére szervezett Anyanyelvi és Hit-
életi Tábor minden népes forgalmat nélkülöző, 
hagyományos, görögkatolikus ruszin településen, 
Baskón lett megtartva 2020. augusztus10-14 
között. 

Az első napon a történelmi jelentőségű gótikus 
úton haladva megtekintettük a Szikszói Reformá-
tus Templomot, a templom előtti dísztéren meg-
emlékeztünk az 1588. október 8-i szikszói 
csatáról. A gótikus templomról Csomós Jánosné 
tiszteletes asszony tartott előadást. A gyermekek 
bejárhatták a templom egész terét, megismerhették 
a felújítás menetét a kiállító részben, a feltárt és 
konzervált tárgyi emlékeket. A gótikus építő-
elemeket egészen közelről meg lehetett tekinteni, 
érinteni.

A templomról szóló ismertetőt énekeink elő-
adásával köszöntük meg. A római katolikus 
templom orgonajátékának hallgatásával pihentünk 
meg a hűvös templomban.

Utunk további részén megtekintettük Vizsoly 
nevezetességeit, az 1590-es biblianyomtatás 
helyszínén az előadó beöltöztetett a korabeli 
ruhákba, és bevont az interaktív előadásba. 
Lehetőségünk volt beletekinteni a biblia korabeli 
nyomtatásába, abban részt venni - János evangé-
liumának első fejezetét nyomtattuk ki. A szín-
vonalas előadást a történelmi környezetben azzal 
viszonoztuk, hogy elénekeltük az általunk szo-
kásos módon a kinyomtatott evangéliumi részt, az 
előadó, Misi bácsi nem kis meglepődésére. A 
kinyomtatott evangéliumi lapot Obbágy Gábor 
kapta meg, aki megszemélyesítette az interaktív 
előadásban Rákóczi Zsigmondot, aki birtokán 
adott helyet és mecénása volt a biblia nyomtatá-
sának.

Utunk következő állomása Sima nevű tele-
pülés volt, ahol alig egypáran laknak. Itt is a 
kicsiny, de már (falusi)barokk református temp-
lomot tekintettük meg. Figyelmünk a gótikus és a 
barokk elemekre irányult. Kis pihenő és utazás 
után megérkeztünk szálláshelyünkre, a Baskói 
Táborba, ahol elfoglaltuk helyeinket, megkerestük 
a szobatársakat. A kényelmes kétágyas faházak 

minden várakozást felülmúló lehetőséget biztosí-
tottak a további napok még nem ismert fáradsá-
gainak kipihenésére.

A további napokban meglátogattuk a baskói 
görögkatolikus templomot. Obbágy László tisz-
telendő úr részletes ismertetőt tartott a templomról 
és a településről is. A baskói szülők és a gyerekek 
segítségével egésznapos kézműves-foglakozáson 
vettünk részt, és megismerhettük a finom, Baskón 
készített süteményeket is. Az éjszakai túrán rej-
télyes útvonalon haladtunk a sötét erdőben. 
Hallgattuk az erdő csendjét, küzdöttünk a szú-
nyogokkal, és még sok más élményben volt ré-
szünk.

A Regéci Várhoz gyalog indultunk el a kijelölt 
turistaútvonalon, rekkenő hőségben. Mogyoróska 
szépséges utcáján végighaladva az épített örök-
ségekben gyönyörködve értünk fel a Regéci 
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harangjának megszólalásakor megemlékeztünk 
Szávay Gyula: A regéci kis harang című szín-
darabjáról. Hazaérkezésünk kalandos volt, mert az 
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napja összecsomagolással kezdődött. Az értünk 
érkező autóbusszal ellátogattunk a Sátoralja-
újhelyi Kalandparkba, majd ebéd után a Szerencsi 
Csokoládé és Játékmúzeum megtekintése során 
felejthetetlen élményben volt részünk.

Köszönetet mondunk a tábor szervezőinek, 
vezetőinek és a támogatást nyújtó Emberi Erő-
források Minisztériumnak.

Szónoczky János Mihály

Egyhetes balatoni 
zenei hagyományokat ápoló tábor

Pécsi RNÖ
NEMZ-TAB-20-0121

Hogyan lehet pótolni a gyerekeknek a karantén 
márciustól tartó hosszú hónapjai miatt annyira 
hiányolt közösségi életet? Ez volt a legfontosabb 
feladata Balatonföldváron a pécsiek által ren-
dezett, már hagyományosnak számító ruszin tábor 
szervezőinek és pedagógusainak. Augusztus kö-
zepén a Riviéra Park Hotelben főleg a művészet 
iránt érdeklődő gyerekek gyűltek össze. Egy 
részük nagyon komolyan tanul zongorázni vagy 
gitározni, a másik pedig vérpezsdítő zenére táncol 
– mazsorettek! Első látásra felmerül a kérdés: hogy 
lehet ez egy táborban? Hát úgy, hogy mindegyikük 
gyerek, és eljöttek a Balatonra, nemcsak a mű-
vészetük kedvéért, hanem játszani, fürödni, meg-
ismerkedni a többiekkel, együtt pihenni. Hál' 
istennek egész héten jó idő volt, a finom és 
egészséges ételekről pedig a szervezők gondos-
kodtak. De a pihenés mellett tanulni is lehetett! 
Legfőképpen Milbauer Marika zongoratanárnő 
egyesítette a táborozókat, kinek vezetése alatt a 
gyerekek ruszin népdalokat tanultak. A gitárosok-
kal a nemrégen még diák Gyöngyösi Ferenc 
foglalkozott. A mazsoretteket, köztük két fiút (?!), 
Hajdú Orsolya trenírozta. Már régi hagyomány-
ként működött a hímzőkör, a gyerekeket Becze 
Mihály tanította. Kusz Mária tornatanár pedig 
mindenkinek a jó fizikai állapotáról gondoskodott. 
Minden táborlakó részt vett a nyelvi órákon, ahol 
megtudhatták például azt is, hogy a magyar és a 

ruszin nyelvben nagyon sok hasonló elem van, ami 
segítség azoknak, akik tanulják és igyekeznek 
használni a ruszin nyelvet.

A tábor legfontosabb napja az utolsó előtti volt, 
amikor is a gyerekek a hagyományos gála-
koncerten megmutatták tanáraiknak, hogy mire 
képesek a művészet színpadán. A koncert, amely 
nem csak a táborokat sok évig szervező Csehily 
József klasszikusgitár-tanárt hatotta meg könnye-
kig, a szálloda nagy halljában kezdődött, majd a 
hotel vezetőjének kérésére a mazsorettek nagy 
előadására pedig a még nagyobb színpadon – a 
balatoni strandon került sor. Augusztus 20. – az 
Alkotmány ünnepének gyönyörű, napsütéses 
napja, a fellépők impozáns és csillogó ruhája, a 
pezsdítő dallamok, a mazsorettek művészi és 
összehangolt mozdulatai örökké megmaradtak a 
szereplők és nézők emlékezetében, kik aznap egy 
gyerekünnep résztvevői lehettek. Nem kevésbé 
örültek a tanárok, akik mindent megtettek, hogy a 
gyerekek igazából nyaralhassanak – új ismeretek-
kel gazdagodva hasznosan és boldogan vakációz-
zanak!

-ly

Anyanyelvi és Hitéleti Tábor Baskón

Táboraink                 Наші таборы    
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Számos olyan rendezvény van országszerte, 
ahol görögkatolikus szertartásainkon a magyar és 
ruszin liturgikus nyelvet felváltva használjuk egy-
egy rítuson belül, de mindig hangosabban szól a 
magyar Uram irgalmazz! Mikor ezt felismertem, 
úgy gondoltam nincs ez jól így. Hogyan lehetne 
ezen változtatni? 

