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Русинськоє Націоналноє Сято
29. мая у авлї Дунауйварошськуй ґрекокатолицькуй общеобразователнуй школы имени
Ґейзы Ґардонїя одбыло ся нашоє главноє сято.
Зобрали ся Русины з ушыткых кунцюв нашуй
отцюзнины з роствореным сердцём айбо масков
прикрытов тварёв.
Міроприятя зачало ся параклісом, одкончив парох
Янош Іштван Ковач и о. Михаил Тиводор. По службі у
своюй привітственуй бесїдї Др.
Іштван Шімічков повідав за
своє русинськоє коріня, за Русинув, за повинность пудпорованя націоналных меншын.
Позад того слїдовало передаваня премій Антонія Годинкы, передавав Віктор Крамаренко, предсїдатель ВРС. (За
награжденых читайте ниже Ред.)
Послїдня часть проґрамы
торжеств - выступленя фолклорного ансамбла „Русины” (умілецькый руководитель Олґа Сілцер-Ликович) – брала за душу и
тых, ко не знає по русинськы, а ко знає – до слыз.
Высокой умілськоє майстерство, мелодика русинськуй музыкы, дінамика танцюв, чистї голосы

співакув однесли далеко од земли, од жур, дакого и
за гатары... Дякуєме!
На сяточному обідови коло смачных страв
добрі были и стрічі, бесїдуваня з давно не стрічаныма знакомцями и приятелями.
Надїєме ся, же ищи увидиме ся и без масок!
На сятї были притомнї Річард Тірчі, ведучый Главного
оддїла Офіса премєр-міністера
з вопросув конфесійных и націоналных капчань, націоналный посланик Русинув у Парламентї Мадярщины Віра Ґіріц,
предсїдатель Общества Русинув/Рутенув Мадярщины Янош
Кожнянськый, предсїдатель Дунауйварошського РНС Йожеф
Мудра.
Дякуєме орґанізаторам и
помочникам за їх роботу, Русинам и гостям за любезну притомность.
Репортаж за міроприятя
можете попозерати в інтернетї у проґрамі „Rondó”:
https://mediaklikk.hu/video/rondo-2021-06-03-i-adas/

Покровитель сята Др. Іштван Шімічков, ведучый парламентськуй фракції КДНП.
Міроприятя пудпоровали:
Держсекретаріат з вопросув реліґійных и націоналных капчань Офіса премєр-міністера
Фонд Ґабора Бетлена
Общество Русинув/Рутенув Мадярщины
Общество русинськуй културы
Фундація за Русинув
Нумер ґранта: NKUL-KP-1-2021/1-000012
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Екскурзія РНС Абода у Пейчу
18-го юнія были сьме у Пейчу, де роспозерали
сьме Собор, Джамі, музеї Вазарелія, Чонтварія и
Жолнаї. 19-го навщивили сьме храм Богоматери у
Маріяґюдї и познакомили сьме ся з історіёв куруцув
Раковція. 21-го вєдно з пейчськыма Русинами зучастнили сьме ся у Сятуй Літурґії у ґрекокатолицькум храмі Ксаверського Сятого Ференца, де
тримали службу о. Ґабор Заяц и о. Дёрдь Орос-Товт.
Пак ґрекокатолицькый сященик Ґабор Заяц повідав
за історію храма, за жывот церькувнуй общины.
По службі одбыла ся стріча з представителями
РНС Пейча. Бесїда была за дїятельство пейчськых и
абодськых Русинув, споминали сьме путованя на
Пудкарпатя: Ужгород, Мукачово, Рахово; за
ґрекокатолицькі сята и скапчанї з ныма традіційнї
русинські їденя: кошарка з пасков, жовта грудка,

пустнї стравы (мачанка); за концерты нашых дїти з
русинськыма народныма співанкамы и з класичнов
музыков. Добрі было то, ож мыслиме єднако: кось
зачав - другый додав - третїй спомнив и так дале... У
кунцёви бесїды быв пудписаный документ „Договор сотрудництва”.
Нас принимали: Жужанна Лебеда, Жужанна
Желтвай, Йожеф Чегілї, обідом честовав отець
Ґабор Заяц. Прощали сьме ся так: „Без минулости
неє будучности!”
Превелебный отець и сестры-браты Русины
были дуже почливі, видїли сьме много файного у
Пейчови и у околицї, мали сьме інтересну и пречудесну екскурзію.
Дёрдьне Орос-Товт
предсїдатель РНС Абода

Торжества у Нїредьгазї
Красного лїтнёго дня 27-го юнія с. р. у ґрекокатолицькуй церьковли Нїредьгаза-Орёкёшфёлд
зобрали ся ї прихожаны и гостї з цїлуй Мадярщины,
жебы одзначити 20-у годувщину беатіфікації
сященомученика Теодора Ромжы. Торжества ся
зачали з Сятуй Літурґії, котру помагали правити
єпископови Нїредьгазськуй Ґрекокатолицькуй
Єпархії Абелови А. Сочкови на мадярськум и церькувно-славянськум языкох ректор Нїредьгазськуй
ґрекокатолицькуй семінарії Андраш Добош, сященикы Золтан Молнар и Янош Мігаль Соноцькый. Особу торжественость сятови придали чудеснї голосы бізантійського мужського хора Сятого
Єфрема, котрі допроваджовали літурґію піснопінієм майпознатого нашого композітора о. Йоана
Бокшая.
Нараз по літурґії семеро професіоналув майвысокого класа вєдно з своїм многоручным основателём и руководителём Томашом Бубновом потримали куртый за часом, айбо ги все фантастичный за
содержанём концерт духовного співаня. У містнум
недавно побудованум храмі прозвучали поєднї
композіції, котрі ищи нико не чув у Нїредьгазї.
Сяточну бесїду по концертови тримала предсїдатель Нїредьгазського РС Марта Варґа, котра
повідала, коли и як у дворі церьковли появив ся
образ сященомученика Теодора Ромжы, коло
котрого зберавуть ся містнї Русины и Мадяры на
свої торжества. Она также представила публицї
выставку ікон у церьковли и ї автора Вікторію
Моношторі.

Націоналный посланик Русинув у Парламентї
Мадярщины Віра Ґіріц привітствовала притомных
христіан, інформовала сполность за зучастненя
посланика у роботї Парламента, за еґзістувучі у
світї неґативнї ґлобалістичнї тенденції, за світлї 375
годувщины зародженя нашуй віры, за завданя
церькувных и меншыновых сполностюв у захраненю історії, материнського языка, реліґійных и
народных традіцій. У кунцёви бесїды посланик
припомнянула факты з історії властнуй фамілії,
коли у Мукачовськум шпіталю позад атентата пуд
Иванувцями кунцём октовбра 1947. рока, поправлявучый ся пуд руководством нашого славного
дохтора Александера Фединця владика Ромжа
благословив сына хірурґа Атаназа, будучого ї мужа.
Торжества ся продовжовали дале у дворі
церьковли, де пуд благословленём нїредьгазського
владикы Абела Сочкы од имени русинськуй сполности поклали вінець ку фресцї нашого Блаженого
предсїдатель ВРС Віктор Крамаренко и предсїдатель Нїредьгазського РНС Марта Варґа.
Сято ся скончило фуршетом притомных у кертї
церквы.
Про тых, ко ся хоче дузнати булше за міроприятя и його красну атмосферу, раїме попозерати
краснї фотоґрафії Новры П. Товт на сторонцї
Nyíregyházi Egyházmegye у фейсбукови.
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Премія Антонія Годинкы

