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Обкладкы нашуй новинкы красять образы познатого русинського жывописця
Александера Смолара, намалёванї пуд час карантина. Майстер у апрілю праздновав свуй
родный день, из сёї нагоды од имени нашуй сполности из любовлёв ґратулуєме и желаєме
доброго здоровля, серенчі и новых успіхув у умілецькуй карьєрі.
На многая и благая лїта!

рочник XIX. число 148., марець – апріль
XIX. évfolyam 148. szám, március – április

2021

Два дубы / Két tölgy

Скалистый берег / Sziklás part

Венеція / Velence
Сонятина / Napsütés

Lapunk borítóit a neves ruszin festőművész, Szmolár Sándor festményei díszítik, amelyek a
karantén alatt készültek. A festőművész áprilisban ünnepelte születésnapját, ebből az alkalomból
közösségünk nevében szeretettel gratulálunk, és kívánunk jó egészséget, boldogságot és további
sikereket a művészi pályáján.
Éljen soká, sok boldog éven át!

Христос Воскрес! Воистину Воскрес!
Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt!

Великдень

Húsvét

Возродженя Божественого Образа
Образы, котрі жыють у нашуй памняти, судьбы,
подїї, змінювучы нашу долю, из часом змінювуть
ся. Из ушыткых образув, фраґментув нашуй
памняти, єдинственым є лице Господа Бога, котроє
постояно мінять ся у нашуй свідомости. Наша
минулость состоить из множества чорно-білых
вадь колоровых образув. У воображеню дїтины,
юного, доростлого инак проявлять ся образ Господа
Бога. И докус иншакоє лице представлять чоловік у
старости. Каждый видить образ індівідуално,
одповідно до своюй віры и наклонностюв.
Мы віруєме у вто, же
Исус Христос, котрого
Отець воскресив из любови, носить у собі черты
люблячого Отця не лем у
позурі, айбо проявлять ся
и у його дїятельстві. Майбулше, што чоловік годен
зробити про свого ближнёго, вто пожертвовати
собов, своїм жывотом за
нёго. Сеся жертвеность и
толерантность любовли,
котра подля ученя и обіцяня Исуса Христа, буде
достойно вынагороджена.
Самопожертвованя Исуса
Христа є ищи цїннїйшым,
ибо вун своёв божественостёв приняв безгатарну
боль самопожертвовануй
смерти на роспнятю, на
котрум сам умер.
Його смерть не была
самоцїлёв. Ги доказательство Його Божествености, Отець воскресив
Його из смерти обіцявучы, же и мы также зучастниме ся у Його Воскресенію.
„Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и
совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил
Его из мертвых.”(Посланя ку Колоссянам 2, 12).
Се є наша надїя, зато мы из радостёв и пересвідченём можеме повісти словами Сятого Апостола Павла: "Благословен Бог и Отец Господа
нашего Иисуса Христа, отец щедрот и Бог всякия
утехи, утешаяй нас о всяцей скорби нашей, яко
возмощи нам утешити сущия во всяцей скорби,
утешением, имже утешаемся сами от Бога. Зане
якоже избыточествует и утешение наше. Аще ли же
скорбим, о вашем утешении и спасении, действующемся в терпении техже страданий, яже и мы
страждем (2. посланя ку Коринфянум 1:3-6).
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У час світовуй пандемії, котра множыть людськоє горе, христіанам, котрі жыють надїёв
Воскресенія, треба знати утїшати ся и утїшати
другых. Коли Исуса Христа роспняли на крестї, так
ся видїло, што и Бог лишыть наш світ. Айбо на
третїй день проявила ся любов Отця у Воскресенію
Исуса Христа.
Ученикув Исуса ся подїя засмутила, вызвала велику тревогу, ибо при жывотї Исуса над ныма
пановала гордоватость. Истиннї христіане мавуть
познавати безграничну любов Создателя и воздержовати ся од сомнївув.
Євхаристія є признаком Його любовли.
Свідїтелство нашуй любовли є додержованя
завітув, котрі сповнявуть
ся через його наступникув. Його постояна притомность є у нашых молитвох, колы стрічаєме ся
из Господом через принятя хлїба за тїло Його и
вина за кров Його у час
Сятуй Літурґії.
Своёв постоянов и
утїшытелнов притомностёв одкрывать ся перед
нами образ Господа, Його
прекраснї черты. Сей воссозданый Образ Исуса
Христа мы видиме у Воскресенію. Образ Христа,
котрый мы носиме у собі,
Вун создав сам, жебы мы
были свідками Його Воскресенія.
В ы р ы в ко м с т и х а
Шандора Ременіка желаєме нашым читателям,
членам нашуй сполности и їх фаміліям благословенія, мира и здоровля у Великдень 2021. рока!
„У мнї погребеный образ Бога,
Антична статуя, чиста, спокуйна сила.
Не успокою ся, докідь не проявить ся перед мнов.
Хоть и паскудь світа наклала ся на Нёго,
Не успокою ся, докідь не буде Його Возродженя.”
Христос Воскрес!
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Воистину Воскрес!
о. Янош Мігаль Соноцькый
Товмачила: Евеліна Скіба
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Из Парламента

Парламентська Комісія націоналных меншын
Мадярщины розробила и подала по одношеню ку
главному буджету 2019. и 2020. рока велику кулькость змін по вопросам пудпорованя вседержавных, реґіоналных и містных самосправовань, їх
інстітуцій и цівілных орґанізацій. Посланик
активно зучастнила ся у формованю буджета
Вседержавного Русинського Самосправованя,
реґіоналных и містных самосправовань, Фонда
Ґабора Бетлена, резултатом чого быв значително
збулшеный обсяг буджетных средств про
самосправованя и воздержанї ныма інстітуції, а
также повышеня буджета містных и реґіоналных
самосправовань, котрі у 2020-м роцї досягли 337
міліонув форінтув.
03-го фебруара 2018. рока Общество „Хартія
XXI.“ и Вседержавноє Русинськоє Самосправованя
у будовлї Ґрекокатолицького Теолоґічного Інстітута
С. Атаназа провели конференцію пуд тітулом
„ДОВЄДНА ПО ЄДНУМ ПУТЁВИ – МАДЯРЫ И
РУСИНЫ“. Конференцію зачав митрополіт Фюлёп
Кочіш, предсїдатель Вседержавного Русинського
Самосправованя Віктор Крамаренко повідав за
дїятельство самосправованя, Віра Ґіріц, посланик
од Русинув у Парламентї Мадярщины, інформовала за зучастненя посланика Русинув у дїятельствох
Парламента.
26-го юнія 2018. рока націоналный посланик
Русинув у Мадярськум Парламентї Віра Ґіріц и
ведуча Уряда Вседержавного Русинського Самосправованя Ґабріела Ґіріц, пуд час навщивы Пряшовського Універзітета у керетох представителського обіда вручили діректорови Центра Културы
и Языкув Націоналных Меншын Др. Аннї Плїшковуй премію Антонія Годинкы у формі памнятнуй
діпломы и плакета, основателём котрої є Вседержавноє Русинськоє Самосправованя.
17. новембра 2018. рока у каштелю „Штефанія“
у залї ґрофа Мигаля Естергазія и Артура Ґёрґеі уже