A cirill betűs imakönyvek beszerzése, mint 
korábban, úgy ma sem egyszerű dolog, nem 
beszélve arról, hogy az utánunk jövő nemzedékek 
már nem is nagyon tudják ezeket olvasni. Ki-
adványsorozatunkkal ezen kívántunk változtatni. 
2019-ben jelentettük meg kétnyelvű imakönyv-
sorozatunk második kötetét, melyben a két leg-
gyakrabban végzett Istenszülői ájtatosság kapott 
helyet. Bár a vékony kötet az elmúlt év végén 
elkészült, és bemutatását a debreceni ruszin 
önkormányzatunk áprilisra tervezte, hogy a májusi 
ájtatosságok során már egyre többen használ-
hassák, a vírusjárvány okozta helyzet miatt csak 
2020 augusztusában tudtuk közkézre bocsájtani.

A görögkatolikusság lelki életének szerves 
részét képezi az elmélyült Istenszülői tisztelet. 
Bizánci egyházunkban évente három alkalommal 
végezzük rendszeresen a Paraklisz (könyörgő 
ájtatosság az Istenszülő Szűz Máriához) ájtatos- 
ságát. Ez a magyarországi görögkatolikusság 
körében talán a leggyakrabban használt ima május 
és október hónapokban, valamint a Nagyboldog-
asszony ünnepét megelőző böjti előkészületi 
időben. 

A megjelentetett imakönyvünk négy fő részből 
áll.

A paraklisz egyházi szláv nyelvű változatát kö-
veti a magyar imaszöveg. Ezután található Ivancsó 
István atya szavaival élve „a bizánci egyház köl-
tészetének gyöngyszeme, az Istenszülő tiszteletére 
szerkesztett Akathisztosz (dicsérőének Isten 
Szentséges Szülőjéhez) himnusz” egyházi szláv és 
magyar nyelvű változata. Köszönettel és hálával 
tartozunk ennek megvalósulásáért és a szövegek 
gondozásáért Ruszinkó Szergej atya szerkesztő-
társamnak.

A magyar és ószláv nyelvű szövegek külön 
korpuszban kaptak helyet kiadványunkban, de a 
távlati célunk az, hogy úgy is megjelentessük 
ezeket az imádságokat, hogy az imakönyv lapjain 

párhuzamosan fusson az egyházi szláv és a magyar 
nyelvű ájtatosság. Ezt a munkát sajnos most a 
forrásszövegek nem tették megvalósíthatóvá.

A Debreceni Ruszin Nemzetiségi Önkormány-
zat elnökeként, mint az imakönyv egyik meg-
álmodója és szerkesztője 2020. augusztus 3-án 
mutattam be az elkészült kötetet, mely egy szo-
katlan, de remélve, hogy annál hasznosabb 
kuriozitással is rendelkezik.  

A vallási néprajz kutatójaként számtalan eset-
ben találkoztam azzal a jelenséggel, hogy az 
imakönyvek belső borítójára, vagy az oldalak közé 
elhelyezett kisebb cédulákra kézzel jegyzett 
imaszövegek kerültek. A kutató számára a népi 
imádságok, magánájtatosságok lelőhelyeinek 
egyik jó terét biztosítják ezen dokumentumok, 
nem beszélve arról, hogy a generációkon át 
öröklődő imakönyvek hogyan segítik a családi 
imaszövegek, családi gyökerek fennmaradását. 
Feltéve, hogy nem esnek ki, vesznek el ezek a 
„pótlapok”. Ezen személyes imádságoknak a kötet 
végén most helyet biztosítottunk. Reményeink 
szerint az évszázadokon keresztül sárguló oldala-
kon az egykori tulajdonoshoz, annak életteréhez 
köthető momentumokként maradnak majd fent 
ezen bejegyzések, tanúsítva korábbi korok kultú-
ráját az utókor, a leszármazottak és esetleg a kuta-
tói kíváncsiság számára is.

Úgy gondolom, hogy a lokális közösségépítés 
és közösségfejlesztés éppúgy feladata kell hogy 
legyen a nemzetiségi önkormányzatainknak, mint 
a nemzetiségi, hitéleti kultúra egyetemleges továb-
badása. De nem csak a hazai lokális közösségekért 
szeretnénk felelősséggel tartozni, hanem a szét-
szórtan élő magyarországi, és alkalomadtán a 
határainkon túl élő ruszinság identifikációjához is 
hozzá kívánunk járulni. A „Paraklisz – Akathisz-
tosz kétnyelvű görögkatolikus imakönyv” is ezt a 
célt szolgálja, akárcsak a 2018-ban megjelentetett 
„Ruszin-magyar kétnyelvű görögkatolikus ima-
könyv”, amelyben a görögkatolikus liturgia kö-
vethető egyházi szláv-magyar és fonetikus ruszin 
átiratban. Igaz, forrásaink imakönyveink korláto-
zott példányszámú megjelentetését tették lehető-
vé, mégis igyekezetünk gyümölcsét fémjelzi, hogy 
több kötetet sikerült eljuttatnunk határainkon túl 
élő ruszin görögkatolikusok részére.

Feladatunk átörökíteni őseink hitét, kultúráját, 
tudását. Segíteni e maroknyi nép önazonosságának 
megtalálását, identitásának, ősi hitvilágának fenn-
tartását. A tradicionalitás nem zárja ki a fejlődés, a 
fejlesztés, a modernizálódás lehetőségét. Célunk, 
hogy a ránk maradt ismeretanyag minél szélesebb 
körben épülhessen be a ma élő ruszin görög-
katolikusság mindennapi életvitelébe, kultúrájába. 
Önkormányzatunk ezt a munkát kívánja folytatni. 
Egyrészt a ruszin identitástudattal rendelkezők, 
másrészt a ruszin kultúra iránt érdeklődő gyerme-
kek, családok, intézmények számára. Ezt a célt 

szolgálják kiadványaink, hagyományőrző és ha- 
gyományteremtő rendezvényeink, melyek jó teret 
biztosítanak a nemzetiségi kultúra megismerésé-
re, és lehetőséget teremtenek e színes nemzetiségi 
kultúra közösségi megélésére, melynek egyik ál-
lomása volt a most bemutatott imakönyv kiadása 
is.

Az imakönyvet a Görögkatolikus Metropólia, 
a Debreceni Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, 
az MTA-DE Néprajzi Kutatócsoportja közösen 
adta ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
finanszírozásával.

Telenkó Bazil Mihály

A Paraklisz - Akathisztosz 
kétnyelvű görögkatolikus imakönyv bemutatása

XV. Jubileumi Ruszin Kulturális Nap 
Gyöngyösön

2020. augusztus 30-án rendezte meg a Gyön-
gyösi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat a XV. 
Jubileumi Ruszin Kulturális Napot a helyi Mátra 
Művelődési Központban, ahol meg lehetett te-
kinteni a népművészeti tárgyakból és fotókból álló 
kiállítást, melynek egy részét, a hímzéseket, Ke-
dyk Anna hozta magával Kárpátaljáról, Nagy-
szőlősről.

Farkas János, a Gyöngyösi RNÖ elnöke a 
Gyöngyösi Városi Televízió riporterének elmond-
ta, hogy 15 évvel ezelőtt 33-34-en kezdték el a 
ruszin önkormányzati munkát, és ma már 115-en 
vannak a környező településeken lakókkal együtt. 
Örömét fejezte ki, hogy köztük fiatalok is vannak, 
körülbelül 15-20%, akiknek a jövőben szeretnék 
átadni a stafétát. 