Hodinka Antal Díj

Лавреаты премії Антонія Годинкы
2021
Др. Іштван Шімічков
Др. Іштван Шімічков скончив Юрідичный
інстітут повышеня кваліфікації Універзітета имени
Ловранда Етвеша економістов з юрідичнов кваліфікаціёв, пак дустав діплому юрісты по фахови
„Юріспруденція и політолоґія” того же універзітета. Од 2009. рока доктор воєнськых наук summa cum
laude, 2015. рока дустав діплому спортового юрісты
по фахови „Юріспруденція и політолоґія” у Католицькум універзітетї имени Пейтера Пазманя.
Од 2018. рока предсїдатель Спортового общества Воєнськых Сил Мадярщины.
Політичноє дїятельство зачало ся з
вступленём у партію КДНП 1991.
рока, 1994-1996. рокув ‒ предсїдатель
партїї у Кішпештови и член Вседержавного презідіума партії, 1996.
рока став членом ФІДЕС-а, од 1998.
рока ‒ депутат Парламента, член Комісії обороны собура парламента NATO,
предсїдатель ФІДЕС-а у XIX. районови столицї 1999-2004. рокув, держсекретарь націоналнуй беспекы Уряда
премєр-міністера 2000-2002. рокув, од
2001. рока пудпредсїдатель Вседержавного комітета ФІДЕС, од 2006. рока пудпредсїдатель КДНП, предсїдатель Комісії націоналнуй обороны 2006-2010. рокув, депутат Парламента уд Уйбуды 2010-2014., 2014-2018. рокув и до
днесь. Од 2012-2014. рокув ‒ держсекретарь спорта
и молодежі Міністерії людськых ресурсув, 20142015. рокув ‒ держсекретарь спорта МЛР, 20152018. рокув ‒ міністер обороны Мадярщины, од
2018. рока уповномоченый Уряда и отвітственый за
патріотичной и воєнськой хованя и ку сёму приязанї інвестіції, од 2018. рока ‒ нотарь Парламента,

од юнія 2020. рока ‒ руководитель парламентськуй
фракції КДНП.
Др. Іштван Шімічков преподає теорію реґулації на катедрі реґулаційных наук за фахом „Правоохраннї наукы” у Націоналнум універзітетї державнуй службы. Переже, не лишавучы політичноє
дїятельство, у довжности інстітутського доцента
преподавав юріспруденцію в Інстітутї имени Фаркаша Геллера, воєнську адміністрацію у Реформатськум універзітетї имени Ґашпара Каролія и у
Поліційнум інстітутї, воєнську політику по фахови „Меженароднї капчаня” у
Інстітутї короля Жіґмонда. За пудпору
дїятельства Католицькуй воєнськуй
єпархії ВМ и воєнськых духовникув
дустав Гонорову золоту медалію про
номіне Сятого Йоана Капістрана 2016.
рока. Властитель Золотуй меморіалнуй
медалії Кошута од Універзітета націоналнуй обороны имени Мікловша
Зрінї.
Др. Іштван Шімічков гордый русинськыма предками, при изглядованю
історії властнуй фамілії найшов много
новых фактув за Русинув, и сї факты все передає
публицї у своїх бесїдох.
З жонов воспитувуть трёх дїти.
2016. рока за його пудпорованя зачав ся шор
міроприять пуд тітулом „Шедевры русинського
умілства”, котрі суть нацїленї на храненя русинськуй културы, традіцій, цїнностюв віры, ідентітета
и патріотичной хованя молодежі, про котрі пан
уповномоченый и до днесь є главным патронатом и
честованым гостём.
Товмачив: Віктор Ґіріц

Ґрекокатолицькый парох Іштван Янош Ковач
Воспитовав ся у Шайовпалфолї, у малум,
вечшынов Русинами населеному селї Боршодськуй
области, в ґрекокатолицькуй фамілії. Началну
школу Іштван Ковач скончив у сосїднюм селї Арнот. Послїдувучі рокы пруйшли у Гайдудороґськуй
ґрекокатолицькуй ґімназії, де вун усиловно учив ся
из своїма сестрами.
Од 2000. рока учив ся в Нїредьгазськуй духов-

4

нуй академії, 2007. рока дустав діплому Ґрекокатолицького інстітута имени Сятого Атаназа.
14. юлія 2007. рока узяв за жону Єву Гербері, а 6.
авґуста быв высяченый на сященика гайдудороґськым єпископом Др. Сілардом Керестешом в
Маріаповчі.
Сященичу службу зачав у Будапештї у ґрекокатолицькум храмови на площі Руж, быв капеланом
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до 2013. рока. Народили ся у їх фамілії три сынове:
Кріштоф, Венцел, Адам.
1. юлія 2013. рока Єго Преосященство митрополіт Фюлёп Кочіш назначив Іштвана Яноша
Ковача парохом Дунауйварошськуй
ґрекокатолицькуй парохії. Скоро позад
того родив ся у фамілії четвертый сын
Авґустин, а минулого рока пята дїтина
‒ Німрод.
Отець Іштван має русинськой коріня (несе русинськый ідентітет майже
у своїх ґенох). У Дунауйвароші ся
дузнав, же булша часть ґрекокатоликув
у варошови мавуть тото самоє происходженя, што и вун.
Дякувучы добрым капчаням довєдна из містным и Вседержавным
Русинськым Самосправованём старать ся обновляти, розвивати духовный жывот ґрекокатоликув-Русинув.
Орґанізація културных міроприять, паломницькых путовань, умілськых занять проходить не
лем из цїлёв познаваня русинськуй історії, традіцій,
айбо з тым, жебы хранити и тримати дале обычаї
нашых предкув.
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Глядавучы ґрекокатоликув и русинськой коріня
у варошови, на філіалкох вун создав сполности,
котрі тїсно капчавуть ся єден из другов и суть частёв
русинськуй общины у Мадярщинї.
Дїяня о. Ішвана Ковача довєдна из
містным русинськым самосправованём пуднимавуть репутацію културных
цїнностюв нашых предкув, и честувуть
ся не лем у варошськум а и у Вседержавнум самосправованю. Має
добрі капчаня и из містным русинськым самосправованём рудного села.
Вєдно з школованём дїти и доростлых
про о. Іштвана має велику значность
харітативной двиганя. У Дунауйвароші
реґуларно помагавуть бідувучым и
бездомным горячов їдов.
На містови давнюй ґрекокатолицькуй каплицї,
сполнов и великов роботов была побудована церьков, ї осяченя одбыло ся у торжественуй обстановцї
минулого рока.
Товмачила: Евеліна Скіба

Др. Едіта Томаш
Перву научну роботу Др. Едіта Томаш написала
1990. рока ищи студентков. Научна студентська
робота „Изглядованя етничных поселень горнуй
области Земплин” - резуме изглядовань земплиньскых Русинув, Словакув и Нїмцюв.
1995. рока защитила докторську дісертацію из
кваліфікаціёв summa cum laude, у котруй изглядововала матеріалы материнського языка и реліґії мадярськословацько-русинського залюднёваня
історичных областюв Земплин и Унґ.
У слїдувучі рокы русиністика тримала
значну ролю у ї изглядованёх.
Изглядовательков быв опубликованый шор матеріалув на русинську
тематику, котрі ся обявили по конференціёх у Мішколцї, Сатмарнейметї, Пряшові, Серенчі и Шарошпотокови.
Др. Едіта Томаш была куратором
многых выставок, котрі представляли жывот,
історію и културу русинськуй сполности у музеёх
Шарошпотока и Мукачовського замка.
2003. рока отворила ся нова постояна выставка
у музеёви Ференца Раковція ІІ. у Шарошпотокови,
котра змуцнила історичнї капчаня мадярськых
Русинув из дїдузнинов Великого Князя.