третїй раз одбыло ся уже популарноє меже мадярськыма Русинами міроприятя „Шедевры Русинського Умілства“, на котрум были представленї
русинські културнї, умілські, реліґійнї, музыкалнї
добыткы, народнї традіції. У рук фамілії, рук 20лїтя Вседержавного Русинського Самосправованя
йсе было завершавучой міроприятя, котрой
пруйшло пуд главным патронатом Др. Ласлова
Кёвера, предсїдателя Парламента, пуд патронатом
Др. Іштвана Шімічкова, уповномоченого Уряда
Мадярщины, и Віры Ґіріц, націоналного посланика
Русинув у Парламентї Мадярщины. Зобравшу ся
читавым числом публику благословив владыка
Нїредьгазськуй Ґрекокатолицькуй Єпархії Абел А.
Сочка.
На покликаня веденя ВРС и посланика мадярськых Русинув у Парламентї Віры Ґіріц од 13. до
19. новембра 2018. р. навщивили Будапешт діректорка Інстітута русинського языка и културы
Пряшовського універзітета Анна Плїшкова з сотрудницёв Кветославов Копоровов. За тыждень
перебываня у Будапештї честованї гостї попозерали наш главный варош, ознакомили ся з фунґованём
русинськых інстітуцій, навщивили Парламент,
зучастнили ся на сятови „Шедевры Русинськуй
Културы” у каштелёви „Штефанія”.
Націоналный посланик Русинув у Парламентї
Мадярщины меже 24 и 27 януара 2019. рока у
Шарошпотокови на торжественум засїданю по
случаю 20-лїтя од дня основаня Вседержавного
Русинського Самосправованя повідала за своє дїятельство за минулый період и отвітила на вопросы
притомных. Пуд час паломницькуй навщивы у
Маріяповч націоналный посланик інформовала
притомных за рішеня, прийнятї на засїданёх Парламента осеннюй каденції по реліґійным вопросам.
По выступленёх ушыткі зучастнили ся у Вечурнюй
Службі. 27-го януара Віра Ґіріц, націоналный
посланик Русинув у Парламентї Мадярщины,
Віктор Крамаренко, предсїдатель Вседержавного
Русинського Самосправованя, Олґа СілцерЛикович, заміститель предсїдателя ВРС, Ґабріела
Ґіріц, ведуча Уряда ВРС и Базил Теленко, предсїдатель Русинського Націоналного Самосправованя Дебрецена потримали нараду у Дебреценськум Ґрекокатолицькум Русинськум Центері у
Дебреценї-Йовжа з вопросув термінув отвореня
інстітуції.
Вседержавноє Русинськоє Самосправованя и
посланик ключовым завданём держать захраненя
ґрекокатолицькых традіцій, укріпленя силы розвоя
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сполностюв вірникув, созданя інфраструктуры їх
дїятельства. 26. апріля 2019. рока у ДебреценїЙовжа, на ул. Фелшёйовжаі 11. одбыло ся отвореня
и осяченя Ґрекокатолицького Русинського Центера,
збудованого при пудпорованёви МЛР. На фасадї
Центера ґрекокатолицькый крест и русинськый
герб, осяченї папов Ференцом на авдіенції, котра
одбыла ся у Римі, на площі Сятого Петра. У авдіенції зучастнили ся Фюлёп Кочіш, митрополіт Гайдудороґськуй митрополії, Віра Ґіріц, націоналный
посланик Русинув у Парламентї Мадярщины,
Віктор Крамаренко, предсїдатель Вседержавного
Русинського Самосправованя и Серґей Русинко,
церькувный секретарь.
У осени 2019-го рока на ініціативу посланика
уже 4-ый раз у залї ґрофа Мигаля Естергазія и
Артура Ґёрґеі у каштелю „Штефанія“ держали сьме
міроприятя „Шедевры Русинського Умілства“, на
котрум были притомнї высокопоставленї гостї:
Др. Іштван Шімічков, уповномоченый Уряда и отвітственый за патріотичной и воєнськой хованя и ку
сёму приязанї інвестіції, днесь руководитель
парламентськуй фракції ХДНП, Віра Ґіріц,
націоналный посланик Русинув у Парламентї
Мадярщины, Др. Ромулус Русин, бріґадный ґенерал, ведучый секретаріата Воєнськуй Міністерії,
днесь держсекретарь Міністерії, Др. Янош Ковач,
главный новтарош Уряда Боршод-Абов-Земплинськуй области, Др. Томаш Терек, ведучый секретаріата замістителя омбудсмена по націоналным
вопросам, о. Іштван Ковач, сященик ґрекокатолицькуй парохії Дунауйвароша, Др. Ґабор Беркес,
діректор Воєнськуй Школы и Колеґіума имени
Кароля Кратохвіла з двома своїма курсантами.
Вседержавноє Русинськоє Самосправованя и
посланик ключовым завданём держать захраненя
материнського языка. На ініціативу и при пудпорованю посланика продовжать ся процес
кодіфікації русинського літературного языка.
Научнї сотрудникы Научного інстітута имени
Антонія Годинкы скончили редаґованя „Русинського ґраматичного кодекса”, вуданя переданой до
печатнї. До половкы сёго рока має быти приладженый до публикації „Русинсько-мадярськый и
мадярсько-русинськый словарь термінус-технікусув” и „Русинськый словарь топонімув”.
Меже 2018 и 2019 роками булш ги тысяча
мадярськых и загатарных Русинув были гостями
посланика на екскурзії у Парламентї, а 115 членув
нашуй сполности по екзкурзії мали можность
познати історичнї памняткы Будапешта пуд час
вечері на прогулцї шіфов.
2020. рока уєдно из Др. Іштваном Шімічковом,
уповномоченым Уряда и отвітственым за патріо-
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тичной и воєнськой хованя и ку сёму приязанї
інвестіції, днесь руководителём парламентськуй
фракції ХДНП, посланик подаровала діґіталну
таблу Мучонськуй общеобразователнуй школї
имени Сятого Петра. За час меже 2019-2020.
роками посланик пудпоровала стіпендіёв двох
школашув общеобразователнуй школы и єдного
ґімназішта.
По парламентськых выборох 2018. рока нова
Парламентська Комісія націоналных меншын
Мадярщины создала робочу ґрупу з вопросув
модіфікації Закона за права націоналных меншын
CLXXIX. 2011. рока. Посланик, ги член ґрупы,
активно зучастнила ся у законотворчум процесї.
Комісія націоналных меншын Мадярщины 28-го
апріля 2020-го рока приняла ініціативу модіфікації
закона и предсїдатель Комісії націоналных меншын
Мадярщины Імре Ріттер пуд нумером Т/10303
представив документ у Парламент. 16-го юнія 2020го рока на пленарнум засїданю 4/5 часть депутатув
проголосовала за модіфікацію закона.
У процесї модіфікації проекта Закона за
сосполноє хованя од 2011. рока CXC. паралелно
обговорёвали ся націоналнї вопросы и зміны
параґрафув за націоналнї права Закона од 2011. рока
CLXXIX., ку нёму прикапчаного. Члены Пудкомісії
сосполного хованя и културы, у тум числї и посланик Русинув, розробили много предложень,
котрі и были голошенї пуд час твореня закона. На
пленарнум засїданю 3-го юлія 2020-го рока
депутаты проголосовали за модіфікацію закона.
На Пленарнум засїданёви Парламента 4-го
новембра 2020. рока посланик выразила позіцію
Парламентськуй Комісії націоналных меншын за
дїятельство Омбудсмана за общі права чоловіка и
його замістителюв за 2019. рук.
Посланик все кликана на засїданя и міроприятя
Собура Вседержавного Русинського Самосправованя, своє дїятельство тримле у тїснуй кооперації из
руководителями и депутатами вседержавного,
реґіоналных, містных самосправовань и цівілных
орґанізацій.
Віра Ґіріц
посланик Русинув Мадярщины у Парламентї
Мадярщины,
Член Парламентськуй Комісії Націоналных
Меншын Мадярщины и Пудкомісії сосполного
хованя и културы Парламентськуй Комісії
Націоналных Меншын Мадярщины, Мадярськословацькуй ґрупы Інтерпарламентськуй Унії,
Націоналної Рады Еколоґічного Розвоя
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Akikre büszkék vagyunk

Одрывок из телефонного інтервю

з нашов колеґинёв Іринов Сюч-Ворінков
на мадярськуй проґрамі словацького радіова
Саболч Кётелеш, сотрудник радіова „Патріа”: Як трафили сьте у Пряшовськый універзітет?
Ірина Сюч-Ворінка, сотрудник Русинського
научного інстітута имени Антонія Годинкы:
Держсекретаріат з вопросув реліґійных и націоналных капчань Офіса премєр-міністера выдїлив
ми стіпендію, дякувучы котруй теперь я штудуву
русинськый и мадярськый языкы и літературы.
2016. рока у Пряшові я зучастнила ся на научнуй конференції и уже тогды полюбив
ми ся высокый научный уровень універзітета, айбо я не
думала, же даколы туй буду
штудовати. Так думаву, же про
мою научну карьєру важно
дустати таку діплому и знати
ищи булше за язык и історію
Русинув.
С.К.: Не чудувуть ся на Вас,
же Вы родачка из Пудкарпатя,
бываєте у Мадярщинї, а учите
русинськый язык у Пряшові?
І.С.В.: Многі, меже ныма и
преподавателї спершу чудовали
ся, же мавуть дїло из студентков
из Будапешта, бо до Пряшова
доста далеко и транспортноє
капчаня меже ныма не ідеалной, айбо з часом вшытко
файно вуладило ся, а мої преподавателї дуже
кедвешнї и емпатичнї.
С.К.: А як вто, же русинськый язык ся учите по
русинськы, мадярськый ‒ по мадярськы, а меже
тым маєте знати и по словацькы?
І.С.В.: Русинські предметы повностёв по
русинськы суть, про моїх преподавателюв русинськый є материнськым языком, на мадярськуй
спеціалности преподавателї из мадярськым материнськым языком, таким кіпом согласовала-м
пары. Такі предметы, ги псіхолоґія и педаґоґія,
котрі учать на словацькум языкови, мало проблематичнї, бо я не говорю по словацькы, айбо до
теперь годна-м была абсолвовати вшыткі поставленї завданкы.
С.К.: Кедь чоловік знає русинськый язык, на
кулько тяжкым видить ся словацькый? Легше го
порозуміти?
І.С.В.: На много легше, много вшелиякого
розуміву, бо мої преподавателї говорять на обох
языкох. Ставало ся так, же порозуміла-м текст,