II. Rákóczi Ferenc szobrának megkoszorúzása 
volt hagyományosan az egyik legfontosabb pro-
gramja a rendezvénynek, ahol a zenei kíséretet 
Vesztergám Miklós tárogatóművész és a Mátra 
Nyugdíjas Egylet „Acélhang” népdalköre szol-
gáltatta. Ünnepi megemlékezésében Báryné Dr. 
Gál Edit múzeumigazgató a ruszinokról, a ruszin 
történelemről beszélt, Krúdy Gyula gyönyörű so-
raival idézte fel a történelmi Kárpátalját.

Gyöngyös polgármestere, Hiesz György a 
helyi tévének elmondta, hogy bár a városban a 
ruszinok kevesen vannak, főleg idősek, de tartják 
hagyományaikat és a Rákóczi emlékét is ápolják: 
„Jó látni, hogy Jánosék évente összegyűjtik a 

ruszinokat, akik szétszóródtak Kelet-Európában, 
ilyenkor a kulturális életből nyújtanak egy szeletet, 
ezért is támogatja Gyöngyös ezt a lelkes csapatot.”

A koszorúk elhelyezése után a Mátra Művelő-
dési Központban Farkas János elnök Ruszinokért 
Emlékplakettet és Díszoklevelet adott át - a 
koronavírus-járvány miatt élőben csak Báryné Dr. 
Gál Edit múzeumigazgatónak, a többi díjazott, a 
Császlóci „Csicsergő Csajok” népdalkör és a 
vajdasági Múzslya „Jó barátok” népi zenekar nem 
tudtak ideutazni, ők később kapják meg a ki-
tüntetéseket.

Ezután következett a Folklór Műsor, melynek 
fellépői voltak a Mátrafüredi Bene Egylet nép-
dalkör, a Komlóskai ruszin népdalkör, a Mátra 
Nyugdíjas Egylet „Acélhang” népdalköre és a 
Nagyszőlősről érkezett Kedyk Anna, aki modern 
zenei kísérettel ruszin és magyar dalokat adott elő.

A műsor után a vendégeket a Kamarateremben 
vacsora és zenés est várta.

Ruszin Kulturális Nap főbb támogatói:
Gyöngyös Város Önkormányzata, Mátra Mű-

velődési Központ Gyöngyös, Dudás Ferenc csalá-
di borászata Farkasmály, Lászlóék 2002 Bt. 
Gyöngyöshalász, Ary István keramikus Rózsa-
szentmárton, Zsákai Kft. Gyöngyös, Városi Tele-
vízió Gyöngyös.

  sz-
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vethető egyházi szláv-magyar és fonetikus ruszin 
átiratban. Igaz, forrásaink imakönyveink korláto-
zott példányszámú megjelentetését tették lehető-
vé, mégis igyekezetünk gyümölcsét fémjelzi, hogy 
több kötetet sikerült eljuttatnunk határainkon túl 
élő ruszin görögkatolikusok részére.

Feladatunk átörökíteni őseink hitét, kultúráját, 
tudását. Segíteni e maroknyi nép önazonosságának 
megtalálását, identitásának, ősi hitvilágának fenn-
tartását. A tradicionalitás nem zárja ki a fejlődés, a 
fejlesztés, a modernizálódás lehetőségét. Célunk, 
hogy a ránk maradt ismeretanyag minél szélesebb 
körben épülhessen be a ma élő ruszin görög-
katolikusság mindennapi életvitelébe, kultúrájába. 
Önkormányzatunk ezt a munkát kívánja folytatni. 
Egyrészt a ruszin identitástudattal rendelkezők, 
másrészt a ruszin kultúra iránt érdeklődő gyerme-
kek, családok, intézmények számára. Ezt a célt 

szolgálják kiadványaink, hagyományőrző és ha- 
gyományteremtő rendezvényeink, melyek jó teret 
biztosítanak a nemzetiségi kultúra megismerésé-
re, és lehetőséget teremtenek e színes nemzetiségi 
kultúra közösségi megélésére, melynek egyik ál-
lomása volt a most bemutatott imakönyv kiadása 
is.

Az imakönyvet a Görögkatolikus Metropólia, 
a Debreceni Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, 
az MTA-DE Néprajzi Kutatócsoportja közösen 
adta ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
finanszírozásával.

Telenkó Bazil Mihály

A Paraklisz - Akathisztosz 
kétnyelvű görögkatolikus imakönyv bemutatása

XV. Jubileumi Ruszin Kulturális Nap 
Gyöngyösön

2020. augusztus 30-án rendezte meg a Gyön-
gyösi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat a XV. 
Jubileumi Ruszin Kulturális Napot a helyi Mátra 
Művelődési Központban, ahol meg lehetett te-
kinteni a népművészeti tárgyakból és fotókból álló 
kiállítást, melynek egy részét, a hímzéseket, Ke-
dyk Anna hozta magával Kárpátaljáról, Nagy-
szőlősről.

Farkas János, a Gyöngyösi RNÖ elnöke a 
Gyöngyösi Városi Televízió riporterének elmond-
ta, hogy 15 évvel ezelőtt 33-34-en kezdték el a 
ruszin önkormányzati munkát, és ma már 115-en 
vannak a környező településeken lakókkal együtt. 
Örömét fejezte ki, hogy köztük fiatalok is vannak, 
körülbelül 15-20%, akiknek a jövőben szeretnék 
átadni a stafétát. 

II. Rákóczi Ferenc szobrának megkoszorúzása 
volt hagyományosan az egyik legfontosabb pro-
gramja a rendezvénynek, ahol a zenei kíséretet 
Vesztergám Miklós tárogatóművész és a Mátra 
Nyugdíjas Egylet „Acélhang” népdalköre szol-
gáltatta. Ünnepi megemlékezésében Báryné Dr. 
Gál Edit múzeumigazgató a ruszinokról, a ruszin 
történelemről beszélt, Krúdy Gyula gyönyörű so-
raival idézte fel a történelmi Kárpátalját.

Gyöngyös polgármestere, Hiesz György a 
helyi tévének elmondta, hogy bár a városban a 
ruszinok kevesen vannak, főleg idősek, de tartják 
hagyományaikat és a Rákóczi emlékét is ápolják: 
„Jó látni, hogy Jánosék évente összegyűjtik a 

ruszinokat, akik szétszóródtak Kelet-Európában, 
ilyenkor a kulturális életből nyújtanak egy szeletet, 
ezért is támogatja Gyöngyös ezt a lelkes csapatot.”

A koszorúk elhelyezése után a Mátra Művelő-
dési Központban Farkas János elnök Ruszinokért 
Emlékplakettet és Díszoklevelet adott át - a 
koronavírus-járvány miatt élőben csak Báryné Dr. 
Gál Edit múzeumigazgatónak, a többi díjazott, a 
Császlóci „Csicsergő Csajok” népdalkör és a 
vajdasági Múzslya „Jó barátok” népi zenekar nem 
tudtak ideutazni, ők később kapják meg a ki-
tüntetéseket.

Ezután következett a Folklór Műsor, melynek 
fellépői voltak a Mátrafüredi Bene Egylet nép-
dalkör, a Komlóskai ruszin népdalkör, a Mátra 
Nyugdíjas Egylet „Acélhang” népdalköre és a 
Nagyszőlősről érkezett Kedyk Anna, aki modern 
zenei kísérettel ruszin és magyar dalokat adott elő.

A műsor után a vendégeket a Kamarateremben 
vacsora és zenés est várta.