Зачав ся шор памнятных рокув Ференца
Раковція ІІ. у Шарошпотокови пуд орґанізаціёв
ВРС, РНС Шарошпотока и ОРМ. Дїяня Др. Едіты
Томаш має великоє значеня у пудготовцї історичнуй тематикы русинськых културных міроприять, старать ся передати русинськуй сполности
свої познаня, указати капчаня фамілії
Раковціюв до історії нашого народа,
чом Ференц Раковцій ІІ. називав Русинув „gens fidelissima”, його майодданым народом. Сотрудництво, сполноє мышленя РНС Шарошпотока и
ОРМ из каждым роком змуцнює ся.
У будучности и дале надїєме ся на
помуч Др. Едіты Томаш у изглядованю
капчань минулости Веґардова из русинськым корінём. Абы передати традіції и културно-історичну дїдузнину
русинськуй сполности нам потребнї
аґілнї люде из ентузіазмом, котрі вірувуть, же їм ся вшытко удасть!
Др. Едіта Томаш історик-музеолоґ, ґеоґраф и
діректор музея, дуже хосенно помагать нам своїма
лекціями, екскурзіями по музеям и успішныма
изглядованями у научнуй сфері.

Русинськый Світ • Ruszin Világ
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Премія Антонія Годинкы

Hodinka Antal Díj

Золтан Товт
Золтан Товт увидїв світ 31. августа 1962. рока у
фамілії горнякув на Черегатю, у містности, де
бывавуть Русины. Дїточі рокы провюв у Ладбесенї.
Його анекдоты, складенї из букета його сердечных
споминкув, вертавуть його авдіторію ку світови
жывота ґрекокатолицькуй русинськуй
общности Абова.
Скончив Еделейнську ґімназію и
Промысловку имени Мікловша Іжова
(єдинствену середню школу в долинї
Бодвы). 1987. рока абсолвовав и дустав
діплому преподавателя аграрных дісціплін Дебреценського аграрного універзітета.
Робота и фамілія уже четыри десятьлїтя капчавуть його будничный
жывот ку Дебреценови, айбо вун ниґда
не забывав свою родну землю, културу
предкув.
Його ґрекокатолицькї реліґійнї позераня на світ
пронизавуть духовность вшыткуй фамілії. Золтан
Товт воспитав пятеро дїти уєдно из любимов жонов
Товт Золтанне Папп Корнеліёв. Уже десяткы рокув
вун активный член Дебреценськуй ґрекокатолицькуй парохії на площі Атілы.
Дякувучы аґілнуй и твердуй роботї 2010. рока вун зъєдинив дебреценськых Русинув и из великым ентузіазмом выбудовав из
ных муцну сполность.

Пруйшло вжек десять рокув из того часа, коли у
Дебреценї было створеной первоє русинськоє
самосправованя, основаню котрого помогли його
орґанізаторські и руководителські схопности. Ги
предсїдатель, пузднїйше ги депутат быв послом
русинськуй културы, представляв націоналный ідентітет, много позора придїляв формованю сполности. Орґанізація вшелиякых културных міроприять, паломництв, выставок и традіційных умілськых занять росшырила
палету културного жывота Дебрецена,
посилювучы притомность русинського
ідентітета. Вєдно з активным зучастненём у сосполнум жывотї, ги депутат
вун из великов отвітственостёв односив ся до роботы Вседержавного Русинського Самосправованя од 2010. до
2014. рока.
2014. рока дустав нову довжность у державнуй
адміністрації. Подля закона Золтан Товт не муг
продовжовати сповняти депутатські повинности,
айбо се не мішало му и дале аґілно участвовати у
жывотї сполности.
Його емпатична личность, стараня
помагати людям є великов опоров про
жывот містнуй русинськуй сполности.
Товмачила: Евеліна Скіба

Честованї читателї!
Просиме 1% из вашуй данї перечисляти на фундацію „За Русинув”,
данёвоє число котрої: 18170720-1-42
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Др. Маріанна Лявинец
Др. Маріанна Лявинец (дївоча фамілія Скиба),
одсятковала свуй юбілей 6. мая. Дївочка, котра
родила ся у Чинадёви на Пудкарпатю в інтеліґентнуй фамілії, выросла в атмосфері
правдивуй ґреко-католицькуй віры.
По сконченю началнуй школы
она продовжыла вошколованя у
Мукачови, де скончила школу из
файныма резултатами. Вступила на
медицинськый факултет Ужгородського державного універзітета, де
фунґовав активный културный студентськый жывот, запаленым участником котрого она была ушыткі рокы
вошколованя.
Доста скоро по абсолвованю
універзітета она оддала ся за дохтора
Антонія Лявинця и перестяговала ся
вєдно з мужом до Кієва, де преподавала фармаколоґію у медучилищі и
робила педіатром спершу у леленцови, а пак по
роженю дїти Степана и Маріанны робила у
довжности дїточого дохтора. Фамілія перебрала ся
до Мадярщины 1992. рока, де юбілантка робила
дохтором до выхода на пензію. Поверьх два
десятьлїтя Др. Маріанна Лявинец ‒ аґілный член
русинськуй сполности у Мадярщинї, представляла
мадярськых Русинув у Світовуй Радї. 2002. рока

выбрана депутатом и одтогды є предсїдателём
містного РНС у VI. районї Будапешта. У період од
2002. до 2006. рока и меже 2006-2010 р.p. она была
членом Вседержавного Русинського
Самосправованя, пудпредсїдателём и
єдным из членув и основателюв Вседержавного общества русинськуй
інтеліґенції имени Антонія Годинкы,
од 2005. до 2010. рока Маріанна была
редактором „Русинського Світа”,
меже 2006-2010 рр. и од 2014-го рока
руководить Столичным русинськым
націоналным самосправованём, на
додаток до свого предсїдательства,
она є редактором Русинського алманаха и многых публикацій, выданых Столичным русинськым націоналным самосправованём.
Собур Вседержавного Русинського Самосправованя 2005. рока за
значнї досягненя у сфері русинськуй културы,
традіцій, материнського языка и ґрекокатолицького
віроисповіданя наградив Др. Маріанну Лявинец
основанов Собуром ВРС 2004. рока преміёв имени
Антонія Годинкы – медаліёв и діпломов.
На многая и благая лїта!
Товмачила: Ірина Сюч-Ворінка

Професор Александер В. Фединец
Жызненый путь дохтора Александера В. Фединця позначеный многыма віхами, высвіченый многыма
гранями. Видить ся, же перед нами
роскрывавуть ся дакулько біоґрафій.
Запаленый изглядователь, мужественый новатор, талантливый наставник
молодых научных кадрув, жывый
пропагандіста здорового способа жывота ‒ се далеко не повный круг
научных и сосполных його інтересув. Ушыток творчый жывот професора А. В. Фединця – запаленый

подвиг изглядователя и хірурґа у
имня здоровля и жывота чоловіка.
Бессмертя ученого – у гудных дїлох
наслїдникув и продовжувачув його
подвига. Ипен у довготї и силї зачатых ним традіцій, у плодотворности и невычерпности высунутых
идей розкрывать ся небуденный талант Александера Василёвича Фединця.
Из книгы В. Ґінзбурґа
„Ги журав на небі”