проблема у тум, же не годна-м ся высловити по
словацькы. Айбо было и так, же пробовала-м
комуніковати по русинськы и похопили ня.
С.К.: Як чули сьте ся трафити меже такых
обстоянь, де дуже важна роля русинськуй културы
и занимавуть ся нёв на много май высокум уровнёви?
І.С.В.: Чуство было вдохновеноє, айбо и бояла
єм ся мало. Універзітетськый
кампус величезный, у Пряшові
є русинськый театер, музей.
Нараз видко, же честованя русинськуй културы и ї розвуй є
на высокум уровнї.
С.К.: И у вароші порозумієте ся?
І.С.В.: Айно. Маву личный
опыт, коли у поїздї калауза
штось зазвідав, а я го не дуже
похопила, майже просив муй
паспорт. Видїв, же не дуже розуміву го и пробовав говорити
по руськы, а я зазвідала, ци не
знає „по нашому”, и вун зачав
говорити по русинськы.
С.К.: Cece може ся стати
зато, же на Пудкарпатю мадярська и русинська сполность ся
змішовала, айбо менї ся видить,
же у пряшовськум русинськум
языкови не є мадярські слова, ци Вы стрічали сьте
сякі?
І.С.В.: У пряшовськум русинськум языкови є и
мадярські слова, напримір, „серенча” ‒ не тяжко
порозуміти, што значить.
С.К.: У історії Русинув не было державности, а
народ и язык жыє, сесе дуже інтересно. У чум
секрет?
І.С.В.: Я думаву, же у захраненю нашых
културных, реліґійных и народных традіцій. Тот, ко
голосить ся Русином, чом бы мав вуверечи свою
націоналность, кедь у його сердцёви жыє вто, што
вун Русин.
С.К.: Дякуву красно!
І.С.В.: И я дякуву!
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Радіо „Патріа”, 20.03.2021.
Товмачила: Ірина Сюч-Ворінка
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Наші знаменитости

Akikre büszkék vagyunk

Награда Яноша Мигаля Соноцького
Янош Мігаль Соноцькый, познатый у области Боршод-АбовЗемплин и позад ї гатарами ґрекокатолицькый сященик, пилный
хранитель русинськых традіцій,
вызначный представитель мадярськуй русинськуй cполности и
містного самосправованя, родив ся
6. мая 1954. рока у Шайовсентпейтері.
Свої дїточі рокы вун провюв у
Мучоню, вурос ги член русинськуй
сполности, пузднїйше став ї аґілным дїятелём.
По сконченю Нїредьгазського
Теолоґічного Інстітута 1978. рока
єпископ Др. Сілард Керестеш вусятив го на сященика у селї Ракаца.
Свуй професіоналный путь Янош
Соноцькый зачав у Овздї помучним сящеником, а дале служыв парохом у селох
Модёровшка, Філкегаза, Ґадна, Абауйсантов и
Шайовпетрі. О. Соноцькый написав много статюв у
реліґійных періодичных выданёх „Görögkatolikus
szemle” (Ґрекокатолицькый обзор) и „Keresztény
élet” (Христіянськый жывот). Од 2011. рока ‒ ги
главный редактор нашуй новинкы „Русинськый
Світ” ‒ бізувнує ї высокый уровень, од мая 2016.
рока продовжовав редакційноє дїятельство.
Янош Мігаль Соноцькый од 2006. до 2010. рокув быв вубраным членом Собура Вседержавного
Русинського Самосправованя, своёв цїлёваностёв и
вытрималостёв у дїятельствови вун додав свою
долю в захраненя русинськых цїнностюв, традіцій
и ґрекокатолицькуй духовности.
За потриману роботу у пудпорованю русинськуй културы Собур Вседержавного Русинського
Самосправованя 2008. рока удїлив Яношови
Мігалёви Соноцькому премію Антонія Годинкы у
формі памнятнуй плакеты и діпломы.
Віктор Орбан, премєр-міністер Мадярщины,
2013. рока передав высоку награду про редакцію
новинкы "Русинськый Світ". Націонална Премія
была передана за многоручну роботу в інформаційнум просвіщеню русинськуй сполности у Мадярщинї.

Редакція грошову премію вухосновала про паломництво на
Сяту Землю, єдным из руководителюв делеґації быв Янош Мигаль
Соноцькый. Ги заміститель предсїдателя Общества Русинув/Рутенув Мадярщины є єдным из лідерув русинськых цівілных орґанізацій, скапчувучым елементом їх
дїятельства и опредїлявучым їх
путь.
Презідент Мадярщины рішенём 121/2021.(III.15.) KE за наданя
наград подля статї (ф)4-уй главы 9го роздїла Констітуції Мадярщины, 1-уй главы 18-го параґрафа
Закона
CCII. 2011. рока „За герб, заставу и державнї награды Мадярщины”, на номінованя премєр-міністера, за дїятельство у консолідації и представленю інтересув
бывавучуй у Мадярщинї русинськуй сполности, за
захраненя и активну популарізацію русинськуй
културы Яноша Мигаля Соноцького, ретірованого ґрекокатолицького сященика Мішколцськуй
ґрекокатолицькуй єпархії, замістителя предсїдателя Общества Русинув/Рутенув Мадярщины наградив Орденом Золотого Креста Мадярщины
за цівілнї заслугы.
Magyar Közlöny, 2021. Ч. 42.
Товмачила: Ірина Сюч-Ворінка

Честованї читателї!
Просиме 1% из вашуй данї перечисляти на фундацію „За Русинув”,
данёвоє число котрої: 18170720-1-42
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Вічная памнять!

Örök emléket!

Прощаєме ся од Василя Цепелцауера
Из тяжкым сердцём голосиме русинськуй
націоналнуй сполности, што 21. фебруара 2021.
рока нагло попрощав ся из нами навікы єден из
майактивных членув Пейчського РНС, котрый од
теперь, из міста приближеного до Бога, желає своюй фамілії, приятелям и колеґам лїпшого жывота.
Його од нас забрала смертелна пандемія из
таков силов, што лишыла Лоціёви лем два дни
земного жывота. Айбо мы и зато споминаєме його
особу, котра вшелияку сосполну роботу сповняла
из великов радостёв, ибо вун быв правдивым
членом сполности.
Чкода, же жывот його удав ся куртїйшым, ги вун
бізовав, и ги вун заслужовав. Лоці родив ся у
відикови коло жерел Білуй Тисы, у селї Боґдан 7-го
юнія 1957. рока, и на 63-ум рокови жывота у
страшных мукох лишыв свою фамілію и вшыткых
тых, котрі го добрі познавали, котрым вун много
помагав.
До Мадярщины вун прибыв из далекого
Пудкарпатя из своїма традіціями, атмосферов и
любовлёв Верхнюй Тисы вєдно из родинов у юнію
1989. рока, де до самуй смерти змуцнёвав русин-

ську меншыну у Пейчови. Сесь дух вун привюз из
карпатського края, ибо позітивный смысел жывота
и способность адаптовати ся у Русинув у кровли.
Уєдно из сым, Лоці быв добрым цімбором и членом
меншыны, на кого русинська и пудкарпатська
сполность усе могла ся сперати.
Вун дуже добрі ся розумів у виничарствови и
роботох у кертї, што доказує Чудесный Сад,
вурощеный про пейчську русинську сполность.
Свою отцюзнину вун указав нам, будучы єдным из
орґанізаторув турістичных проґрам на Пудкарпатю.
„Вун быв истинным обществеником, його
вшыткі познавали у Пейчови, ко хоть раз выйшов на
улицї вароша,” ‒ так казали за нёго. Лоція хоть коли
мож было покликати на помуч, котру вун усе робив
из радостёв.
Из великов почтивостёв прощаєме ся од Тебе,
наш цімборо Лоці, и выражаєме сочуство жалобнуй
родинї.
Од имени Русинув, Русинського Націоналного
Самосправованя Пейча и приятелюв Йожеф
Чегілї, предсїдатель РНС Пейча.
Товмачила: Евеліна Скіба

In memoriam Міра Андрея Варґа
Міра Андрея Варґа (дївоча фамілія Сілвай),
родила ся 30-го юлія 1930. рока на Пудкарпатю, у
селї Вульшинкы, другов дїтинов четырёхдїтнуй
попувськуй фамілії.
Меже ї предкув за даскулько ґенерацій были
ґрекокатолицькі сященикы и ї отець, продовжувучы
фамілну традіцію, служыв сящеником у селох
Пудкарпатя. Дїточі рокы она провела у селї, од
1939-го рока вєдно из сестров воспитовала ся у
мукачовськум римокатолицькум монастырёви, 4
рокы жыла в Ужгородї у монашок в домі Ґізелы.
Четырнадцятьручнов вступила у
педучилище, учителёвати зачала у селї Оклї-Гедь (Клиновецька Гора),
коли юй ищи не сповнило ся и 18
рокув. Там она стрітила свого будучого чоловіка, діректора школы Ласлова Варґу. У ных родило ся двоє дїти,
донька Моріца и сын Ласлов. Позад
тяжкуй хвороты Андрея рано утратила дочку, а 1999. рока овдовіла. Сїмдесятьручнов Міра Андрея перестяговала ся у Нїредьгазу из сыном и
родинов. Она дуже гордила ся активнов и самодостаточнов жызнёв на
пензії: продовжовала малёвати, на
што многі чудовали ся, ибо из ї рук

выходило все булше и булше прекрасных творув.
Сесь талант має корінь у минулости, наслїдовала
вна го од заслужено знаменитых предкув пудкарпатськуй фамілії Сілваюв. Ї образы выставляли
ся даскулько раз у Нїредьгазї, по выставцї поєднї из
ных вна сердечно оддавала своїм приятелям и
знакомым. Ги член русинськуй сполности у Нїредьгазї, читала лекції на міроприятёх, співала,
бавила на фортепіанови и орґанізововала дїточі
проґрамы.
Міру Андрею Бог обдаровав восьмома правнуками, котрых она любила безоговорочно и усе глядала способ, обы їм
угодити.
Позад пандемїї она сокотила ся,
не часто выходила из хыжї, айбо зато
активно проводила свої дни. Не позеравучы на краснї рокы, у неї не было серіозных хворот, айбо позад несеренчливого перелома шыйкы бедра
она трафила до шпіталю. Позад
ускладненя 29. марца 2021. рока Міра
Андрея спочила у Бозї. Утратили сьме
честну, глубоко вірувучу, рідкостно
інтеліґентну и активну личность.
Блаженый Юй покуй! Вічная Юй
памнять!
Товмачила: Евеліна Скіба
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Література

Irodalom

Ґрекокатолицькый сященик, писатель, реліґійный и сосполный дїятель свого часа
Александер Духнович є сімболом русинського націоналного двиганя у світї. Родив ся
Александер Духнович 4. апріля 1803. рока в Тополї на Пряшовщинї. До днешнёго дня вун
майвеце познатый у світї Русин.

