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Еделейнь невеликый варош у Боршод-Абов-
Земплинськуй области у долинї рікы Бодва. 
Сесь адміністративно єдиный, традіційно 
селськый, повный кертами варош родив ся 
скапчанём даскулько околных невеликых по-
селень. Етника вароша вшелияка. Из околных 
поселень перестяговали ся гев Полякы, Циґаны 
айбо у булшости Русины. 

Ту Русины побудовали церьков и многыма 
ґенераціями обогатили и без того 
колорітну палету поселеня. Цїн-
ность сёї палеты збулшыла ініціа-
тива Мішколцськуй ґрекокато-
лицькуй єпархії стати содержа-
телём містнуй ґімназії, котра фун-
ґує вже десятьлїтя и дякувучы 
збайливому старункови стала цен-
тером хованя молодежы. Од захо-
ронкы до матурації, у родител-
cькуй хыжі вадь у колеґіумови, у 
роднум краёви дїти и родителї 
выдять дуxовный розвуй, котрый 
дає сістема ґрекокатолицькуй 
школы подля достойного хованя и 
возростаня ученикув.

У авлї престіжнуй ґімназії 
зобрали ся из рузных кунцюв 
нашуй отцюзнины Русины, котрі каждый рук у 
рузных містох державы тримлють памнятнї 
міроприятя, врученї Раковціёви, героюм, котрі 
боёвали за слободу, Тамашови Есе, котрый у 
Береґсасови прикапчав ся до войська Великого 
Князя.

Міроприятя зачало ся русинськым гімном. 
По сёму слїдовала служба Божа а у кунцёви 
паракліса єго преосященство Др. Атаназ Орос, 
єпископ Мішколцськуй ґрекокатолицькуй 
єпархії, просив на нашу сполность божоє 
благословеня и покровительство Пресятуй 
Богородицї.

По службі Божуй депутат Парламента Зол-
тан Деметер привітствовав притомных. По 
привітственуй бесїдї Віктора Крамаренка, 
предсїдателя ВРС, у културных проґрамох по-
позерали сьме цїнности, захраненї русинськов 
общинов. 

Ансамбл народного танця “Часта” из Еде-
лейня дає нам надїю, же все вецей молодых 
люди хоче учити народный танець, котрый 
змуцнює нашу културу. У кроёх рузных 

націоналностюв указали красоты култур, котрі 
жыють довєдна, и публика наградила їх за се 
тапшанём. 

Cестры Марія и Анна Бан співали русинські 
співанкы и люде сівешно співали з ныма. 

Русинськый молодежный фолклорный ан-
самбл з Будапешта выйшов на сцену з добрі 
наученыма автентичныма співанками и тан-
цями. Дякуєме ведучуй ансамбла Олзі Сілцер-

Ликович за културалноє и уміл-
ськоє хованя чудесных и стара-
телных дїти. 

На сятї были притомнї Віра 
Ґіріц, посланик Русинув у Парла-
ментї Мадярщины, Петро Мед-
відь, радник презідента Словаць-
куй републикы за русинську мен-
шыну, нотарь вароша Др. Йожеф 
Варташ и його фамілія, Олґа Сіл-
цер-Ликович, заміститель пред-
сїдателя ВРС, и Янош Соноць-
кый, заміститель предсїдателя 
ВРС, предсїдатель РНС Еделейня, 
Янош Кожнянськый, предсїда-
тель ОРМ и РНС Шарошпотока, 
представителї другых само-
справовань. У сердечности Бор-

шодян гостї сята зучастнили ся и на гостинї.
Завершыла ся наша проґрама співанём 

«Вручанія». 
Члены самосправовань мали можность на 

індівідуалнї проґрамы: екскурзія по каштелёви 
Еделейня, навщивленя ґрекокатолицького 
храма, сятых реліквій Св. Йоана Павла ІІ. у 
римокатолицькум храмови, боршодського 
земляного замка, хыжі-музея и реформат-
ського храма по сосїдствови. Мож было шей-
таловати по гатї, на набережови злоснавнуй 
рікы Бодва, котра прорвала ся 12 рокув сперед 
тым и за словами Петевфія: «...ги шалена, котра 
зорвала ся з ланца .... опустошала вшытко, што 
ся трафляло». Днесь тихо и мирно плескать 
спокуйныма габами.

Дякувучы сятови и дале віруєме у сплоче-
ность нашуй общины, у красоту нашуй кул-
туры, у сповненя нашых надїй у будучности и 
нашу віру.

Господи, благослови наш народ, нашу на-
цію!

о. Янош Мигаль Соноцькый
Товмачила: Ірина Сюч-Ворінка

Русинськоє Націоналноє Сято
Еделейнь 2022.