Др. Елемейр Ортутай
105 рокув тому родив ся Др. Елемейр Ортутай (Драгове, 2. юнія 1916. – Ужгород, 25. януара 1997.)
ґрекокатолицькый сященик, преподаватель теолоґії, общественый дїятель и писатель.
Русинськый Світ • Ruszin Világ
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Адалберт Ерделї
Адалберт Ерделї родив ся 25. мая
1891. рока у селї Климовиця у
Австро-Мадярськуй монархії пуд
имнём Бейла Гриць у фамілії селського учителя. Од 1911. до 1916.
рока учив ся в Мадярськум умілськум інстітутї в Будапештї у Імре
Ревеса и Кароя Ференція. Од 1916.
рока жыв и робив у Мукачови, од
1922. рока до 1926. рока вылїпшовав
майстерность у Мюнхенови.
1926. рока перестяговав ся до Ужгорода. 1927. рока з Йосифом Бокшаём основали умілецьку школу, а
1931. рока Общество дїятелюв образописных умілств Пудкарпатськуй
Руси. За 1929-1931. рокы жыв и
трудив ся у Празї, Римови, Паріжови,
де познав ся из представителями

імпресіонізма и фомізма, зучастнив
ся у выставкох довєдна из великыма
майстрами П. Боннаром, А. Матіссом. Пак потому Адалберт Ерделї
преподавав малярство у Мукачовськуй ґімназії, Учителськуй семінарії в Ужгородї, а позад войны у рокы
1945 – 1955. в Ужгородськум училищови прикладного умілства.
А. Ерделї малярь-колоріста,
майстер краєвидного и портретного
малярства, натурморта, своёв смілостёв, динамиков и новыма фарбовыма композіціямы сотворив унікалнї творы. У половцї 1930. рокув
Ерделї намалёвав булше тысячі
образув. Фахманы рахувуть го єдным из майзначных малярюв первуй
половкы ХХ-го віка.

Вічная памнять!

Örök emléket!

In memoriam Андраш Бровді
Лавреат премії Pro Cultura Minoritatum Hun-gariae 2020. жывописець Андраш Бровді, сын первого
премєр-міністера Пудкарпатськуй
Руси став важнов особов русинськуй сполности, котрый своїм
умілством обогатив русинську културу. Родив ся 1941. рока в Ужгородї,
дустав діплому учителя анґлійського языка 1969. рока, а пузднїйше
1972. рока ‒ по образописнум умілству. Од 1991. рока жыв у Мадярщинї, спершу писав портреты, пак
путовав по Европі, мав выставкы у
Барселонї, Ґенфі и другых европейськых варошох. Опыты и доимы

вандровань, доля отцюзнины вдохновляли го на нові фарбистї образы. У 90-ых рокох включив ся у
русинськой двиганя. Жывописець з
великов любовлёв и позуром занимав ся з молодежов у таборох русинського языка и умілства, учив їх техникы малёваня и ґрафікы, русинські
традіційнї мотивы. Читав много лекцій за дїятельство, судьбу свого отця,
Андрея Бровдія.
Жывот, умілство, дїятельство
Андраша Бровдія суть велмы цїннї
про послїдувучі ґенерації.
Вічная памнять!
Блаженый покуй!

Честованї Читателї!
Май повну інформацію за жывот Русинув Мадярщины годнї сьте дустати на нашуй
інтернет-сторонї: http://ruszin.com
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Вістї

Hírek

„Великоднї пудготовленя”, пак притомнї роспозїровали выставку „Русинська мозаика”.

Май
17.: У авлї Болґарського дома културы заміститель премєр-міністера Жолт Шемєн и Мікловш Шолтейс, держсекретарь з вопросув реліґійных и націоналных капчань Офіса премєрміністера, у сяточнуй церемонії передали премію
Pro Cultura Minoritatum Hungariae 2021. За высокоє
професіоналноє дїятельство по захраненю и передаваню языка, културы, дїдузнины и традіцій русинськуй націоналнуй общины Мадярщины премію дустав малярь Александер Смолар.
23.: На праздникови Пятьдесятницї, орґанізовануй Ґрекокатолицьков парохіёв Шайовпалфолы и
Русинськым Самосправованём Шайовпалфолы,
позад Паракліса и Сятуй Літурґії Др. Атаназ Орос, єпископ
Мішколцськуй ґрекокатолицькуй єпархії осятив обновлену за
пудпорованём Уряда Мадярщины містну церьков.

11.: Націонална Сятыня Маріяповч стала ґунґарікумом – заявив міністер аґрарії на пресконференції у Будапештови по засїданю Комісії
гунґарікумув.
Іштван Надь надголосив, же Звод гунґарікумув
обогатив ся цїнностями, котрыма Мадяры усе
будуть гордити ся. Маріяповч майпопуларна сятыня краины, каждый рук гев приходить пувміліона
навщивителюв, и Сятый папа Йоан Павел ІІ. также
быв туй. 2005. рока. Пейтер Ердё, БудапештЕстерґомськый архієпископ, будовлю містнуй
церквы проголосив націоналнов сятынёв – додав
міністер. (MTI, 11.06.2021.)
19.: У Ґардонї у керетох
міроприятя „X-Y-Z - общенаціонална стріча” передали
Премії про меншыны 2020. рока. Награду приняв Янош Мігаль Соноцькый, заміститель
предсїдателя Общества Русинув/Рутенув Мадярщины.

Юній
3.: У будапештськуй будовлї
монастыря Кармелітув держали
перенесеный из-за пандемії ковіда праздник 15-го марца, де
заміститель премєр-міністера
Жолт Шемєн передав державнї
премії од презідента Мадярщины Яноша Адера. 34 награжденых дустали высоку
оцїнку. Меже ныма и Янош Мігаль Соноцькый,
пензіонованый ґрекокатолицькый сященик Мішколцськуй ґрекокатолицькуй єпархії, заміститель
предсїдателя Общества Русинув/Рутенув Мадярщины, за дїятельство по консолідації и представленю інтересув бывавучуй у Мадярщинї
русинськуй сполности, за захраненя и активну
популарізацію русинськуй културы быв награжденый орденом Золотого Креста Мадярщины цівілнуй ступенї.
5.: Столичноє Русинськоє націоналноє самосправованя, Русинськоє націоналноє самосправованя Терейзвароша и Вседержавноє общество
русинськуй інтеліґенції имени Антонія Годинкы
орґанізовали День памняти Александера Духновича.
По сяточнуй бесїдї выступив ансамбл „Русинята”, были переданї премії конкурса малюнкув

Презідент Мадярщины
Янош Адер и презідент Словацькуй Републикы Зузана Капутова у сяточнуй обстановцї
отворили обновленый з пудпоров Уряда Мадярщины каштіль Раковціюв у Борші. Мадярськых Русинув на праздникови представляв предсїдатель Общества Русинув/Рутенув Мадярщины
Янош Кожнянськый.
28.: Мілан Ян Піліп, предсїдатель Уряда жыючых за гатарами Словакув пуд час візіта у Мадярщину навщивив Вседержавноє Русинськоє Самосправованя, де Віктор Крамаренко, предсїдатель
ВРС, дав інформацію словацькому гостёви русинського происходженя за дїятельство и планы на
будучность русинськуй сполности, за актуалну сітуацію кодіфікації русинського языка у Мадярщинї,
представив гостёви інстітуції ВРС. На стрічі быв
притомный Др. Степан Лявинец, депутат Собура
ВРС, предсїдатель Всесвітнёго Конґреса Русинув.
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Вістї у фото

Hírek képekben

Pro Cultura Minoritatum Hungariae 2021.