Александер Духнович: Милен и Любица
Идильская повѣсть, от древних русинов времен
Часть IV.
Прощався с Любицею Милен, с веселым намѣреніем утраго посѣщенія, в сладкой радости
повернул, вшед в лодочку, взяв весло, и невнимавше на прибытіе воды, в чуственном забытіи плавал
на свою сторону; напрасно же обачив, что лодочка
его мечется по валах, и в самой середині рѣки к
едной скалѣ так трѣснула, же и весло маленькое
переломилося; тогда ухватили валы лодочку, и
несли ю в далину як вѣтор; устрашился Милен,
ратовати хотѣл, но уже не было можно; в отчаяніи
несен волнами кричал, просил помощи, но бывшей
нощи никто не слышал воплѣ его; он таже знаменаяся святым крестом, поручил Вседержителю
судьбу свою; между страхом и надеждою летѣл по
серединѣ валов! откуда прибыла вода незная, не
видѣл, что чрез время прогулки его на Бескидѣ
ужасный дождь ліялся; — видѣл гев там блистящіися по берегам огники, кричал, но рык воды не
допустил голос к огневи; напослѣд увидѣв яснѣйшій блеск, лодочка его просто к нему смагалася; и
сей час приближилися помощницы, кваками
желѣзными лодочку его привлекше, взяли его на
свой корабчок, и вывели на сухій берег, просили до
хижицѣ, на которой стѣнах мрежи сушилися; он
вшед, благодарив им, помолился Господу о
спасеній своем. Рыбар, — сій бо были в корабщику
— благодарили также Господу, давшему им милость сей день двѣ особы спасти. Един рыбарь сей
час послужил своим гостям хлѣбом и овощами,
другійже доселѣ приготовил рыбу, на угощеніе
приходников своих. Бо знати нужно, что рыбари,
кромѣ Милена, той вечер честнаго едного старика
выслободили от утопленій, и той был помянутый
другій гость.
Рыбарь оставшій забавлял гостей своих, и не
забавком другій приготовленную принес рыбу, и
всѣ весело вечеряли; — домашній спросили гостей
о их участи, и первый Милен сказал ужасный свой
случай; посемуже вопрошен старик, вздохнув отер
слезы, так начал говорити: — Я братя любезныи
житель, и гражданин великаго города К … именем
Радан, был Сенатором, болше раз и началником
гражданским, но о жалю, началники града того
потупивше заповідь Божую, нечестиівыім путем
пустилися, примѣром лукавым бывше, нравы
сограждан своих погубили, они про малый и худый
добыток, про дары, мамону, и про дочасное имѣніе,
мѣсто правосудія неправду, окламство возвышили,
— там про свойственную ползу грѣх похвалою,
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безчесть честію, злодѣйство добродѣтелію сталося,
благочестивій гоненіями пренаслідовалися, а нечестивіи лестники, ласкателіе, найпачеже сродники
нечестивых началников, воры и злодѣи в степени
превозношалися, народ заслѣпленный тѣми прелщен не видѣл свою пагубу! Я видів неправедность
противорек, неправедному суду противился, я
закон защищал, и они мене прото ненавиділи,
наустили противо мене народ, мою невинность
потоптавше, на конец изгнали во заточеніе. О
Господи ты праведен еси, не помни беззаконіе их, и
натхни их духом святым, чтоб иміющіи очи виділи,
и лишилися беззаконія.
Сія сказав старец, густый вздох высыпался из
его грудей. Дивительно слышали его невинныи
рыбари, чудящеся, что могут быти люде невинности гонителіе, и неправды защитителіе. — Так
между пріязным разговором отдалися на покой, и
твердо заснули.
Милен не зажмурил ока; он печальный изображал тужбу отца своего, и еще болше тоску Любицы,
коль пришедшу утру не посітит, и с тім в смятеніе и
безпорядок приведет ю.
Лишь что денничка золотыи разляла лучи, уже
поставали всі. Старый взял свою палицу, вірную в
путешествіи супругу, объем обоих рыбарей: Бог
Господь и защититель добра отплатит вам добродітель; прощался с ними, прощался и Милен, и
пустился в товаристві старика на путь; тихим
шагом – ишли, и коль старик утрудился, посідали
оба спочивати; — пришедшу жару полудневному,
Милен завел старушка в зеленую тінь, ишол для
него овощей зберати; и снову провождали путешествіе; и коль уже соненько заходило, радостно
показовал старушкови Милен любезнаго отца
своего домичок, котораго комин уже с далеки
показовался. —
Там в смятеніи журился теперь старый Богдан,
тоскуя горенько о сынѣ, трясся, чго сынови его нещастіе случилося; но услышав звук развеселился, и
се Милен уже в обятіях его; — сказал ему сын
нещастный случай, и сопутешественника своего
участь, поцѣловал любезнаго отца. — Богдан
слышав стараго судьбу, любезно привитал его, и
рек: честный чужестранец! с радостію подѣлю с
тобою, что мнѣ Господь дал, моє обыстя да будет и
твоим обыстіем; с тѣм посадил стараго на мягкій
столец, отложив его палицу и просил, чтоб спочивал с миром.
(Дале буде)

Русинськый Світ • Ruszin Világ

Вістї

Hírek

Серіозно почкодили ґрекокатолицьку церьков у Ґёдёлёві у день Націоналного Сята.
Пудпорованя на реставрацію просиме заганяти на: Gödöllői Görögkatolikus Parókia CIB
Bank 10700196-68775045-51100005
Дякуєме за помуч (контрибуцію)!
23–24. марца 1991. рока у Міджілабірцёх одбыв ся
Первый Світовый Конґрес Русинув. За юбілей
припомнянули cяточнов он-лайн конференціёв
Світовуй Рады.
У Шарошпотокови на честь 345. родного дня Великого князя одбыло ся покладеня вінцюв до статуї
Ференца Раковція ІІ. Честь оддали Віктор Крамаренко, предсїдатель ВРС, Др. Едіт Тамаш, діректор
Музея Раковція Націоналного Музея Мадярщины,
Янош Кожнянськый, предсїдатель РНС Шарошпотока и ОРМ, Петро Гладинець, предсїдатель РНС
Будапешт-Уйбуды.

тот факт, же 11-го юлія 1847. рока Шандор Петевфій
переступив гатар Ужанськуй жупы.
Меморіална табла на стїнї Мукачовського замка
свідчить, же Шандор Петевфій 12-го юлія 1847.
рока навщивив замок. Таблу Мукачовови (варошови) и аматорському кружкови Раковція даровало
поселеня Раковціфолво.
Памнятник Шандора Петевфія перед будовлёв
Казіна бывшуй жупы Береґ тримле памнять перебываню Петевфія у Береґсасї.
375 рокув Ужгородськуй церькувнуй унії!
24. апріля 1646. рока важный день у історії
христіанства и ґрекокатолицькуй церьковли. У день
Сятого Юры у каплицї Ужгородського замка 63
пудкарпатськых, у булшости русинськых, сященикув Мукачовськуй православнуй єпархії пуд
веденём отцюв василіан Петра Партенія и Гавриіла
Косовича сімболично присягнули на католицьку
віру еґерському римокатолицькому єпископови Ю.
Якушичови. Сым они пудчинили ся папі Інокентійови X. и його наступникум и вернули ся пуд
владычество Сятого Престола. Возвышеным
моментом церемонії была Літурґія на церькувнославянськум языкови.
Жерело: www.ujember.hu
az-ungvari-unio-emleke, Шандор Шебештєн.

В Ужгородї на площі Петевфія на стїнї будовлї
меморіална табла и памнятник поета припоминать

З великов радостёв інформуєме русинську сполочность, же Общество
Русинув/Рутенув Мадярщины за дїятельсво про русинську націоналность
дустало признаня премєр-міністера - Премію за націоналнї меншынства.
Ґратулуєме и жадаєме далшых успіхув!