Ruszin Kulturális Nap főbb támogatói:
Gyöngyös Város Önkormányzata, Mátra Mű-

velődési Központ Gyöngyös, Dudás Ferenc csalá-
di borászata Farkasmály, Lászlóék 2002 Bt. 
Gyöngyöshalász, Ary István keramikus Rózsa-
szentmárton, Zsákai Kft. Gyöngyös, Városi Tele-
vízió Gyöngyös.

  sz-
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könyvnek, és társszerkesztője a ruszin tan-
könyveknek, valamint a Magyar-Ruszin, Ruszin-
Magyar szótáraknak.

Szkiba Irina „munkaköre” igen sokrétű volt: 
több éven át Ő látta el az ORÖ pénztárkezelői 
feladatait, mindig kedvesen, készségesen és pon-
tosan intézte az ORÖ képviselőinek és alkalmazot-
tainak ügyes-bajos dolgait, vendégszerető ház-
asszonya volt számos ruszin rendezvénynek. 
Tisztességes és szorgalmas magatartásával az 

ORÖ titkárságának megbízható munkatársa lett, 
aki tevékenységével segítette a vezetőség munká-
ját és az önkormányzat gördülékeny működését.

2013-ban az ORÖ Közgyűlése Szkiba Irinának 
tevékenységének elismeréseként Hodinka Antal 
Díjat adományozott. 

Hiányozni fog derűs, szerény, segítőkész és 
barátságos egyénisége! 

Adj, Urunk, Irina szolgálódnak boldog nyugal-
mat és készíts neki örök emléket!

Máriapócs Települési Ruszin Nemzetiségi Ön-
kormányzata sokat tesz Máriapócsért, megalakulá-
sunk óta ápoljuk ruszin hagyományainkat. Mivel 
ezek a hagyományok a vallással szorosan össze-
kapcsolódnak, minden évben szervezünk egy-egy 
jelentős zarándoklatot, amelynek alkalmával több 
napon keresztül hitünket erősíthetjük meg, és meg-
ismerhetjük a meglátogatott települések hagyomá-
nyait, szokásait is. 

Az elmúlt két esztendőben a görögkatolikus 
egyházzal összefogva két nagy vallási projektben 
működtünk együtt. 2019-ben közös összefogással 
valósulhatott meg a Máriapócsi Kegytemplomban a 
Boldog Gojdics Péter Pál mozaik „A helyi nemzeti-
ségi hitélet támogatása a Máriapócsi Kegytemplom-
ban, NEMZ-N-19-0009 azonosítószámú projekt” 
keretében. 

Az elmúlt félév vírusos időszaka a mi életünket is 
meghatározta. A Romzsa Tódor és Gojdics Péter 
mozaikok szentelése így csak 2020. szeptember 10-
én valósulhatott meg. A Magyar Kormány és Soltész 
Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért 
felelős államtitkár úr jóvoltából az idei évben a Szent 
II. János Pál pápa úti ikon szeptember 9-én került 

átadásra – a NEMZ-N-20-0045 pályázati támogatás 
jóvoltából. 

Öröm számunkra, hogy Nemzeti Kegyhelyünk, 
Máriapócs, a helyi összefogás és Magyarország 
Kormánya támogatásával több, a település kulturális 
és lelki központ szerepéhez méltó köztéri alkotással, 
mozaikokkal, úti ikonokkal gazdagodott. Az évről 
évre ide érkező zarándokok mind megtekintik ezeket 
az alkotásokat, melyek nem csak vallásunk, de 
történelmünk részei is. Hiszen a két munkácsi 
püspök, Romzsa Tódor és Gojdics Péter nem tagadta 
meg hitét a diktatúra idején, és mindannyian tudjuk, 
hogy II. János Pál pápa látogatása nélkül Máriapócs 
nem lenne Nemzeti Kegyhely. A ruszin nemzetiség 
igyekszik vallása mellett a történelmi eseményekre 
való megemlékezéssel is ápolni hagyományait, és 
átadni őket a jövő nemzedékének. 

Reméljük, hogy az elkövetkező években tovább 
folytathatjuk közös munkánkat az egyházakkal és a 
várossal. Itt engedjék meg, hogy hálás szívvel 
köszönjem meg a Magyar Kormány támogatását és 
kívánjak további sikeres munkát tagjainak. 

Ruszinkó Jánosné, MRNÖ elnök

Lapzártakor jött a megrendítő hír: 
2020.11.04. hajnalán rövid, súlyos, 
nagy türelemmel viselt betegség 
következtében  Szkiba Irina, az 
Országos Ruszin Önkormányzat 
munkatársa, felejthetetlen kolléga-
nőnk, közösségünk pótolhatatlan tagja 
visszaadta lelkét a Teremtőjének.

Szkiba Irina 1958-ban született 
Beregszászon. A Munkácsi 1. számú 
Középiskola befejezése után a Lem-
bergi Műszaki Egyetemen szerzett 
diplomát.  1998-től él  Magyar-
országon, azóta tevékeny tagja a hazai 
ruszin közösségnek. 2001-től a Fő-
városi Ruszin Kisebbségi Önkor-
mányzatban titkári teendőket látott el, részt vett a 
közösség rendezvényeinek megszervezésében és 
lebonyolításában. 2003-tól az Országos Ruszin 

Önkormányzat titkárságát vezette, 
2012-től a Magyarországi Ruszinok 
Könyvtárának helyettes vezetője-
ként fő feladata a meglévő és a nagy 
számban a könyvtárba áramló hazai 
és külföldi ruszin kiadványok rend-
szerezése és nyilvántartása volt. 

Szkiba Irina neve olvasható több 
ruszin kiadvány impresszumában, 
hiszen Ő az, aki a Ruszin Világ c. lap 
alapítása óta ruszin nyelven készíti elő 
a folyóiratban megjelenő cikkeket. 
Irina pontos munkájának és szor-
galmának köszönhetjük a Kalendá-
rium-Almanach, a Fedinecz Atanáz, 

Manajló Iván és a Manajló család művészei c. 
művészeti albumok ruszin nyelvű szöveges részei-
nek előkészítését. Társszerzője volt a Magyar-
országi Ruszin Háziasszonyok Receptjei című 

Hagyományőrzés Máriapócson

Örök emléket!                    Вічная памнять!

In memoriam Szkiba Irina

Rendezvények                        Міроприятя

In memoriam Prokop Olga
2020. szeptember 6-án, a kárpátaljai Szent-

miklóson elhunyt a ruszin kultúra, anyanyelv és 
hagyományápolás kiemelkedő egyénisége, Prokop 
Olga

1940. szeptember 6-án született sokgyermekes 
(kilencen voltak) családban. A nehéz anyagi 
körülmények miatt nem volt könnyű az élet. 
Azonban a családi összetartás, édesanyja optimiz-
musa és mély szeretete a család, a gyerekei iránt, 
akiket szorgalomra és az egymás iránti szeretetre 
nevelt, segítette a földeken végzett munkánál. Este a 
házban minden lefekvés előtt népdalokat, kántálá-
sokat, egyházi énekeket énekeltek. Édesapja példa-
kép volt gyerekei számára: gondos, tiszta öltözéket 
viselt, becsületes és igazságos volt, nagy önfegye-
lemmel rendelkezett, a falubeliekkel barátságosan 
viselkedett. Szép hangja volt, minden nap elment a 
misére, s a templomi karban énekelt, ahova mindig 
magával vitte a kis Olgát is.