Фолклорный ансамбл „Русины” / „Ruszinok” folklór együttes

Екскурзія РНС Абода у Пейчу / Az Abodi RNÖ kirándulása Pécsre
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Hírek képekben

Вістї у фото

Ünnepség Nyíregyházán / Торжества у Нїредьгазї

Fotó: magyarkurir.hu

Ikonkiállítás Nyíregyházán / Выставка ікон у Нїредьгазї

Fotó: magyarkurir.hu

A Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetés átadása
Передаваня ордена Золотого Креста Мадярщины
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Rendezvények

Міроприятя

Ruszin Nemzeti Ünnep
Május 29-én a Dunaújvárosi Gárdonyi Géza
Görögkatolikus Általános Iskola Aulájában ünnepeltük
a legfontosabb ünnepünket. Az ország minden szegletéből érkeztek ruszinok nyitott szívvel de maszkkal
takart arccal.
A rendezvény Parakliszszal kezdődött, melyet
Kovács István parókus és Tivadar
Mihály atya vezetett. A mise után
köszöntő beszédében dr. Simicskó István, a KDNP országgyűlési
képviselőcsoportjának vezetője
ruszin gyökereiről, a ruszinokról,
a nemzetiségek támogatásáról
beszélt.
Ezután a Hodinka Antal Díjak átadása következett. A díjakat
Kramarenko Viktor, az Országos
Ruszin Önkormányzat elnöke
adta át. (A díjazottakról ld. lejjebb
– a szerk.)
Az ünnepség záró programja
- a „Ruszinok” folklór együttes
műsora (művészeti vezetője Szilcer-Likovics Olga) – megérintette azok lelkét is, akik
nem tudnak ruszinul, a ruszinokét pedig könnyekig. A
magas mesterségbeli tudás, a ruszin zene dallamai, a
táncok dinamikája, az énekesek tiszta hangja messzire

repítettek a földtől, a gondoktól, a határokon túl…
Köszönjük!
Az ünnepi ebéden a finom ételek mellett jó volt
találkozni, beszélgetni a rég nem látott ismerősökkel,
barátokkal.
Reméljük, hogy még találkozunk, de maszkok
nélkül!
A rendezvényt jelenlétükkel
megtisztelték Tircsi Richárd, a
Miniszterelnökség Egyházi és
Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős államtitkárság főosztályvezetője, Giricz Vera, az Országgyűlés
ruszin nemzetiségi szószólója,
Kozsnyánszky János, a Magyarországi Ruszinok/Rutének Országos Szövetségének elnöke, Mudra
József a Dunaújvárosi RNÖ elnöke.
Köszönjük a szervezőknek és
a segítőknek a munkát, a ruszinoknak és a vendégeknek a
részvételt.
A Rondó című műsor az ünnepről tudósítást
készített, amit megtekinthetnek az interneten az alábbi
címen: https://mediaklikk.hu/video/rondo-2021-0603-i-adas/
sz-

A Ruszin Nemzeti Ünnep fővédnöke Dr. Simicskó István, a KDNP országgyűlési képviselőcsoportjának
vezetője
A projekt megvalósulását támogatták:
Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága,
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Magyarországi Ruszinok/Rutének Országos Szövetsége
Ruszin Kulturális Egyesület
Ruszinokért Alapítvány
A.sz.: NKUL-KP-1-2021/1-000012
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Rendezvények

Міроприятя

Az Abodi RNÖ kirándulása Pécsre
Június 19-én Pécsett jártunk, ahol megtekintettük a
pécsi székesegyházat, a Dzsámit, a Vasarely, Csontváry, Zsolnay múzeumokat. 19.-én jártunk a Máriagyűdi Boldogasszony-kegytemplomban, és megismerkedtünk Rákóczi kurucainak történetével is. 21én a Xavéri Szent Ferenc Görögkatolikus Templomban
részt vettünk a pécsi ruszin testvéreinkkel együtt a
Szent Liturgián, melyet Zajácz Gábor és Orosz-Tóth
György atyák celebrálták. Majd Zajácz Gábor görögkatolikus pap elmondta a templom történetét, és beszélt
az egyházközség életéről is.
A mise után találkoztunk a Pécsi RNÖ képviselőivel. Beszélgettünk a pécsi és az abodi ruszinok
tevékenységéről, felemlítettük kirándulásainkat Kárpátalján: Ungvár, Munkács, Rahó; beszélgettünk még a
görögkatolikus ünnepekről és a hozzájuk kapcsolódó
ruszin hagyományos ételekről: pászkás kosár, sárga

túró, böjti ételek (macsanka); gyermekeink koncertjeiről, amelyeken ruszin népi dalokat és komolyzenei
műveket adtak elő. Nagyon jó volt, hogy egyformán
gondolkodunk: valaki elkezdte, a másik folytatta, a
harmadik hozzáfűzte, és így tovább… A beszélgetés
végén aláírtuk az „Együttműködési szerződés”-t.
Vendéglátóink voltak: Lebeda Zsuzsanna, Zseltvay
Zsuzsanna, Csehily József, ebédünkről Zajácz Gábor
atya gondoskodott. „Múlt nélkül nincs jövő!” szavakkal búcsúztunk.
A tisztelendő atya és ruszin testvéreink nagyon
kedvesek voltak, sok szépet láttunk Pécsett és környékén, érdekes és csodálatos kirándulásban volt
részünk.
Orosz-Tóth Györgyné
az Abodi RNÖ elnöke

Ünnepség Nyíregyházán
Szép nyári napon, június 27-én a NyíregyházaÖrökösföldön levő görögkatolikus templomban gyűltek össze a helybéliek és Magyarország egész területéről érkezett vendégek, hogy megünnepeljék Romzsa
Tódor boldoggá avatásának huszadik évfordulóját. Az
ünnepség Szent Liturgiával kezdődött, melyet Szocska
A. Ábel, a Nyíregyházi Görögkatolikus Egyházmegye
püspöke vezetett, a szertartáson magyar és ószláv
nyelven közreműködtek Dobos András atya, a Görögkatolikus Papnevelő Intézet rektora, Molnár Zoltán
parókus és Szónoczky János Mihály atya. A szertartásnak különös ünnepélyességet kölcsönzött a Szent
Efrém Férfikar varázslatos kísérete legismertebb zeneszerzőnk, Boksay János atya dallamaival.
A liturgia után hét kiváló énekes énekegyüttesük
vezetőjével és alapítójával, Bubnó Tamással együtt rövid, de mint mindig fantasztikus egyházi énekelőadást
tartottak. A nemrég felépült templomban néhány új,
eddig nem ismert énekmű is felcsendült.
Az ünnepségen köszöntőt mondott Varga Márta, a
Nyíregyházi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, aki elmondta, hogyan hozták létre a Romzsaemlékművet a templomkertben, ahol ünnepségek
idejére összegyűlnek a helyi ruszinok és magyarok. Az
elnök megnyitotta a templomban Monostory Viktória
ikonfestő kiállítását, bemutatta az alkotó művésztanárt.