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

Galériánk

Паска у Мучоню / Húsvét Múcsonyon

Паска на Пудкарпатю / Húsvét Kárpátalján

Сяченя паски на площі Руж у Будапештї
Pászkaszentelés a budapesti Rózsák terén

Стрaстна Недїля у Мучоню / Virágvasárnap Múcsonyon

10

Русинськый Світ • Ruszin Világ

Galériánk

Наша ґалерія

Húsvét Pécsett / Паска у Пейчови

Dr. Törökné Pusztai Enikő
Енікё Пустаї Др.Тёрёкни

Csehily József / Йожеф Чегілї

Gyöngyössi Ferenc / Ференц Дёндёшші

Csekmenné Nagy Erzsébet
Єлізавета Чекменни Надь

Bajic Ágnes
Аґнеса Баїц

Vajda család / Фамілія Вайдовых
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Antal Piroska / Пірошка Антал
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Húsvét

Великдень

Az istenarc reneszánsza
A felettünk múló idővel megváltoznak a bennünk
alvó, szunnyadó vagy éppen elevenen élő képek.
Emlékek, sorsok, sorsfordító események mozzanatai. A
sok szunnyadó, ébredező képek közül az egyedüli az
istenarc, amely állandó változásban van. A többi
fekete-fehér vagy színes képként van bennünk. Az Isten
arca más volt bennünk gyermekkorukban, ifjú- és
felnőttkorunk Isten arca is más volt. Az idősödő vagy
már megöregedett emberben az istenarc is másként
jelenik meg. Mindenkiben egyéni és egyedi módon,
hite és ragaszkodása szerint.
Hittel valljuk, hogy Jézus Krisztus, akit az Atya
szeretetből támasztott fel,
magán hordja Atyjának szerető vonásait, nem csak tekintetében, hanem megnyilvánuló tetteiben is. A legnagyobb tette, amit az ember
tehet embertársáért, hogy
feláldozza magát, életét, életerejét a másikért. Ez a szeretet önfeláldozó nagyvonalúsága. Jézus Krisztus tanítása
és ígérete szerint nem marad
el a jutalma. Ez még nagyobb
értékű Jézus Krisztus esetében, mert ő isteni mivoltában
vállalta a keresztfán az önfeláldozás végtelen fájdalmát,
amibe ő maga bele is halt.
Halála nem öncélú volt.
Istenségének további bizonyítékaként az Atya Őt támasztotta fel a hálából, ígérve, hogy mi is részesedünk
feltámadásában. „Amikor
vele együtt eltemetkeztetek a
keresztségben, és vele együtt
fel is támadtatok annak az
Istennek erejébe vetett hit
által, aki őt feltámasztotta a
halálból” (Kolosszeieknek írt
levél 2, 12.)
Ebben van a mi reménységünk, ezért meggyőződéssel és örvendezve mondhatjuk Szent Pál apostollal:
„Áldott legyen az Isten, ami Urunk Jézus Krisztusunk
Atyja, irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki
megvigasztal minket minden szorongattatásunkban,
hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik bármiféle
szorongattatásban vannak, azzal a vigasztalással,
amellyel Isten minket is megvigasztal. Mert amint
bőven van részünk Krisztus szenvedésében, úgy bőven
van részünk Krisztus által a vigasztalásban is. (2.
Korintusiaknak írt levél 1,3-6).
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Az emberi nyomorúságokat gerjesztő világméretű
járványban a keresztény embernek, akiben a keresztség
által a feltámadás reménye él, kell tudni vigasztalódni
és másokat is vigasztalni. Jézus Krisztus keresztre
feszítésében és halálában úgy látszott, az Isten is
elhagyta a világot. Harmadik napra az Atya szeretete
nyilvánult meg Jézus Krisztus feltámadásában.
Jézus tanítványaiban e szomorú események
kétségbeejtő félelemet támasztottak, míg korábban
Jézus mellett az elbizakodás lelkülete uralkodott el
rajtuk. A keresztény embernek - távol a kétségbeesés és
az elbizakodás útvesztőitől - meg kell tapasztalni
Istenünk végtelen szeretetét.
Szeretetének jele az
Eukarisztia. Szeretetünk jele: végrendeletének érvényesítése, melynek örökösei révén megvalósítjuk állandó
jelenlétét az Anyaszentegyház imái által a kenyér és a
bor színe alatt a Szent Liturgiában.
Állandó és vigasztaló
jelenlétével fölfedi előttünk
az Atya istenarcának gyönyörű vonásait. Ezt a megvalósult istenarcot láthatjuk
Jézus Krisztus feltámadásában. Magunkban hordott
istenarc megtisztításában,
megvalósításában Ő maga
segít bennünket, hogy feltámadásában is részesek legyünk.
Reményik Sándor: Istenarc című versrészletével
kívánunk a Kedves Olvasónak, közösségünkhöz tartozóknak és szeretet családjaiknak üdvösséget, békességet, egészséget 2021. Húsvétján!
„Egy istenarc van eltemetve bennem:
Antik szobor, tiszta, nyugodt erő.
Nem nyugszom, amíg nem hívom elő.
S bár világ-szennye rakódott reája,
Nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza.”
Föltámadt Krisztus! ----- Valóban föltámadt!
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Közéletünk

Сосполный жывот

A Parlamentből

Az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek
bizottsága számos módosító javaslatot dolgozott ki és
nyújtott be a Magyarország 2019. és a 2020. évi
központi költségvetésről szóló törvényjavaslathoz a
települési, területi és az országos önkormányzatok, az
általuk fenntartott intézmények és a társadalmi szervezetek támogatásának emelésére. A bizottsági
egyeztetések során a szószóló aktívan részt vett az
Országos Ruszin Önkormányzat, az általa fenntartott
intézmények, a települési és regionális önkormányzatok, a ruszin társadalmi szervezetek, a Bethlen Gábor
Alap támogatását éríntő tárgyalásokban, amelyek
eredményeként 2020-ben, jelentős emelkedéssel, 337
millió forint támogatást sikerült elérni a hazai ruszin
közösség finanszírozásában.
2018. február 03-án a Charta XXI Egyesület és az
Országos Ruszin Önkormányzat a nyíregyházi Szent
Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
helyiségeiben EGYÜTT AZ ÚTON MAGYAROK ÉS
RUSZINOK címmel konferenciát rendezett a ruszinmagyar kulturális kapcsolatokról. A konferenciát
Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyházmegye érsekmetropolitája nyitotta meg, majd Kramarenko Viktor,
az ORÖ elnöke a hazai ruszin önkormányzatiságról, a
szószóló a magyarországi szószólói intézmény tevékenységéről tájékoztatta a hallgatóságot.
2018 június 26-án Giricz Vera, az Országgyűlés
ruszin nemzetiségi szószólója és Giricz Gabriella, az
ORÖ Hivatalvezetője az Eperjesi Tudományegyetemen tett látogatást. Az ünnepi vacsorán a szószóló
átnyújtotta dr. Pliskova Annának, az Eperjesi Egyetem
Nemzeti Kisebbségek Nyelvi és Kulturális Központja
igazgatójának az ORÖ által 2004-ben alapított Hodinka Antal-díj 2018. évi plakettjét és oklevelét.
2018. november 17-én a Stefánia Palota Gróf
Eszterházy Mihály és Görgey Artúr termeiben a szószóló kezdeményezésére harmadik alkalommal ren-