Így történt, hogy 16 évesen Olga az Oprisán 
Vaszil vezetésével működő vegyeskar szólistája lett 
Szentmiklóson. Szülőföldjére, Husztra óriási nép-
dalgyűjteménnyel tért vissza. A sikeres kijevi 
fellépés után a rádióban szerepelt. A csodálatos 
népdalok Olga előadásában bejárták egész Uk-
rajnát. Még ebben az évben a Moszkvai Áprelyev-
szkij lemezkiadó jelenteti meg Olga előadásában a 
„Hej Iváne!” (Hej, Iván!) és a „Ná potocsku-m 
prálá” (A pataknál mostam) népdalokat. 1965-ben 
felvételt nyert a Huszti zeneiskolába. Befejezésével 
summa cum laude diplomázott. Tanulmányai 
elvégzése után a „Kablucsok” női énekegyüttesben 
énekelt (1970), majd 1976-ban Olga megalapította 
az „Еdelveisz” férfi ének- és táncegyüttest. Ezek az 
együttesek 40 év alatt közel ezer fellépést adtak. A 
Szovjetunió szétesése után sajnos nehéz idők 

következtek a kulturális életben. Olga megpróbált 
kilábalni ebből a helyzetből, és megalapította a 
„Zábává” együttest, amely sikeresen fellépett 
Budapesten, Romániában és Csehországban. 2005-
ben Olga a legfiatalabbakból alapított együttest 
„Bábcsiná szpivánocská” néven, amelynek szín-
vonalas, hiteles ruszin népdalokból összeállított 
műsorai színesítették az ORÖ, a területi és a 
települési ruszin önkormányzatok rendezvényeit. 
Minden évben felléptek Munkácson és más hely-
színeken megrendezett fesztiválokon. Duchnovics 
Alekszander születésének 200. jubileumára tisz-
teletére Prokop Olga nagyszabású ünnepélyes gálát 
rendezett Szentmiklóson Munkácsi járásbeli együt-
tesek részvételével. A művésznő sokéves tevékeny-
sége eredményeként kiadásra kerültek a „Letyilám 
bi ná kráj szvitá” (Elrepülnék a világ végére) és a 
„Lásztovocsko, deszj bilá?” (Hol voltál kis fecs-
kém?) népdalgyűjtemények. A Ruszin Világtanács 
2016. évi Turok-Getes Vaszil nemzetközi díj bir-
tokosa. 2017-ben az Országos Ruszin Önkormány-
zat közgyűlése Prokop Olgának Hodinka Antal 
Díjat adományozott.

Idén az ORÖ kiadásában, a Miniszterelnökség 
és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával 
Budapesten megjelent Prokop Olga több száz ruszin 
népdalt tartalmazó gyűjteményének első kötete. A 
szerző nagy örömmel készült a bemutatóra, tervei 
voltak a jövőre nézve, de a kegyetlen sors másként 
rendelkezett, és elragadta Olgát a szerető családtól, 
az együtteseitől és a ruszin közösségtől.

 
Fájó szívvel gyászoljuk Lásztovocskát!
Örök emléket! Boldog nyugalmat!
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könyvnek, és társszerkesztője a ruszin tan-
könyveknek, valamint a Magyar-Ruszin, Ruszin-
Magyar szótáraknak.

Szkiba Irina „munkaköre” igen sokrétű volt: 
több éven át Ő látta el az ORÖ pénztárkezelői 
feladatait, mindig kedvesen, készségesen és pon-
tosan intézte az ORÖ képviselőinek és alkalmazot-
tainak ügyes-bajos dolgait, vendégszerető ház-
asszonya volt számos ruszin rendezvénynek. 
Tisztességes és szorgalmas magatartásával az 

ORÖ titkárságának megbízható munkatársa lett, 
aki tevékenységével segítette a vezetőség munká-
ját és az önkormányzat gördülékeny működését.

2013-ban az ORÖ Közgyűlése Szkiba Irinának 
tevékenységének elismeréseként Hodinka Antal 
Díjat adományozott. 

Hiányozni fog derűs, szerény, segítőkész és 
barátságos egyénisége! 

Adj, Urunk, Irina szolgálódnak boldog nyugal-
mat és készíts neki örök emléket!

Máriapócs Települési Ruszin Nemzetiségi Ön-
kormányzata sokat tesz Máriapócsért, megalakulá-
sunk óta ápoljuk ruszin hagyományainkat. Mivel 
ezek a hagyományok a vallással szorosan össze-
kapcsolódnak, minden évben szervezünk egy-egy 
jelentős zarándoklatot, amelynek alkalmával több 
napon keresztül hitünket erősíthetjük meg, és meg-
ismerhetjük a meglátogatott települések hagyomá-
nyait, szokásait is. 

Az elmúlt két esztendőben a görögkatolikus 
egyházzal összefogva két nagy vallási projektben 
működtünk együtt. 2019-ben közös összefogással 
valósulhatott meg a Máriapócsi Kegytemplomban a 
Boldog Gojdics Péter Pál mozaik „A helyi nemzeti-
ségi hitélet támogatása a Máriapócsi Kegytemplom-
ban, NEMZ-N-19-0009 azonosítószámú projekt” 
keretében. 

Az elmúlt félév vírusos időszaka a mi életünket is 
meghatározta. A Romzsa Tódor és Gojdics Péter 
mozaikok szentelése így csak 2020. szeptember 10-
én valósulhatott meg. A Magyar Kormány és Soltész 
Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért 
felelős államtitkár úr jóvoltából az idei évben a Szent 
II. János Pál pápa úti ikon szeptember 9-én került 

átadásra – a NEMZ-N-20-0045 pályázati támogatás 
jóvoltából. 

Öröm számunkra, hogy Nemzeti Kegyhelyünk, 
Máriapócs, a helyi összefogás és Magyarország 
Kormánya támogatásával több, a település kulturális 
és lelki központ szerepéhez méltó köztéri alkotással, 
mozaikokkal, úti ikonokkal gazdagodott. Az évről 
évre ide érkező zarándokok mind megtekintik ezeket 
az alkotásokat, melyek nem csak vallásunk, de 
történelmünk részei is. Hiszen a két munkácsi 
püspök, Romzsa Tódor és Gojdics Péter nem tagadta 
meg hitét a diktatúra idején, és mindannyian tudjuk, 
hogy II. János Pál pápa látogatása nélkül Máriapócs 
nem lenne Nemzeti Kegyhely. A ruszin nemzetiség 
igyekszik vallása mellett a történelmi eseményekre 
való megemlékezéssel is ápolni hagyományait, és 
átadni őket a jövő nemzedékének. 

Reméljük, hogy az elkövetkező években tovább 
folytathatjuk közös munkánkat az egyházakkal és a 
várossal. Itt engedjék meg, hogy hálás szívvel 
köszönjem meg a Magyar Kormány támogatását és 
kívánjak további sikeres munkát tagjainak. 

Ruszinkó Jánosné, MRNÖ elnök

Lapzártakor jött a megrendítő hír: 
2020.11.04. hajnalán rövid, súlyos, 
nagy türelemmel viselt betegség 
következtében  Szkiba Irina, az 
Országos Ruszin Önkormányzat 
munkatársa, felejthetetlen kolléga-
nőnk, közösségünk pótolhatatlan tagja 
visszaadta lelkét a Teremtőjének.

Szkiba Irina 1958-ban született 
Beregszászon. A Munkácsi 1. számú 
Középiskola befejezése után a Lem-
bergi Műszaki Egyetemen szerzett 
diplomát.  1998-től él  Magyar-
országon, azóta tevékeny tagja a hazai 
ruszin közösségnek. 2001-től a Fő-
városi Ruszin Kisebbségi Önkor-
mányzatban titkári teendőket látott el, részt vett a 
közösség rendezvényeinek megszervezésében és 
lebonyolításában. 2003-tól az Országos Ruszin 

Önkormányzat titkárságát vezette, 
2012-től a Magyarországi Ruszinok 
Könyvtárának helyettes vezetője-
ként fő feladata a meglévő és a nagy 
számban a könyvtárba áramló hazai 
és külföldi ruszin kiadványok rend-
szerezése és nyilvántartása volt. 