Giricz Vera, az Országgyűlés ruszin nemzetiségi
szószólója köszöntötte a hívőket, tájékoztatta a közösséget parlamenti tevékenységéről, a világban uralkodó
negatív globalizációs folyamatokról, beszélt vallásunk
születésének fényes 375-ik évfordulójáról, a vallási és
nemzetiségi közösségek feladatairól történelmünk,
anyanyelvünk, vallási és népi hagyományaink megőrzésében. Beszéde befejezéseként a szószóló felemlített egy eseményt családja történéből, amikor az
1947. év októberében Iványi mellett történt merénylet
következtében a munkácsi kórházban Fedinecz Sándor
neves orvos kezelése alatt levő Romzsa püspök megáldotta a sebész fiát, Atanázt, későbbi férjét.
Az ünnepség a templomkertben folytatódott, ahol
Szocska A. Ábel püspök áldásával a ruszin nemzetiség
nevében koszorúkat helyezett el vértanú püspökünk
emlékhelyénél Kramarenko Viktor, az Országos Ruszin Önkormányzat elnöke és Varga Márta, a Nyíregyházi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
Az ünnepséget fogadás zárta a templom kertjében.
Kedves olvasók! A rendezvényről további részleteket és P. Tóth Nóra által készített fényképeket a
Nyíregyházi Egyházmegye facebook-oldalán találhatnak.
-ly
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A 2021. év
Hodinka Antal Díj díjazottjai
Dr. Simicskó István
Dr. Simicskó István jogi szakokleveles közgazdászként végzett az ELTE Jogi Továbbképző
Intézetében, majd jogász diplomát szerzett az ELTE
Állam- és Jogtudományi Karán. 2009-ben a hadtudományok PhD címet szerezte meg summa cum
laude minősítéssel, 2015-ben a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán
sportjogász szakképzettséget szerzett.
2018-tól a Honvédelmi Sportszövetség elnöke.
Politikai tevékenysége 1991-ben KDNP-be való
belépésével kezdődött, 1994–1996 között a kispesti KDNP elnöke és az
Országos Elnökség tagja, 1996 végén
belépett a Fideszbe, 1998-tól országygyűlési képviselő, a NATO Parlamenti
Közgyűlése Védelmi Bizottságának
tagja, 1999–2004 között a XIX. kerületi
Fidesz elnöke, 2000–2002 között a
Miniszterelnöki Hivatal nemzetbiztonsági államtitkára, 2001-től a Fidesz
Országos Választmányának alelnöke,
2006-tól a KDNP alelnöke, 2006–2010
között a Nemzetbiztonsági Bizottság
elnöke, 2010-2014, 2014-2018 között és 2018-tól a mai
napig Újbuda országgyűlési képviselője. 2010-2012
között a Honvédelmi Minisztérium parlamenti
államtitkára, 2012-2014 között az Emberi Erőforrások
Minisztériumának sportért és ifjúságért felelős
államtitkára, 2014-2015 között az Emberi Erőforrások
Minisztériumának sportért felelős államtitkára, 20152018 között Magyarország honvédelmi minisztere,
2018-tól a hazafias és honvédelmi nevelésért, illetve az

ezzel összefüggő beruházásokért felelős kormánybiztos, 2018-tól az Országgyűlés jegyzője, 2020.
júniusától a KDNP parlamenti frakciójának vezetője.
Dr. Simicskó István a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Rendészettudományi Kar, Vezetéselméleti
Tanszékén vezetéselméletet oktat, ezt megelőzően
politikusi tevékenysége mellett – főiskolai docensként
– a Heller Farkas Főiskolán jogi ismereteket, a Károli
Gáspár Református Egyetemen és a Rendőrtiszti
Főiskolán védelmi igazgatást, a Zsigmond
Király Főiskola nemzetközi kapcsolatok
szakon pedig védelempolitikát oktatott. A
HM Katolikus Tábori Püspökség és a katonai lelkészek tevékenységének támogatásáért 2016-ban megkapta a Kapisztrán
Szent Jánosról elnevezett Arany Érdemérem Elismerést, birtokosa a Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth
Aranyemlékéremnek.
Dr. Simicskó István büszke ruszin
gyökereire, családfája kutatása során számos eddig ismeretlen, a ruszin közösséget
érintő tényre bukkant, ezeket felszólalásaiban megosztja a hallgatósággal.
Feleségével együtt három gyermeket nevelnek.
Támogatásával 2016-ban indult el a Ruszin Művészet
Remekei, a ruszin kultúra, hagyományok, vallási értéteket, az ifjúság önazonosság megőrzését és hazafias
nevelését célzó rendezvénysorozat, amelynek a kormánybiztos úr azóta is fővédnöke és díszvendége.

Kovács István János görögkatolikus parókus
Sajópálfalán, egy kicsiny Borsod-megyei, többségében ruszinok által lakott faluban nevelkedett,
görögkatolikus családban. Általános iskolát a falu
kicsinysége miatt a szomszéd községben, Arnóton
végezte. Az általános iskola elvégzése után a Hajdúdorogi Görögkatolikus Gimnáziumba nyert felvételt.
Ott töltötte gimnáziumi éveit és tanult szorgalmasan két
leánytestvérével, nővérével és húgával együtt. A
sikeres érettségi vizsgája után 2000-ben felvételt nyert
a Nyíregyházi Papnevelő Intézetbe és a Szent Atanáz
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Görögkatolikus Főiskolára, ahol 2007-ben szerzett
egyetemi diplomát. 2007. július 14-én fogadott örök
hűséget és vette feleségül Gerberi Évát, majd augusztus
6-án dr. Keresztes Szilárd Hajdúdorogi megyéspüspök
áldozópappá szentelte Máriapócson. Első papi szolgálati helye Budapesten a Rózsák terei Görögkatolikus
Egyházközségben volt, melyet káplánként látott el
2013-ig, itt született első három fia Kristóf, Vencel,
Ádám. 2013. július 1-jén Kocsis Fülöp Érsek-metropolita kinevezte a Dunaújvárosi Görögkatolikus
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Egyházközség parókusává. Rövidesen megszületett
negyedik gyermekük, Ágoston, tavaly ötödik
gyermekük Nimród. István atya ruszin felmenőkkel
rendelkezve (a ruszin identitást szinte
génjeiben hordozva) Dunaújvárosban
felismerte, hogy a városban a görögkatolikusok nagy része ugyanolyan
felmenőkkel rendelkezik, mint Ő. Jó
kapcsolatot kialakítva törekedett mindig
a helyi és az országos ruszin önkormányzattal a görögkatolikus ruszinok lelki
életét frissíteni, gondozni, fejleszteni.
Különböző rendezvényeken, zarándoklatokon, gyermek és felnőtt foglalkozásokon művelve, tanítva a ruszinság történelmét, hitét, hagyományát, törekedve arra,
hogy mindez ne csak felelevenítés,
hagyományőrzés, hanem megmaradás legyen. A
városban, a filiákban nem csak a görögkatolikusokat,
hanem a ruszin származást is kutatva élő közösségeket
hozott létre, amelyek egymással is szoros kapcsolatot

Премія Антонія Годинкы

ápolnak és szerves részévé váltak a ruszin kisebbségnek hazánkban. A helyi ruszin önkormányzattal
karöltve rengeteg programot szerveznek, amellyel
gyarapítják jó hírnevét őseinknek, de nem
csak a város, hanem az országos önkormányzatban is nagy elismerésnek
örvend. Szülőfalujában is jó kapcsolatot
ápol a helyi ruszin önkormányzattal.
Felnőttek, gyerekek oktatása mellett a
rászoruló emberek segítése is fontos a
számára, ezért a helyi ruszin önkormányzattal rendszeresen főznek meleg ételt a
dunaújvárosi rászorulóknak és hajléktalanoknak.
A régi kápolna helyén nagy összefogással és sok munkával felépült templom felszentelésére tavaly ünnepélyes keretek között
került sor.