dezték meg a Ruszin Művészet Remekei nagy népszerűségnek örvendő, a ruszin kulturális, népművészeti, vallási, zenei értékeket és hagyományokat
bemutató rendezvényt. A Családok évének és a 20 éves
az Országos Ruszin Önkormányzat évzáró ünnepségének fővédnöke és vendége dr. Kövér László,
Magyarország Országgyűlésének elnöke volt, védnökei dr. Simicskó István kormánybiztos és Giricz Vera
szószóló voltak. A jelenlévő nagyszámú közönséget
Szocska A. Ábel atya, a Nyíregyházi Görögkatolikus
Egyházmegye püspöke áldotta meg.
Az Országos Ruszin Önkormányzat és Giricz Vera,
az Országgyűlés ruszin nemzetiségi szószólója meghívására november 13-19-e között Budapesten tartózkodott az Eperjesi Tudományegyetem Ruszin Nyelv és
Kultúra Intézet igazgatója, Dr. Pliskova Anna és
munkatársa, Dr. Kvetoszlává Koporova. A szlovákiai
vendégek a budapesti tartózkodásuk alatt megismerték
fővárosunk nevezetességeit, látogatást tettek a Parlamentben, és részt vettek a Stefánia Palotában
rendezett Ruszin Kultúra Remekei rendezvényen is.
2019. január 24 – 27 között a szószóló az Országos
Ruszin Önkormányzat megalakulásának 20. évfordulója tiszteletére megrendezett rendezvénysorozat
emlékülésen vett részt Sárospatakon, ahol beszámolt az
Országgyűlés elmúlt ülésszak történéseiről és válaszolt
a feltett kérdésekre. Másnap a Máriapócsi zarándoklat
keretén belül a Parlament által az őszi ülésszak idején a
hitélettel kapcsolatos intézkedésekről tájékoztatta az
összegyűlt népes hallgatóságot. A zarándoklat a Máriapócsi Kegytemplomban istentisztelettel végződött. Az
ünnepi sorozat zárásaként az Országgyűlés ruszin
nemzetiségi szószólója, Kramarenko Viktor, az ORÖ
elnöke, Szilcer-Likovics Olga, ORÖ elnök-helyettese,
Giricz Gabriella, az ORÖ hivatalvezetője, Telenkó
Bazil, a Debreceni RNÖ elnöke a Debrecen-Józsán
felépült Görögkatolikus Ruszin Közösségi Ház megnyitásával kapcsolatos feladatokról tartott helyszíni
egyeztetést.
Az Országos Ruszin Önkormányzat kulcsfontosságú feladatának tekinti a görögkatolikus
hagyományok ápolását, a vallási közösség fejlesztő
erejének erősítését, az infrastrukturális háttér létrehozását. Ennek érdekében fejtett ki aktív tevékenységet
a szószóló. 2019. áprilisában a Debrecen, Felsőjózsai
utca 11. szám alatti teleken az EMMI támogatásával
felépült a Görögkatolikus Ruszin Közösségi Ház. Az
épület főbejáratát díszitő, fából faragott keresztet és a
ruszin címert megáldotta Ferenc pápa a Szent Péter
téren megtartott pápai audiencián, amelyen részt vettek
Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyházmegye érsek-
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metropolitája, Giricz Vera, az Országgyűlés ruszin
nemzetiségi szószólója, Kramarenko Viktor, az Országos Ruszin Önkormányzatot elnöke, Ruszinkó
Szergej érseki titkár.
2019-ben immár negyedik alkalommal tartottuk
meg a budapesti Stefánia palotában a szószóló kezdeményezésére évente megrendezésre kerülő „A ruszin
művészet remekei” rendezvényt, amelyen vendégeink
voltak: dr. Simicskó István, a hazafias és honvédelmi
nevelésért, illetve az ezzel összefüggő beruházásokért
felelős kormánybiztos, jelenleg a KDNP frakcióvezetője, dr. Ruszin Romulusz dandártábornok, a Honvédelmi Minisztérium titkárságvezetője, jelenleg
humánpolitikai államtitkár, dr. Kovács János, a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Önkormányzati
Hivatal főjegyzője, dr. Török Tamás a nemzetiségi
ombudsmanhelyettes titkárságvezetője, Kovács István
atya, a Dunaújvárosi Görögkatolikus Egyházközség
parókusa, dr. Berkecz Gábor, a Kratochvil Károly
Honvéd Középiskola és Kollégium igazgatója és két
növendéke.
Az Országos Ruszin Önkormányzat egyik legfontosabb feladatának az anyanyelv ápolását tartja,
ennek érdekében a szószóló kezdeményezésére és
támogatásával folytatódik a hazai irodalmi ruszin nyelv
kodifikálásának folyamata, a Hodinka Antal Ruszin
Tudományos Intézet munkatársai befejezték a Ruszin
nyelvtani kódex kéziratát, rövidesen a nyomdai munkák következnek. Idén év közepére nyomdába kerülnek
a ruszin - magyar, magyar – ruszin szakszavak szótára
és a ruszin helységnevek szótára.
2018-2019 között a szószóló vendégeként ezernél
is több hazai és határon túli ruszin látogatott el a
Parlamentbe, megismerhette az Országház nevezetességeit. A 2019. október 5-i Parlamenti látogatást
követően közösségünk 115 fős csoportja részt vett vacsorával egybekötött hajókiránduláson, amelynek
során megismerhette Budapest nevezetességeit.
A szószóló 2020-ban Dr. Simicskó István, a KDNP
frakcióvezetőével közösen „okos táblát” adományozott
a múcsonyi Szent Péter Görögkatolikus Általános
Iskolának. A beszámolási időszakban a szószóló két
általános iskolai és egy középiskolai tanulót
tanulmányi ösztöndíjban részesített.

Сосполный жывот

A 2018. évi április 8-i parlamenti választások után
újjáalakult Magyarországi nemzetiségek bizottsága A
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény módosítását előkészítő munkacsoportot hozott
létre, amelynek tagjakén a ruszin nemzetiségi szószóló
kivette részét a törvényalkotási folyamatban. A NEB
2020. április 28-án fogadta el a módosítási javaslatot és
Ritter Imre, a NEB elnöke T/10303 számon benyújtotta
a Parlamenthez, a képviselők négyötöde 2020. június
16-án a törvény módosítását elfogadta.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvényjavaslatokkal párhuzamosan folyt a nemzetiségi jogokról szóló 2011. évi CLXXIX. törvény ide
vonatkozó fejezeteinek módosítása is, ily módon a
köznevelési és kulturális albizottság tagjai, köztük a
szószóló is, több javaslatot dolgoztak ki, amelyek
előterjesztésre is kerültek a törvényalkotás folyamán.
Az Országgyűlés 2020. július 3-i plenáris ülésén került
sor a végszavazásra.
A szószóló a beszámolási időszakban a Magyarországi nemzetiségek bizottságának Az alapvető jogok
biztosának és helyetteseinek tevékenységéről szóló
2019. címmel B/8769. számon benyújtott beszámolóról
kialakított NEB állásfoglalását ismertette az Országgyűlés 2020. november 4-i plenáris ülésén.
A szószóló állandó meghívottja az Országos
Ruszin Önkormányzat Közgyűlése üléseinek és
rendezvényeinek, tevékenységét szoros együttműködésben végzi a civil szervezetek, az országos, a
területi és a települési ruszin önkormányzatok képviselőtestületeivel és azok vezetőivel.
Giricz Vera
ruszin nemzetiségi szószóló
Az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek
bizottsága és a Magyarországi nemzetiségek
bizottsága Köznevelési és Kulturális Albizottságának
tagja
Az Interparlamentáris Unió Magyar-szlovák Baráti
Tagozat és a Nemzeti Fenntartható Fejlődés
Tanácsának tagja

Tisztelt Olvasók!
Bővebb információt a magyarországi ruszinok életéről WEB oldalunkon találhatnak:
http://ruszin.com
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Részlet Szűcs-Varinak Irén munkatársunkkal
a Pátria Rádió szlovák rádió magyar adásában készült telefoninterjúból,
mely 2021.03.20-án hangzott el
Köteles Szabolcs a
Pátria Rádió munkatársa: Hogyan került Ön
az eperjesi egyetemre?
S z ű c s - Va r i n a k
Irén, a Hodinka Antal
Ruszin Tudományos
Intézet munkatársa: A
miniszterelnökség Egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkársága jóvoltából
kaptam egy ösztöndíjat,
melynek köszönhetően
most Eperjesen tanulok ruszin nyelv és irodalom illetve
magyar nyelv és irodalom szakon. Eperjesen már
évekkel ezelőtt jártam a munkám során, 2016-ban egy
tudományos konferencián vettem részt. Már akkor
megtetszett a színvonalas egyetem, de akkor még nem
gondoltam volna, hogy itt majd tanulni fogok egykoron. Viszont úgy gondolom, hogy az én pályafutásomhoz ez elengedhetetlen és kihagyhatatlan
lehetőség, hogy egy ilyen diplomát szerezzek és még
többet tanulhassak a ruszinok történelméről.
K.Sz.: Nem nézik Önt egy kicsit csodabogárnak,
hogy Kárpátaljáról jött és Magyarországon él, de
ruszint szeretne tanulni Eperjesen?
Sz.V.I.: Elgondolkodtató sokak számára, a tanárok
is az elején furcsálták, hogy budapesti diákkal van
dolguk, hiszen Budapest és Eperjes között azért elég
nagy a távolság és a közlekedés sem a legkedvezőbb, de
közben minden szépen kialakult és a tanárok is nagyon
kedvesek, megértőek.
K.Sz.: És ez hogy van, hogy a ruszint ruszinul
tanulja, a magyart magyarul, de közben tudnia kell
szlovákul is?
Sz.V.I.: A ruszint azt teljes mértékben ruszinul tanulom, ruszin nyelvű tanáraim vannak, a magyar
szakon szintén magyar nyelvű tanárok tanítanak, így
összeegyeztetem az órákat, illetve vannak köztes órák,
mint a pszichológia, pedagógia, ezek szlovák nyelven
folynak, melyek kicsit azért gondot okoznak amiatt,
mert nem beszélem a nyelvet, de eddig teljesíteni
tudtam azt a feladatot, amit kértek tőlem.
K.Sz.: Igy, hogy az ember tud ruszinul, mennyire
tűnik nehéznek a szlovák? Vagy megérteni azért
könnyű?