Szkiba Irina neve olvasható több 
ruszin kiadvány impresszumában, 
hiszen Ő az, aki a Ruszin Világ c. lap 
alapítása óta ruszin nyelven készíti elő 
a folyóiratban megjelenő cikkeket. 
Irina pontos munkájának és szor-
galmának köszönhetjük a Kalendá-
rium-Almanach, a Fedinecz Atanáz, 

Manajló Iván és a Manajló család művészei c. 
művészeti albumok ruszin nyelvű szöveges részei-
nek előkészítését. Társszerzője volt a Magyar-
országi Ruszin Háziasszonyok Receptjei című 

Hagyományőrzés Máriapócson

Örök emléket!                    Вічная памнять!

In memoriam Szkiba Irina

Rendezvények                        Міроприятя

In memoriam Prokop Olga
2020. szeptember 6-án, a kárpátaljai Szent-

miklóson elhunyt a ruszin kultúra, anyanyelv és 
hagyományápolás kiemelkedő egyénisége, Prokop 
Olga

1940. szeptember 6-án született sokgyermekes 
(kilencen voltak) családban. A nehéz anyagi 
körülmények miatt nem volt könnyű az élet. 
Azonban a családi összetartás, édesanyja optimiz-
musa és mély szeretete a család, a gyerekei iránt, 
akiket szorgalomra és az egymás iránti szeretetre 
nevelt, segítette a földeken végzett munkánál. Este a 
házban minden lefekvés előtt népdalokat, kántálá-
sokat, egyházi énekeket énekeltek. Édesapja példa-
kép volt gyerekei számára: gondos, tiszta öltözéket 
viselt, becsületes és igazságos volt, nagy önfegye-
lemmel rendelkezett, a falubeliekkel barátságosan 
viselkedett. Szép hangja volt, minden nap elment a 
misére, s a templomi karban énekelt, ahova mindig 
magával vitte a kis Olgát is.

Így történt, hogy 16 évesen Olga az Oprisán 
Vaszil vezetésével működő vegyeskar szólistája lett 
Szentmiklóson. Szülőföldjére, Husztra óriási nép-
dalgyűjteménnyel tért vissza. A sikeres kijevi 
fellépés után a rádióban szerepelt. A csodálatos 
népdalok Olga előadásában bejárták egész Uk-
rajnát. Még ebben az évben a Moszkvai Áprelyev-
szkij lemezkiadó jelenteti meg Olga előadásában a 
„Hej Iváne!” (Hej, Iván!) és a „Ná potocsku-m 
prálá” (A pataknál mostam) népdalokat. 1965-ben 
felvételt nyert a Huszti zeneiskolába. Befejezésével 
summa cum laude diplomázott. Tanulmányai 
elvégzése után a „Kablucsok” női énekegyüttesben 
énekelt (1970), majd 1976-ban Olga megalapította 
az „Еdelveisz” férfi ének- és táncegyüttest. Ezek az 
együttesek 40 év alatt közel ezer fellépést adtak. A 
Szovjetunió szétesése után sajnos nehéz idők 

következtek a kulturális életben. Olga megpróbált 
kilábalni ebből a helyzetből, és megalapította a 
„Zábává” együttest, amely sikeresen fellépett 
Budapesten, Romániában és Csehországban. 2005-
ben Olga a legfiatalabbakból alapított együttest 
„Bábcsiná szpivánocská” néven, amelynek szín-
vonalas, hiteles ruszin népdalokból összeállított 
műsorai színesítették az ORÖ, a területi és a 
települési ruszin önkormányzatok rendezvényeit. 
Minden évben felléptek Munkácson és más hely-
színeken megrendezett fesztiválokon. Duchnovics 
Alekszander születésének 200. jubileumára tisz-
teletére Prokop Olga nagyszabású ünnepélyes gálát 
rendezett Szentmiklóson Munkácsi járásbeli együt-
tesek részvételével. A művésznő sokéves tevékeny-
sége eredményeként kiadásra kerültek a „Letyilám 
bi ná kráj szvitá” (Elrepülnék a világ végére) és a 
„Lásztovocsko, deszj bilá?” (Hol voltál kis fecs-
kém?) népdalgyűjtemények. A Ruszin Világtanács 
2016. évi Turok-Getes Vaszil nemzetközi díj bir-
tokosa. 2017-ben az Országos Ruszin Önkormány-
zat közgyűlése Prokop Olgának Hodinka Antal 
Díjat adományozott.

Idén az ORÖ kiadásában, a Miniszterelnökség 
és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával 
Budapesten megjelent Prokop Olga több száz ruszin 
népdalt tartalmazó gyűjteményének első kötete. A 
szerző nagy örömmel készült a bemutatóra, tervei 
voltak a jövőre nézve, de a kegyetlen sors másként 
rendelkezett, és elragadta Olgát a szerető családtól, 
az együtteseitől és a ruszin közösségtől.

 
Fájó szívvel gyászoljuk Lásztovocskát!
Örök emléket! Boldog nyugalmat!
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tanácsa, a habilitációs bizottság és a nagyszámú 
hallgatóság előtt. A bizottság tagjai voltak: prof. 
Eliáš Anton Comenius egyetem, prof. Sipko Jozef  
Eperjesi Egyetem, Jabur Vaszil docens, az opponen-
sek: prof. Kása Péter Eperjesi Egyetem, prof. Ru-
sinko Elaine Marylandi Egyetem, USA és Káprály 
Mihály Hodinka Antal Ruszin Tudományos Intézet, 
Budapest. Az Eliáš Anton professzor által vezetett 
bizottság döntése és a Comenius egyetem bölcsészeti 
karának tudományos tanácsa titkos szavazásának 
eredményeképpen Mgr. Padjak Valerijt docensnek 
nevezték ki a „szláv nyelvek és irodalmak” szak-
területen.

26: A Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormány-
zat és a Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi 
Egyesület, továbbá a VI. és VIII. kerületi Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzatok Prokop Olga tisz-
teletére emlékestet szerveztek. A rendezvényen 
könyvbemutatót is tartottak. Bemutatásra kerültek: 
Ruszin kiadványok Magyarországon, Ruszin alma-
nach 2018, Ortutay Mária: A szeretet ereje (Írások, 
interjúk, elmélkedések).

Október

11: A Baskói Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 
Baskón a Görögkatolikus templomban búcsút tartott, 
amely során megszentelték a templomot. A Szent 
Liturgiát Nagyméltóságú és Főtisztelendő Dr. Orosz 
Atanáz, a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye 
megyés püspöke vezette. A rendezvényen részt vett 
Kramarenkó Viktor, az Országos Ruszin Önkor-
mányzat elnöke. A búcsú a helyi Falúházban ven-
déglátással fejeződött be.