Dr. Tamás Edit
Harminc esztendővel ezelőtt, 1990-ben egyetemistaként készült el az első tudományos munkája. A
zempléni ruszinok, szlovákok, németek körében
végzett kutatásainak eredményét foglalta össze A
Zempléni-hegység nemzetiségi falvainak vizsgálata
című Tudományos diákköri dolgozatában.
1995-ben summa cum laude minősítéssel megvédte doktori értekezését, amelyben a
történelmi Zemplén és Ung megye magyar-szlovák-ruszin népességének anyanyelvi, vallási adatait vizsgálta. A következő években kutatásaiban kiemelt figyelmet kaptak a ruszinsághoz kapcsolódó témák.
A következő években számos ruszin
témájú írása jelent meg a Miskolcon,
Szatmárnémetiben, Eperjesen, Szerencsen, Sárospatakon rendezett konferenciákhoz kapcsolódva. Dr. Tamás Edit
több a ruszin közösség életét, történelmét
és kultúráját bemutató kiállítás kurátora volt Sárospatakon és a Munkácsi Vármúzeumban. A 2003-ban
Sárospatakon megvalósult új állandó Rákóczi kiállítás
hozzájárult ahhoz, hogy a sárospataki Rákóczi
Múzeum egyre fontosabb szerepet kapott a magyarországi ruszin közösségnek a Rákóczi emlékéhez való
történelmi kötődés bemutatásában.
Eközben az Országos Ruszin Önkormányzat, a

Sárospataki RNÖ és a Magyarországi Ruszinok
Országos Szövetsége szervezésében útjára indultak a
sárospataki Rákóczi megemlékezések. Ezek történelmi
tematikájának előkészítője, az ünnepek aktív részvevője Dr. Tamás Edit elkötelezett azon cél mellett,
hogy a hazai ruszin közösség minél szélesebb körben
megismerje történelmét, kapcsolódását a Rákóczicsaládhoz, annak erejét, hogy II. Rákóczi
Ferenc a ruszinokat „gens fidelissimának”, leghűségesebb népének nevezte.
A Sárospataki Ruszin Önkormányzattal és az Magyarországi Ruszinok
Országos Szövetsége közötti együttműködés és a közös gondolkodás évről évre
erősödik. A közeljövőben számítunk Dr.
Tamás Edit közreműködésére a ruszin
gyökerekkel bíró Végardó múltjának feldolgozásában. A ruszin közösség hagyományának, kulturális történelmi örökségének tovább adásához szükségünk van
lelkes, magával ragadó emberekre, hogy mi is elhiggyük: sikerülni fog!
Ebben segít nekünk előadásaival, múzeumi
tárlatvezetéseivel, kutatásaival, ismeretterjesztő és
tudományos írásaival Dr. Tamás Edit történészmuzeológus, geográfus, múzeumigazgató.
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Tóth Zoltán
Tóth Zoltán 1962. augusztus 31-én bányászcsaládban látta meg a napvilágot a csereháti dombság
ruszinok lakta vidékén. Gyermekkorát Ládbesenyőn
töltötte. Szívhez szóló emlékeinek csokrából szőtt
anekdotái máig gyakran vezetik vissza az
abaúji görögkatolikus ruszin közösségek
életterének világába hallgatóságát.
A Bódva völgye egyetlen középiskolájában, az edelényi Izsó Miklós
Gimnázium és Szakképző Iskolában
érettségizett, majd a Debreceni Agrártudományi Egyetemen szerzett agrármérnök-tanár diplomát 1987-ben.
Munkája és családja közel négy évtizede már Debrecenhez köti életének
mindennapjait, de soha nem felejtkezett
meg az ősei lakta föld hitéről és nemzetisége kultúrájának gyökereiről.
Görögkatolikus vallásos világképe egész családjának szellemiségét átszövi. Öt gyermeket nevelt fel
szerető feleségével, Tóth Zoltánné Papp Kornéliával.
Évtizedek óta aktív tagja a Debreceni Attila téri Görögkatolikus Egyházközség képviselőtestületének.
2010-ben kezdeményező és kitartó szervező munkájával összefogta a Debrecenben élő ruszinokat, és odaadó lelkese-

déssel építve kovácsolt közösséget belőlük. Tíz éve
annak, hogy az első ruszin nemzetiségi önkormányzat
létrejött Debrecenben, melynek megalakításában és
létrehozásában elévülhetetlen szervezői és vezetői
munkával járult hozzá. Elnökként, majd
képviselőként is a ruszin kultúra követeként képviselte a nemzetiségi identitás
közösségteremtő erejét és ismertté válását. Munkájának köszönhetően számos
kulturális rendezvény, zarándoklat, kiállítás, hagyományőrző kézműves délután
szervezése színesítette Debrecen város
kulturális életének palettáját, erősítve a
ruszin identitás közvetítését. A helyi
közéleti szerepvállalásán túl 2010-2014
között képviselőként felelősségteljesen
vett részt az Országos Ruszin Önkormányzat munkájában.
2014-ben új köztisztviselői munkakörbe kerülvén,
a törvényi keretek nem engedték, hogy képviselőként
folytathassa megkezdett nemzetiségi közügyekért
végzett feladatait, viszont lelkesedésén és aktív
közösségi szerepvállalásán ez mit sem
változtatott. Empatikus egyénisége,
segítőkészsége máig fontos pillére a
lokális ruszin nemzetiségi közösség életének.

Kedves Olvasóink!
Kérjük, hogy adója 1% a Ruszinokért Alapítványnak adományozza!
Adószáma: 18170720-1-42
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Jubileumok

Юбілеї

Dr. Lyavinecz Marianna
Dr. Lyavinecz Marianna, született Szkiba Marianna, május 6-án ünnepelte jubileumát. A Szentmiklóson értelmiségi családban született kislány
görögkatolikus szellemben nevelkedett.
Az elemi iskola befejezése után Munkácson folytatta tanulmányait, ahol kitűnő
eredménnyel érettségizett. Felvételt nyert
az Ungvári Állami Egyetem orvostudományi karára, ahol élénk kulturális diákélet zajlott, amelynek lelkes tagja volt.
Röviden a diplomaosztás után házasságot
kötött dr. Lyavinecz Antallal és Kijevbe
költözött, ahol előbb egy gyermekotthonban, majd gyermekei István és Marianna születése után egészségügyi szakiskolában gyógyszertant tanított és gyermekorvosként dolgozott. A család 1992ben települt át Magyarországra, ahol
Marianna nyugdíjazásáig orvosként dolgozott. Több mint 2 évtizede dr. Lyavinecz Marianna a
Magyarországon élő ruszin közösségi élet aktív tagja,
képviselte a magyarországi ruszinokat a
Világtanácsban. A 2002. október 20-án megtartott
kisebbségi önkormányzati választások eredményeként
megalakult Terézvárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elnöki tisztjét a mai napig dr. Lyavinecz

Marianna tölti be. 2002-2006 és 2006-2010 között az
Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja, a testület elnökhelyettese, a Hodinka
Antal Országos Ruszin Értelmiségi
Egyesület egyik alapító tagja, 2005 és 2010
között a Ruszin Világ, a Magyarországi
ruszinok közéleti, tájékoztató lapja
szerkesztője, 2006-2010 között és 2014-től
a Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatot vezeti, az elnöki teendők
mellett a Ruszin Almanach és több, a
Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat által kiadott kiadvány szerkesztője.
Az Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Közgyűlése 2005-ben, a
ruszin kultúra, a hagyományőrzés, az
anyanyelv és a görögkatolikus értékek
ápolása terén kifejtett tevékenységéért Dr. Lyavinecz
Mariannának az ORNÖ által 2004-ben alapított
Hodinka Antal Díjat – emlékplakettet és oklevelet –
adományozta.
Éljen soká! Sok boldog éven át!