Sz.V.I.: Igen, sokkal könnyebb, nagyon sok mindent megértek, főleg úgy, hogy olyan tanárok között
vagyok, akik vegyesen beszélnek. Volt rá alkalom,
hogy megértettem a szlovák tanár mondanivalóját, itt
inkább azzal van gond, hogy nem tudom magamat
szlovák nyelven kifejezi. Arra is volt példa, hogy én
próbáltam ruszinul kommunikálni, és megértették a
kérdésemet.
K.Sz.: Milyen érzés volt olyan környezetbe kerülni, ahol ennyire fontos a ruszin kultúra és sokkal
magasabb szinten foglalkoznak vele?
Sz.V.I.: Nagyon felemelő érzés volt, bár kicsit
féltem is, hiszen hatalmas ez az egyetemi központ,
illetve maga Eperjes is fejlett e téren, ruszin színházuk
van, egy nagy ruszin múzeumuk, meglátszik, hogy
mennyire tisztelik a kultúrát, és milyen magas szinten
művelik tovább.
K.Sz.: Megérteti magát a városban is?
Sz.V.I.: Igen. Személyes tapasztalatom, amikor a
vonaton utaztam a kalauz kérdezett tőlem valamit, és
nem igazán értettem, talán a személyi igazolványomat
kérte. Látta rajtam, hogy nem igazán értem a kérdést,
ezért próbálkozott oroszul, de azért megkérdeztem,
hogy esetleg „по нашому?” (a mi nyelvünkön – ti.
ruszinul, a szerk.), amire ő elkezdett velem ruszinul
beszélni. Sok magyar eredetű szót is használunk a
ruszinban, így könnyebb megérteni.
K.Sz.: Ez valószínűleg azért van ugye, mert
Kárpátalján keveredett a magyar és ruszin közösség, de
szerintem az eperjesi ruszin nyelvben nincsenek
magyar szavak, vagy találkozott már ilyennel is?
Sz.V.I.: Megtalálhatók az eperjesi ruszinban is a
magyar szavak, mint például a серенча - amit nem
nehéz kitalálni, hogy mit jelent, ugye a szerencsét.
K.Sz.: A történelemben nem volt ruszin államiság
és mégis él a nép és a nyelv is él, ez nagyon érdekes. Mi
a titok?
Sz.V.I.: Szerintem a kultúra és a hagyományőrzés.
Ha valaki magát ruszinnak vallja, akkor miért lenne
más, miért dobná el, ha a szívében az él, hogy ő ruszin.
K.Sz.: Köszönöm szépen!
Sz.V.I.: Én köszönöm!

Русинськый Світ • Ruszin Világ

15

Akikre büszkék vagyunk

Наші знаменитости

Szónoczki János Mihály
kitüntetése
Szónoczki János Mihály, BorsodAbaúj-Zemplén megye és annak határain túl is ismert görögkatolikus lelkész, a ruszin hagyományok lelkes
őrzője, a hazai ruszin közösségi és önkormányzati élet kiemelkedő egyénisége 1954. május 6-án született Sajószentpéteren. A Nyíregyházi Hittudományi Főiskola befejezése után,
1978-ban Dr. Keresztes Szilárd
püspök Rakacán pappá szentelte. A
hivatás Ózdi segédlelkészi tevékenységgel kezdődött, majd papi szolgálattal folytatódott Mogyoróskán,
Filkeházán, Gadnán, Abaújszántón és
Sajópetriben. Szónoczky János számos cikket írt a „Görögkatolikus
szemle” és a „Keresztény élet” vallási
folyóiratokba. 2011-től a „Ruszin
Világ” főszerkesztőjeként munkálkodott a lap színvonalas megjelenésében, 2016. májusától a lap szerkesztője.
Szónóczky János Mihály a 2006-ben és 2010-ben
megválasztott Országos Ruszin Önkormányzat Közgyűlésének tagja volt, céltudatos és kitartó tevékenységével a ruszin kulturális és görögkatolikus értékek
ápolásán és megőrzésén munkálkodott.
Az Országos Ruszin Önkormányzat Közgyűlése a
ruszin kultúra, a hagyományőrzés, az anyanyelv és a
görögkatolikus értékek ápolása terén kifejtett tevékenységéjért 2008-ban Szónoczki János Mihálynak
Hodinka Antal Díjat - emlékplakettet és oklevelet –
adományozott.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor
2013-ban a „Ruszin Világ” szerkesztőségét a Magyarországi ruszin közösség anyanyelvű tájékoztatásában
betöltött egy évtizedes kimagasló szerepéért Nemzetiségekért Díj kitüntetésben részesítette.
A szerkesztőség a díjjal együtt járó összeget Szent
Földi zarándoklatra vette igénybe, amelynek egyik
vezetője Szónoczki János Mihály volt. A Magyarországi Ruszinok/Rutének Országos Szövetsége elnök-

helyetteseként Szónoczki János Mihály egyik vezéregyénisége a hazai
ruszin közösség szervezésének, egységének megtartásának, tevékenységének meghatározásának.
A köztársasági elnök 121/2021.
(III. 15.) KE határozata kitüntetés
adományozásáról аz Alaptörvény 9.
cikk (4) bekezdés f) pontja, illetve a
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint
állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi
CCII. törvény 18. § (1) bekezdése
alapján – a miniszterelnök előterjesztésére a Magyarországon élő
ruszin közösség összefogásában,
illetve képviseletében vállalt szerepe,
valamint kultúrájának ápolását és
széles körű népszerűsítését szolgáló tevékenysége
elismeréseként Szónoczki János Mihály, a Miskolci
Egyházmegye nyugalmazott görögkatolikus papja, a
Magyarországi Ruszinok/ Rutének Országos Szövetségének elnökhelyettese részére Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adományozta.
Magyar Közlöny 2021.42. szám

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

Cepelcauer László elbúcsúzott
Szomorú szívvel adjuk tudtára a ruszin nemzetiségi
közösségnek, hogy 2021. február 21-én váratlan hirtelenséggel mindörökre elbúcsúzott a Pécsi Nemzetiségi Önkormányzat egyik legaktívabb tagja, aki mostantól az Isten közeléből kíván a családjának és
barátainak, munkatársainak jobb életet.
Őt is elkapta a gyilkos vírusos járvány, ám oly
erővel, hogy mindössze két napot hagyott Lacinak a
földi életből. Mi mégis az élő, minden közösségi
munkát örömmel elvégző nagyszerű csoporttagunkra,
barátunkra emlékezünk a személyében.
Élete sajnos rövidebbre sikeredett, mint amennyit
hitt, várt és megérdemelt volna. 1957. június 7-én a
Fehér-Tisza forrásvidékén lévő Tiszabogdányban
született, és 63 évesen nagy szenvedések között távozott a családjától és mindazoktól, aki jól ismerték,
akiknek oly sokat segített.
Kárpátalja huculföldi távoli vidékének hagyományaival, a Felső Tisza-vidék hangulatával és szeretetével érkezett a családjával együtt Magyarországra 1989

júniusban, és haláláig Pécsett töltötte a közösségét
segítő munkás életét. Ezt a jellemvonást magával hozta
a Kárpátok tájékáról, mert ott már a vérükben megkapták életfelfogásukat, alkalmazkodási képességüket.
Mindazonáltal, mégis nagyszerű barát, csoporttag volt
a Laci, akire a ruszin, a kárpátaljai és a pécsi baráti
közösség mindig számíthatott.
A kerti és szőlészeti munkákban is otthon volt. Ezt
különösen a pécsi ruszin közösség részére végezte,
amit a patacsi Csodakert megléte bizonyít. A kárpátaljai
utazási programok egyik szervezőjeként mutatta be
szülőföldjét. „Igazi közösségi ember volt, mindenki
ismerte Pécsett, aki egyszer is kilépett az utcára” –
mondták Róla. Bármikor hívhatták segíteni, ő mindig
készen állt rá, és örömmel is tette.
Nagy tisztelettel búcsúzunk Tőled Laci Barátunk
és együttérzünk a gyászoló családdal.
A Pécsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
és a barátok nevében
Csehily József, a pécsi RNÖ elnöke

In memoriam Varga Mira Andrea
Varga Mira Andrea, született Szilvay Mira Andrea
1930. július 30-án Kárpátalján, Egreshát nevű faluban
négygyermekes papi család második gyermekeként
látta meg a napvilágot.
Felmenői között több nemzedékre visszamenőleg
görögkatolikus áldozópapok voltak mindkét oldalról,
így édesapja folytatva a családi hagyományt, papként
szolgált több Kárpátaljai faluban. A falun töltött gyermekévei után 1939-től testvérével együtt a munkácsi
római katolikus zárdában 4 éven át nevelkedett, utána
Ungváron élt apácáknál a Gizellaházban.
14 évesen felvették a tanítóképzőbe, ennek elvégzése után 18.
életéve betöltése előtt elfoglalta első
munkahelyét Aklihegyen, mint tanítónő. Ott ismerkedett meg leendő férjével, Varga Lászlóval, aki az iskola
igazgatója volt. Házasságukból 2
gyermekük született, lánya Marica és
fia László. Lányát súlyos betegség
miatt korán elvesztette, 1999-ben
megözvegyült. 70 évesen fiával és
családjával Nyíregyházára költözött.
Aktív, önellátó nyugdíjasként élt,
amire mindig nagyon büszke volt:
folytatta a festést, és sokan rácsodál-

koztak arra, hogy keze alól egyre szebb munkák
kerültek ki. Ez a tehetsége a múltban gyökerezett, a
kárpátaljai Szilvay család méltán híres elődjeitől
örökölte ezt a talentumot. Festményeit több alkalommal is kiállították Nyíregyházán, a kiállítás után egy
részét jó szívvel ajándékozta barátainak, ismerőseinek.
A nyíregyházi ruszin közösség tagjaként a rendezvényeken előadásokat tartott, énekelt, zongorázott, gyermekprogramokat szervezett.
Varga Mira Andreát 8 dédunokával ajándékozta
meg a jó Isten, akiket feltétel nélkül
szeretett és kereste a módját, hogy
mindig a kedvükben járhasson.
Vigyázott magára. A tavaly óta
tartó vírus miatt nem szívesen mozdult
ki otthonából, mégis tevékenyen teltek
napjai.
Idős kora ellenére nem voltak
súlyos betegségei, viszont egy rossz
mozdulatot követően combnyaktörést szenvedett, emiatt került
kórházba. A baleset szövődményei
miatt 2021.március 29.-én megtért
Teremtőjéhez.
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Duchnovics Alexander – görögkatolikus kanonok, író, korának vallási és közéleti
személyisége, 1803. április 24-én született Topolyán, Zemplén megyében.
Duchnovics Alexander a ruszin nemzeti mozgalom jelképe lett világszerte, a mai napig a
legismertebb ruszin a világon.