15.: Az Országos Ruszin Önkormányzat meg-
tartotta rendes közgyűlését Debrecen-Józsán, a 

Szeptember

4-6.: Agárdon, a Magyarországi Szlovák Fiata-
lok Szervezetének szervezésében   megrendezték az 
immár hagyományos V. Nemzetiségi Ifjúsági Ta-
lálkozót, melyen a hazai ruszin közösség képvisele-
tében részt vettek közösségünk fiataljai: Cap Beáta, 
Soltész Edit Livia, Szabó Blanka, Szabó Attila és 
Zseltvay Kristóf. A találkozót Tircsi Richárd, a Mi-
niszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsola-
tokért Felelős államtitkárság főosztályvezetője nyi-
totta meg, az Országos Ruszin Önkormányzatot 
Kramarenko Viktor, az ORÖ elnöke képviselte. „Az 
ott töltött napok során megismerhettük más nem-
zetiségek kultúráját, és aktívan részt vettünk a szlo-
vák fiatalok által rendezett foglalkozásokon. A 
nemzetiségi börzén kóstolót kínáltunk nemzeti-
ségünk ízeiből, a folyóiratainkból és énekes-
könyveinkből az érdeklődök bátran válogathattak. 
Sokan új baráti kapcsolatokat szereztek, és mindenki 
jó kedvvel tért haza.”- nyilatkozta Soltész Edit, a 
debreceni ruszin küldöttség egyik tagja.

12: A Magyarországi Ruszinok/Ruténok Or-
szágos Szövetsége (MROSZ), az Országos Ruszin 
Önkormányzat, a B-A-Z megyei Területi Ruszin 

2020. szeptember 14-én, hosszan tartó, türe-
lemmel viselt betegségben elhunyt Csehily László, 
a Gyömrői Ruszin Kisebbségi Önkormányzat volt 
elnöke.

Csehily László 1951. augusztus 3-án született 
Ungváron, Kárpátalján, tanárok családjában. 
Középiskolái befejezése után felvételt nyert a 
Kijevi Kereskedelmi Egyetemre. Tanulmányai be-
fejezését követően Kőrösmezőn áruházigazgató 
volt, majd megyei ellenőrként dolgozott.  Felesé-
gével két fiúgyermeket neveltek fel, akik az 
egyetem befejezése után saját szakterületükön 
dolgoznak. A 2002. évi és a 2006. évi települési 
kisebbségi önkormányzati képviselők választásán 
megválasztottak a Gyömrői Ruszin Kisebbségi 
Önkormányzat elnökévé. A két ciklus alatt 
Gyömrő a ruszin anyanyelv, a kulturális és vallási 

Görögkatolikus Ruszin Közösségi Házban. A köz-
gyűlésen elhangzott Kramarenko Viktor elnök be-
számolója a két ülés között elvégzett munkáról, a 
képviselők elfogadták az intézmények költségvetési 
módosításait, a belső ellenőrzési ütemtervet, vala-
mint tájékoztatást hallgattak meg a 2021. évi NEMZ-
21 pályázatokról.

18: Legalább százötvenen vettek részt a Duna-
újvárosi Görögkatolikus Egyházközség új templo-
mának felszentelésén, amely Szent Pantaleimonról 
kapta nevét (az építkezés 1 évvel ezelőtt kezdődött). 
Tíz órakor a vadonatúj görögkatolikus templomtól 
indult el a menet a szomszédos óvárosi római ka-
tolikus Szentháromság-templomba. Itt Kocsis Fülöp 
érsek-metropolita, a papok és a hívek sokasága 
magukhoz vették boldog Romzsa Tódor kárpátaljai 
püspök és vértanú ereklyéjét, melyet az egyház 
hagyománya szerint már felszentelt helyről vittek át 
a felszentelésre váró görögkatolikus templomhoz. 
Még a Szent Pantaleimon ereklyére vár a duna-
újvárosi templom, amit a járvány miatt nem tudtak 
hazahozni Olaszországból.

Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyházmegye 
érsek-metropolitája végezte a felszentelést a Szent 
Liturgiában. Kovács István dunaújvárosi parókus 
köszönetet mondott Baltási Nándor plébánosnak és 
Szeleczky Csaba helyettes plébánosnak azért, hogy 
egy évig a liturgiákat a dunaújvárosi római katolikus 
templomokban tarthatták. A szentelésen jelen volt 
még az evangélikus egyházközség vezetője, Ster-
meczki András lelkész és a baptista egyházközség 
vezetője, Braun Ervin is, akik a görögkatolikusokkal 
együtt imádkoztak az új templom gyülekezetéért.

Forrás: duol.hu

Önkormányzat, Miskolc MJV Ruszin Nemzetiségi 
Önkormányzat, Sárospatak Város Ruszin Nemzeti-
ségi Önkormányzat, valamint a Sárospataki Alap-
fokú Művészeti Iskola szervezésében, a Bethlen Gá-
bor Alapkezelő ZRT., a Miniszterelnökség Nemzet-
politikai Államtitkárság támogatásával Európai 
Uniós konferenciára és Művészeti Fesztiválra került 
sor a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola 
(SAMI) tanácstermében. A konferenciát Kozsnyán-
szky János, az MROSZ elnöke nyitotta meg. 
Előadók voltak: Kozsnyánszky János, MROSZ 
elnök; Dr. Muha Miklós, a Kuratórium elnöke; 
Réthiné Muha Krisztina, a SAMI igazgatója; 
Darmos Csaba és Borsósné Fischinger Henrietta, 
SAMI igazgató-helyettesei;  Szlo-František Štofan
vákiából. Közreműködtek a Sárospataki Alapfokú 
Művészeti Iskola tanulói.

24.: Mgr. Padjak Valerij, az Eperjesi Egyetem 
Ruszin Nyelv és Irodalom Intézetének előadója, 
ismert ruszin irodalomtudós, életrajzíró és könyv-
kiadó, a viszonylag hosszú (5 éves) adminisztrációs 
eljárás után „Felvilágosodás a népi hagyománnyal 
szemben: kárpátorosz dráma a XIX. század elején” 
címmel habilitációs előadást tartott a pozsonyi 
Comenius egyetem bölcsészeti karának tudományos 

hagyományok ápolásának egyik kiemelkedő 
színtere volt. Különös figyelem kísérte a jövő 
nemzedékkel való tevékenységet, a Gyömrői 
vasárnapi iskolában Csehily Jolán tanitónő, László 
édesanya ruszin nyelvű önazonosság-megtartó 
foglalkozásokat tartott. A Gyömrői ruszinokról 
címmel a Le Monde diplomatique online magyar 
kiadásában terjedelmes tanulmány elemzte a 
közösség tevékenységét.

A 2002. évi és a 2006. évi nemzetiségi kép-
viselők választásán Csehily Lászlót az Országos 
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat képviselőjének 
választották.

Szomorú szívvel búcsúzunk.
Békés nyugalmat! Örök emléket!

In memoriam Csehily László

Hírek                    Вістї
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tanácsa, a habilitációs bizottság és a nagyszámú 
hallgatóság előtt. A bizottság tagjai voltak: prof. 
Eliáš Anton Comenius egyetem, prof. Sipko Jozef  
Eperjesi Egyetem, Jabur Vaszil docens, az opponen-
sek: prof. Kása Péter Eperjesi Egyetem, prof. Ru-
sinko Elaine Marylandi Egyetem, USA és Káprály 
Mihály Hodinka Antal Ruszin Tudományos Intézet, 
Budapest. Az Eliáš Anton professzor által vezetett 
bizottság döntése és a Comenius egyetem bölcsészeti 
karának tudományos tanácsa titkos szavazásának 
eredményeképpen Mgr. Padjak Valerijt docensnek 
nevezték ki a „szláv nyelvek és irodalmak” szak-
területen.

26: A Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormány-
zat és a Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi 
Egyesület, továbbá a VI. és VIII. kerületi Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzatok Prokop Olga tisz-
teletére emlékestet szerveztek. A rendezvényen 
könyvbemutatót is tartottak. Bemutatásra kerültek: 
Ruszin kiadványok Magyarországon, Ruszin alma-
nach 2018, Ortutay Mária: A szeretet ereje (Írások, 
interjúk, elmélkedések).