Fedinecz Sándor professzor
Fedinecz Sándor életútját sok mérföldkő jellemzi és úgy tűnhet, számos
életút nyílik meg előttünk. Szenvedélyes
kutató, merész újító, a fiatal tudósok
önzetlen segítője, az egészséges életmód
elkötelezett hirdetője - ez távolról sem
teljes köre a tudományos és közéleti
tevékenységeinek. Közel 35 ezer műtétet
végzett, méghozzá olyan, a sebészet előtt
nem is olyan régen még ismeretlen területeken, mint a szív, a tüdő, a belső
elválasztású mirigy. Fedinecz professzor
egész teremtő élete egy tudós és sebész

ihletett hőstette az ember egészségének
és életének nevében. A tudós halhatatlansága az eszmetársak és hőstettének
követőinek igaz cselekedeteiben van.
Csak az általa megalapozott hagyományok fennmaradásában és erejében, a
kidolgozott eszmék termékenységében
és végtelenségében bontakozik ki igazából Fedinecz Sándor rendkívüli tehetsége.
Forrás:
Ginsburg V.: Mint darvak az égen

Dr. Ortutay Elemér
105 éve született dr. Ortutay Elemér (Kövesliget, 1916. június 2. – Ungvár, 1997. január 25.) görögkatolikus
áldozópap, teológiai tanár, közíró.
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Jubileumok

Юбілеї

Erdélyi Béla
Erdélyi Béla (eredeti nevén Gricz
Béla) május 25-én született Kelemenfalván, az Osztrák-Magyar Monarchiában falusi tanító családjában. 1911-től
1916-ig a Magyar Képzőművészeti
Főiskolán Révész Imre és Ferenczy Károly tanítványa volt. 1916-tól Munkácson élt és dolgozott, 1922-től 1926-ig
Münchenben tökéletesítette mesterségbeli tudását.
1926-ban Ungvárra költözött.
1927-ben Boksay Józseffel művészeti
iskolát alapított, 1931-ben a Kárpátaljai
Rusz Képzőművészeinek Egyesületét.
1929. és 1931. között Prágában, Rómában, Párizsban élt és dolgozott, megismerkedett az impresszionizmus és a

fauvizmus képviselőivel, olyan
mesterekkel együtt állított ki, mint
Bonnard és Matisse.
Hazaérkezvén Erdélyi Béla festészetet tanított a munkácsi gimnáziumban, az ungvári tanárképzőben,
a háború után, 1945-től 1955-ig az
ungvári Képzőművészeti Főiskolán.
Erdélyi a színek festője, a tájképek, csendéletek és a portrék
mestere, aki merészségével, dinamikájával és új színkompozícióival
remekműveket alkotott. Az 1930-as
évek első felében több mint ezer
műve született. A szakértők a XX.
század első felének egyik legjelentősebb festőművészének tartják.

Örök emléket!

Вічная памнять!

In memoriam Bródy András
A Pro Cultura Minoritatum Hungariae 2020. évi díj kitüntetettje Bródy
András festőművész, Kárpátalja
(Ruszin Föld, Podkarpatszka Rusz)
első miniszterelnökének fia napjaink
ruszin közösségének egyik kiemelkedő alakja lett. Művészeti tevékenységével hozzájárult kulturális kincseink gyarapításához. 1941-ben született Ungváron, 1969-ben angoltanári
diplomát, 1972-ben pedig képzőművészeti diplomát szerzett. 1991-től
Magyarországon él, először portréfestéssel foglalkozott, majd miután
beutazta Európát, kiállított Barcelonában, Genfben és számos más európai
városban, az utazásai során szerzett
tapasztalatok, élmények, és a szülő-

hazájának sorsa inspirálták sokszínű
alkotásainak megszületését. A ruszin
mozgalomba a 90-es évek végén
kapcsolódott. A festő nagy szeretettel
és odafigyeléssel foglalkozott az ifjúsággal a ruszin nyelvi és művészeti
táborok során, oktatta a festés és a
rajzolás technikáját, a ruszin hagyományos motívumokat. Sok előadást
tartott az édesapjáról, Bródy Andrásról, munkásságáról, sorsáról.
Bródy András élete, művészete,
tevékenysége felbecsülhetetlen érték
marad az utókor számára.
Békés nyugalmat, örök emléket!

Tisztelt Olvasók!
Bővebb információt a magyarországi ruszinok életéről WEB oldalunkon találhatnak:
http://ruszin.com
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Hírek

Május
17.: a Bolgár Művelődési Ház dísztermében
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Soltész
Miklós, a Miniszterelnökség Egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkára ünnepélyes keretek
között átadták a 2021. évi Pro Cultura Minoritatum
Hungariae díjakat. A Magyarországi ruszin nemzetiségi közösség anyanyelvi, kulturális, hagyományőrző
hagyaték ápolása és tovább örökítése érdekében végzett kimagasló szakmai tevékenységéért Szmolár
Sándor festőművész vette át az elismerést.
23.: A Sajópálfalai Görögkatolikus Egyházközség
és a Sajópálfalai Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
által szervezett Sajópálfalai Görögkatolikus Templom
pünkösd ünnepén a Parakliszt és Szent Liturgiát
követően Dr. Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye
püspöke felszentelte a Magyarország Kormánya támogatásával felújított templomot.

Június
3.: A koronavírus-járvány miatt elmaradt március
15-i ünnepséget pótolták be Budapesten, a Karmelita
épületben, ahol Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
Áder János köztársasági elnök által odaítélt állami
kitüntetéseket adott át. 34 kitüntetett kapta meg elismerését, köztük Szónoczky János Mihály, a Miskolci
Egyházmegye nyugalmazott görögkatolikus papja, a
Magyarországi Ruszinok/Rutének Országos Szövetségének elnökhelyettese, a Magyarországon élő ruszin
közösség összefogásában, illetve képviseletében
vállalt szerepe, valamint kultúrájának ápolását és széles
körű népszerűsítését szolgáló tevékenysége elismeréseként а Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata
kitüntetést adományozta.
5.: A Fővárosi és a Terézvárosi Ruszin Nemzetiségi
Önkormányzatok, a Hodinka Antal Országos Ruszin
Értelmiségi Egyesület Duchnovics Alexander Emléknapot tartott.

Вістї

Az ünnepi megnyitót követően fellépett a Ruszinyátá együttes, kiosztották a Húsvéti előkészületek
című rajzpályázat díjait, majd a Ruszin mozaik című
kiállítás megtekintése következett.
11.: Hungarikum lett a máriapócsi nemzeti kegyhely és búcsú - jelentette be a Hungarikum Bizottság
ülése utáni sajtótájékoztatón Budapesten az agrárminiszter.
Nagy István szerint a Hungarikumok Gyűjteménye
olyan elemekkel gyarapodott, amelyre a magyarság
mindig büszke lehet. Máriapócs a leglátogatottabb
kegyhelye az országnak, évente több mint félmillióan
keresik föl, II. János Pál pápa is meglátogatta. A
település templomát 2005-ben Erdő Péter budapestesztergomi érsek nemzeti szentéllyé nyilvánította tette hozzá. (MTI, 2021.06.11.)
19.: Az „X-Y-Z – össznemzetiségi találkozó”
keretein belül Gárdonyban átadták a 2020. évi
Nemzetiségekért Díjakat. A díjat Szónoczky János
Mihály, a Magyarországi Ruszinok/Rutének Országos
Szövetségének elnökhelyettese vette át.
Áder János köztársasági elnök és Zuzana Caputova, a Szlovák Köztársaság elnöke ünnepélyes keretek
között átadták a Magyarország Kormánya támogatásával megújult borsi Rákóczi-kastélyt. A hazai ruszin
nemzetiségi közösséget az ünnepen Kozsnyánszky
János, a Magyarországi Ruszinok/Rutének Országos
Szövetségének elnöke képviselte.
28.: Magyarországi tartózkodása során Milán Ján
Pilip, a Határon túli Szlovákok Hivatala elnöke
látogatást tett az Országos Ruszin Önkormányzatnál,
ahol Kramarenko Viktor, az ORÖ elnöke tájékoztatta a
szlovákiai ruszin származású vendéget a hazai ruszin
közösség életéről és terveiről, a ruszin irodalmi nyelv
magyarországi kodifikálásának jelenlegi helyzetéről,
bemutatta a székházban található Intézményeket. A
találkozón részt vett dr. Ljavinyec István, az ORÖ Közgyűlésének tagja, a Ruszinok Világkongresszusának
elnöke.
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