Абодськоє Русинськоє 
націоналноє самосправо-
ваня єствує уже два ціклы, 
у каждум из котрых Др. 
Дёрдьне Орос-Товт вубе-
рали предсїдателём. Др. 
Дёрдьне Орос-Товт (ро-
жена Каталін Ґалан), роди-
ла ся у Мучоню, ї рудна хы-
жа находить ся коло мучон-
ськуй ґрекокатолицькуй 
церьковли. 

Каталін здобыла діпло-
му патикаря. 1985-го рока 
оддала ся за ґрекокатолиць-
кого клерика Дёрдя Орос-
Товта. По высяченю и 
службі у парохіёх Янкмайтіші и Надьгаласі, 
отець Дёрдь став абодськым парохом. Выхову-
вуть пять сынув.

Абод – єдно из крайнїх 
друбных поселень Бор-
шодськуй жупы. У резул-
татї турецькуй напасти, 
ослободителнуй войны 
Ференца Раковція ІІ. и 
епідемії чумы поселеня 
спустїло. Из архітектур-
ных памняток села захра-
нила ся католицька капли-
ця 13-го столїтя, котру хос-
новали реформатські вір-
никы.

У выпустїлоє поселеня 
1690., 1710. и 1730. рокох 
даскулькыма габами стя-
говали ся Русины из Спі-
ша, Шароша и Вышнёго Абова.

Побудована 1775-го рока на грункови коло 
цвынтаря у стілови бароко ґрекокатолицька 
церьков и 1844. рока у стілови цопф вуробле-
ный и вумалёваный іконостас у нюй пред-
ставлявуть безцїнну вартость.

Др. Дёрдьне Орос-Товт 
коло чоловіка узялаина 
себе общу службу попадї.

Выдержливов роботов и 
вдохновенём помагать за-
храняти традіції, пред-
ставлявучы єдну из відиць-
кых русинськых меншын, 
з ушытков одповідалнос-
тёв и обязаностёв зучаст-
нює ся у жывотї всемадяр-
ськуй русинськуй спол-
ности.

Вірно держыть ся ґреко-
католицькуй віры и траді-
цій русинськуй сполности 
и робить ушытко, обы по-

знакомити из ныма иншых.

На окремых частёх по-
селеня основали ся рефор-
маты. Они бывали на Ма-
дярськуй улицї, а Русины – 
на Товтськуй улицї. Сесї 
улицї и днесь ся захранили. 
Обывателї  по селеня и 
днесь хоснувуть русинські 
слова и понятя.

Сященикы, котрі слу-
жыли туй прекрасно гово-
рили и розуміли русин-
ськый язык, ибо вун быв 
способом комунікації каж-
доденя. 

Зменшеным числом, ай-
бо збулшеным ентузіазмом, 

бывавуча туй ґрекокатолицька сполность пуд 
веденём теперішнёго пароха Дёрдя Орос-
Товта, родака из Фюзейра, котрый голосить ся 
ку Русинам, захранять традіції дїдузнины.  

Лавреаты премії Антонія Годинкы 2022.
Др. Дёрдьне Орос-Товт

Ґрекокатолицька парохія Абода
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У глубцї ярнёго лїса піціцькый дзвунчик 
дюндюрика тягне ся до земли позад ранушнюй 
росичкы. Дзвунчик-квіточка передає аромат 
нектара цяпкам росичкы, котра пак пахнячов 
слезов паде на землю. Ароматна цяпка дюндю-
рика просочує ся у почву земли, так насищає 
ростины и дає силу жывым существам лїсного 
світа.

Так и наш варошык Шарошпоток збогачує 
історію и културу нашуй отцюзнины. Начална 
школа умілства Шарошпотока, куртїйше по-
вісти – школа танцюв, корунована многочисле-
ныма наградами.

Веденя школы повностёв одданоє сёму 
жанрови културы. Крістіна Рейтіне Муга, ді-
ректорка и преподавателька народных танцюв, 
Генріета Боршошне Фішінґер и Чаба Дармош, 
замістителї діректора также сотрудничавуть из 
преподавателями народных танцюв. У 25 насе-
леных пунктох области Боршод-Абов-Земплин 
дїточок учать народному, балному, модерному 
танцёви и класичному балетови.

Народнї костюмы школы – дїйнї сокро-
вища, котрі ся зберали по рузных реґіонох. На 
єднум — божа ружа, на иншум — пахнячый 
дюндюрик чекать свого носителя. Чижмы фай-
но вупуцованї, из шаркантёвами вадь без ных, 
одбивавуть жывый рітм на дощкох сцены. Вы-
шываня из смутныма мотивами несуть горе 
народа и нації. 