Október

11: A Baskói Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 
Baskón a Görögkatolikus templomban búcsút tartott, 
amely során megszentelték a templomot. A Szent 
Liturgiát Nagyméltóságú és Főtisztelendő Dr. Orosz 
Atanáz, a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye 
megyés püspöke vezette. A rendezvényen részt vett 
Kramarenkó Viktor, az Országos Ruszin Önkor-
mányzat elnöke. A búcsú a helyi Falúházban ven-
déglátással fejeződött be.

15.: Az Országos Ruszin Önkormányzat meg-
tartotta rendes közgyűlését Debrecen-Józsán, a 

Szeptember

4-6.: Agárdon, a Magyarországi Szlovák Fiata-
lok Szervezetének szervezésében   megrendezték az 
immár hagyományos V. Nemzetiségi Ifjúsági Ta-
lálkozót, melyen a hazai ruszin közösség képvisele-
tében részt vettek közösségünk fiataljai: Cap Beáta, 
Soltész Edit Livia, Szabó Blanka, Szabó Attila és 
Zseltvay Kristóf. A találkozót Tircsi Richárd, a Mi-
niszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsola-
tokért Felelős államtitkárság főosztályvezetője nyi-
totta meg, az Országos Ruszin Önkormányzatot 
Kramarenko Viktor, az ORÖ elnöke képviselte. „Az 
ott töltött napok során megismerhettük más nem-
zetiségek kultúráját, és aktívan részt vettünk a szlo-
vák fiatalok által rendezett foglalkozásokon. A 
nemzetiségi börzén kóstolót kínáltunk nemzeti-
ségünk ízeiből, a folyóiratainkból és énekes-
könyveinkből az érdeklődök bátran válogathattak. 
Sokan új baráti kapcsolatokat szereztek, és mindenki 
jó kedvvel tért haza.”- nyilatkozta Soltész Edit, a 
debreceni ruszin küldöttség egyik tagja.

12: A Magyarországi Ruszinok/Ruténok Or-
szágos Szövetsége (MROSZ), az Országos Ruszin 
Önkormányzat, a B-A-Z megyei Területi Ruszin 

2020. szeptember 14-én, hosszan tartó, türe-
lemmel viselt betegségben elhunyt Csehily László, 
a Gyömrői Ruszin Kisebbségi Önkormányzat volt 
elnöke.

Csehily László 1951. augusztus 3-án született 
Ungváron, Kárpátalján, tanárok családjában. 
Középiskolái befejezése után felvételt nyert a 
Kijevi Kereskedelmi Egyetemre. Tanulmányai be-
fejezését követően Kőrösmezőn áruházigazgató 
volt, majd megyei ellenőrként dolgozott.  Felesé-
gével két fiúgyermeket neveltek fel, akik az 
egyetem befejezése után saját szakterületükön 
dolgoznak. A 2002. évi és a 2006. évi települési 
kisebbségi önkormányzati képviselők választásán 
megválasztottak a Gyömrői Ruszin Kisebbségi 
Önkormányzat elnökévé. A két ciklus alatt 
Gyömrő a ruszin anyanyelv, a kulturális és vallási 

Görögkatolikus Ruszin Közösségi Házban. A köz-
gyűlésen elhangzott Kramarenko Viktor elnök be-
számolója a két ülés között elvégzett munkáról, a 
képviselők elfogadták az intézmények költségvetési 
módosításait, a belső ellenőrzési ütemtervet, vala-
mint tájékoztatást hallgattak meg a 2021. évi NEMZ-
21 pályázatokról.

18: Legalább százötvenen vettek részt a Duna-
újvárosi Görögkatolikus Egyházközség új templo-
mának felszentelésén, amely Szent Pantaleimonról 
kapta nevét (az építkezés 1 évvel ezelőtt kezdődött). 
Tíz órakor a vadonatúj görögkatolikus templomtól 
indult el a menet a szomszédos óvárosi római ka-
tolikus Szentháromság-templomba. Itt Kocsis Fülöp 
érsek-metropolita, a papok és a hívek sokasága 
magukhoz vették boldog Romzsa Tódor kárpátaljai 
püspök és vértanú ereklyéjét, melyet az egyház 
hagyománya szerint már felszentelt helyről vittek át 
a felszentelésre váró görögkatolikus templomhoz. 
Még a Szent Pantaleimon ereklyére vár a duna-
újvárosi templom, amit a járvány miatt nem tudtak 
hazahozni Olaszországból.

Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyházmegye 
érsek-metropolitája végezte a felszentelést a Szent 
Liturgiában. Kovács István dunaújvárosi parókus 
köszönetet mondott Baltási Nándor plébánosnak és 
Szeleczky Csaba helyettes plébánosnak azért, hogy 
egy évig a liturgiákat a dunaújvárosi római katolikus 
templomokban tarthatták. A szentelésen jelen volt 
még az evangélikus egyházközség vezetője, Ster-
meczki András lelkész és a baptista egyházközség 
vezetője, Braun Ervin is, akik a görögkatolikusokkal 
együtt imádkoztak az új templom gyülekezetéért.

Forrás: duol.hu

Önkormányzat, Miskolc MJV Ruszin Nemzetiségi 
Önkormányzat, Sárospatak Város Ruszin Nemzeti-
ségi Önkormányzat, valamint a Sárospataki Alap-
fokú Művészeti Iskola szervezésében, a Bethlen Gá-
bor Alapkezelő ZRT., a Miniszterelnökség Nemzet-
politikai Államtitkárság támogatásával Európai 
Uniós konferenciára és Művészeti Fesztiválra került 
sor a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola 
(SAMI) tanácstermében. A konferenciát Kozsnyán-
szky János, az MROSZ elnöke nyitotta meg. 
Előadók voltak: Kozsnyánszky János, MROSZ 
elnök; Dr. Muha Miklós, a Kuratórium elnöke; 
Réthiné Muha Krisztina, a SAMI igazgatója; 
Darmos Csaba és Borsósné Fischinger Henrietta, 
SAMI igazgató-helyettesei;  Szlo-František Štofan
vákiából. Közreműködtek a Sárospataki Alapfokú 
Művészeti Iskola tanulói.

24.: Mgr. Padjak Valerij, az Eperjesi Egyetem 
Ruszin Nyelv és Irodalom Intézetének előadója, 
ismert ruszin irodalomtudós, életrajzíró és könyv-
kiadó, a viszonylag hosszú (5 éves) adminisztrációs 
eljárás után „Felvilágosodás a népi hagyománnyal 
szemben: kárpátorosz dráma a XIX. század elején” 
címmel habilitációs előadást tartott a pozsonyi 
Comenius egyetem bölcsészeti karának tudományos 

hagyományok ápolásának egyik kiemelkedő 
színtere volt. Különös figyelem kísérte a jövő 
nemzedékkel való tevékenységet, a Gyömrői 
vasárnapi iskolában Csehily Jolán tanitónő, László 
édesanya ruszin nyelvű önazonosság-megtartó 
foglalkozásokat tartott. A Gyömrői ruszinokról 
címmel a Le Monde diplomatique online magyar 
kiadásában terjedelmes tanulmány elemzte a 
közösség tevékenységét.

A 2002. évi és a 2006. évi nemzetiségi kép-
viselők választásán Csehily Lászlót az Országos 
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat képviselőjének 
választották.

Szomorú szívvel búcsúzunk.
Békés nyugalmat! Örök emléket!

In memoriam Csehily László

Hírek                    Вістї