Duchnovics Alexander: Milen és Ljubica
Idillikus elbeszélés a Ruszinok ősi idejéből
IV. rész
Milen elbúcsúzott Ljubicától, s a reggeli látogatás
vidám reményében, édes örömmel elindult, beült
ladikjába, vette az evezőt, és fittyet hányva a víz
áradására, érzéseiben elmerülve evezett a hazai part
felé; hirtelen feleszmélt, mert a kis csónakja a hullámokon hánykolódott, és a folyó közepén úgy
nekicsapódott az egyik sziklához, hogy még a kis evező
is eltörött; a hullámok elragadtak a csónakot, és
szélsebesen vitték el a messzeségbe; megijedt Milen,
menekülni próbált, de már nem lehetett; kétségbe esve
kiabált segítségért a hullámok árján, de éjszaka lévén
senki sem hallotta meg; ekkor keresztet vetett, és a
Mindenhatóra bízta sorsát; félelem és remény közt
száguldott a hullámokon! nem tudta, honnan jött a víz,
nem láthatta, hogy amíg odavolt, a Beszkidekre
rengeteg eső esett; - észrevette a kis tüzek ragyogását a
partokon, kiáltott, de a víz üvöltését hangja nem
bírhatta le; aztán felvillant valami, és ladikja pont felé
tartott; ez volt a megmenekülése - fémkampók ragadták
meg csónakját, az emberek felhúzták a kis hajójukba, és
kivitték a szárazföldre, behívták a házukba, melynek
falain hálók lógtak; bement hát, köszönetet mondott
nekik, imádkozott az Úrhoz a megmenekülésért. A
halászok – mert ők voltak a kis halászhajóval – hálát
adtak az Úrnak, hogy aznap két embert is kimenthettek.
Az egyik halász rögtön kenyérrel és zöldséggel szolgált
a vendégeknek, a másik eközben sütötte a halat, hogy
megkínálhassa a látogatóit. Mert tudni kell, hogy a
halászok, Milenen kívül, azon este egy öreg jóembert is
megszabadítottak a megfúlástól, és ő volt az említett
másik vendég.
Az asztalnál maradt halász a vendégeket mulattatta, és nemsokára a másik hozta is az elkészített halat, és
mindannyian vidáman vacsoráztak; - a háziak a sorsuk
felől kérdezték vendégeiket - elsőnek Milen mondta el
szörnyű esetét; ezután az öreget kérdezték, ki sóhajtva
letörölte könnyeit, és mesélni kezdett: - Én kedves
testvéreim, én a nagy K…. város lakosa és polgára
vagyok, Radan a nevem, tanácsos voltam, többször
főtanácsos is, de sajnos a város vezetői, elfeledve Isten
szavát, bűnös útra tértek, a polgárok erkölcseit elveszejtették ördögi életükkel, a kis és a nagy haszonnal,
mammonnal, vesztegetéssel, gyors gazdagodással, az
igazságszolgáltatás helyett az igaztalanságot, a
rágalmat törvényesítették, - aztán érdekükből a bűn
érdem, a becstelenség becsület, a gonoszság erény lett,
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az igazakat üldözték, de az alávaló talpnyalók, hízelgők, főleg a becstelen vezetők rokonai, a tolvajok és
a gazemberek rangban emelkedtek, az ígéretekkel
elvakított nép pedig nem látta végzetét! Látván az
igazságtalanságot ellenkeztem, az igaztalan bírósággal
szembeszálltam, védtem a törvényt, és ezért ők
gyűlöltek engem, fellázították ellenem a népet, sárba
tiporva ártatlanságomat végül száműzetésbe küldtek.
De te igazságos vagy, ó Uram, bocsásd meg vétkeiket,
telítsd el őket szentlélekkel, hogy látva lássanak, és
szabaduljanak a bűnből.
Ezt mondván nehéz sóhaj tört fel az öreg melléből.
Elámulva hallgatták őt a halászok, és elcsodálkoztak,
hogy vannak emberek, kik üldözik az igazságot, az
igaztalanságot pedig védik. – A tanulságos beszélgetéssel nyugovóra tértek, és mélyen aludtak.
Milen nem csukta le szemét; bánatában elképzelte
atyja keserűségét, és Ljubica még nagyobb bánatát,
mikor reggelre nem lehet ott, és ez kétségbe ejti és
összezavarja.
A hajnal épphogy szétszórta aranysugarait, de már
mindenki felkelt. Az öreg vette botját, kedves útitársát,
megölelte mindkét halászt: az Úr Isten, a jóság védelmezője meghálálja nektek jótéteményeteket; búcsút
vett tőlük, elbúcsúzott Milen is, és az öreg társaságában
útnak indult; lassú léptekkel mentek, s mikor az öreg
megfáradt, mindketten leültek pihenni; - a beálló déli
forróság alatt Milen bevezette az öreget a lombok
árnyékába, ment zöldséget-gyümölcsöt szedni; majd
újra folytatták útjukat; s már mikor a nap nyugodott,
akkor mutathatta meg Milen az öregembernek nagy
örömmel szeretett apja házikóját, melynek kéménye
már messziről látszódott. –
Kétségbeesetten gyötrődött az öreg Bogdán, keservesen bánkódott fia után; de mikor meghallotta fia
hangját, felvidult, és átölelte Milent; - a fiú elmesélte
balszerencséjét és vándortársa sorsát is, majd megcsókolta apját. – Bogdán, miután megtudta az öregember esetét, kedvesen behívta, és ezt mondta: jólelkű
idegen! örömmel osztom meg veled, mit az Úr nekem
adott, az otthonom legyen a tiéd is; ezzel egy puha
székre ültette az öreget, botját félretette, és kérte, hogy
nyugodtan pihenje ki fáradalmait.
(Folytatása következik)
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Súlyosan megrongálták Nemzeti Ünnepünk estéjén a Gödöllöi Görögkatolikus templomot.
Ha adománnyal szeretné támogatni a helyreállítást, kérjük, azt a következő címre és
számlaszámra küldje: Gödöllői Görögkatolikus Parókia CIB Bank 10700196-6877504551100005
Segítségét ezúton is köszönjük!
1991. március 23-24. Мezőlaborcon tartották a
Ruszin Világkongresszus első ülését. A jubileumról online konferencián emlékeztek meg.
Sárospatakon, a Nagyságos fejedelem 345. születésnapján Kramarenko Viktor, az ORÖ elnöke, dr. Tamás Edit, a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeum igazgatója, Kozsnyánszky János, a Sárospataki
RNÖ és a MROSZ elnöke, Hladinec Péter, a BudapestÚjbuda RNÖ elnöke II. Rákóczi Ferencz lovasszobránál elhelyezték a tisztelet koszorúit.

Ungváron, a költőről elnevezett tér egyik épületének falán Petőfi-emléktábla és Petőfi Sándor szobor
emlékezik meg arról, hogy 1847. július 11-én Petőfi
Sándor átlépte Ung megye határát.
A munkácsi vár falán emléktábla tanúskodik arról,
hogy Petőfi Sándor 1847. július 12-én a várban járt. Az
emléktáblát Rákóczifalva ajándékozta Munkács városának és a Rákóczi-kör tagságának.
Petőfi Sándor szobra az egykori Bereg vármegyei
Kaszinó előtt Petőfi beregszászi tartózkodásának állít
emléket.
375 éves az Ungvári Unió! Az egyetemes kereszténység és a görögkatolikus egyház történetének
nevezetes napján, Szent György vértanú ünnepén,
1646. április 24-én Ungvár történelmi városában,
Homonnai György várkápolnájában hatvanhárom
görögkeleti szertartású, zömében rutén pap Parthén
Péter és Kossovics Gábor bazilita atya irányítása
mellett jelképesen letette a katolikus hitvallást Jakusics
György egri püspök kezébe. Ezzel engedelmességet
fogadtak X. Ince pápának és utódainak, és visszatértek
a Szentszék fennhatósága alá. A fennkölt esemény
egyik érdekes mozzanata volt az egyházi szláv nyelven
végzett liturgia.
Forrás: www.ujember.hu
az-ungvari-unio-emleke, Sebestyén Sándor

Örömmel tájékoztatjuk a hazai ruszin közösséget arról, hogy a ruszin
nemzetiségért végzett tevékenységéért a Magyarországi Ruszinok/Rutének Országos
Szövetsége Miniszterelnöki elismerésben – Nemzetiségekért Díjban részesült.
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