У параднум уборі головы, вышывануй ко-
рунцї, калапови из пером когута ожывать 
гордость вшелиякых відикув нації. Вытонченї 

елементы танця,  бдагородный позур уєдно из 
самоодданов  рітміков капчавуть ся на позера-
ча, котрый ушытко видить. Танцош править 
собов и ушыткым світом. Його притомность є 
значимым знаком у світови: Я Є, Я ТУЙ, Я 
ЖЫЮ ПРО ТЕБЕ, И Я Є!

Танцёвално-педаґоґічноє значеня и досяг-
неня танцёвалнуй школы мож бы было ищи 
довго перечислёвати. Про кваліфікацію школы 
свідчить тот факт, же она дустала званя парт-
нерськуй школы Мадярського універзітета тан-
цюв, студенты котрого тримлють практику у 
Шарошпотокови. Также школа є центром та-
лантув Шіпоша Дёрдя, де занимавуть ся из 
обдареныма дїтьми на высокум уровню. Ушыт-
кі сї признаня звечшувуть репутацію вароша. 
Про выникавучу роботу преподавателюв зна-
муй школы свідчить и вто, ож они притомнї и ку 
нашым націоналным проґрамам. Своїма танцё-
валныма хореоґрафіями, кроями збогачувуть 
наші познаня и културу. Ги пахняча росичка 
дюндюрика злїпшує воздух лїса, так и тан-
цёвалнї нумера роблять наш праздник май-
файным, буднї дни – майсодержателныма.

Сїма словами предсїдатель и сполность 
Шарошпотокського РНС выражать вдячность 
колективови школы за сотрудництво. Жадаєме 
учителям и ученикам школы муцного здоров-
ля, сил и тервучости про далшоє сотрудництво!

Янош Мигаль Соноцькый
              Товмачила: Евеліна Скіба

Култура                         Kultúra  Традіція                        Hagyomány   

Наша гордость – 
начална школа умілства у Шарошпотокови

Росичка дюндюрика

Честованї Читателї! 

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

інтернет-сторонї: http://ruszin.com   

Иппен сяк. Єдно слово, єдно значеня, котроє 
описує сято и дає задачу. Єдно слово, єдно 
понятя лем за єден день, за 24-го юнія, за 
родный день Сятого Йоана Хрестителя.

У біблії за його зачатя и роженя говорить ся у 
євангелії Сятого Лукы (Лк.1, 5-80). У моло-
дости постарші родителї Захарій и Єлизавета 
не мали дїти. Лем на старости дустали божу 
вістку, же Бог одарить їх хлопцём. Змагавуть ся 
віра и сомнїваня. Сященик храма Єрусалима 
Захарій не вірує божому словови. Єлизавета 
щастлива, у нєї дїтина пуд сердцём. Нїмота 
Захарія проходить по родох, вун против 
сокташув дає новороженому дїтвакови мено 
Йоан. Пророчить му великость, призваня, 
выбранство.

Узрівшы своє призваня Йоан, по роду брат-
няк Исуса, жыє у пустї ги аскет. Автор єван-
гелія споминать за його простї шатя и косто-
ваня.

У сесь день сященикы нашуй церьковли 
облїкавуть на ся зеленї ризы и парадять церквы 
зеленыма обрусами, напахнячувуть бокрейта-
ми медовника и осячувуть зеленя – букет ра-
нюшных, ищи блискавучых росов ростин. 

Сященикы посячовали зберанї скоро рано, ищи 
при росї, буквицю, медовник, василик, мняту 
попрёву, жаливу, камілу, чеснок, ташочкы, 
лавендулу, розмарин, кровник, метелицю, го-
лузкы оріха и вишнї з листками и ищи много 
другых ростин. Сї ростиня помагали у хворо-
тох людюм и худобі. По осяченю клали їх 
сушыти пуд стріхов абы фурт были пуд руками, 
абы злї духы ишли гет од хыжы.

Вірник богобойностно пилнує зберати як-
май вецей ростин, сым напоминавучы на 
балзамованя Исуса, котрого балзам по традіції 
состояв из тридцять трёх ростин вадь їх чічок. 
Посяченї ростины пахнячили хыжі айбо позад 
почтованя Исуса и Сятого Йоана Хрестителя 
букеты клали и коло усопшых до копоршова. 
Мінявуть ся также и традіції, днесь несуть 
сятити букеты лїчебных, красно квітучых и тых 
земледілськых ростин, што квітнуть, дуйшло 
до того, же подако несе на осяченя и благо-
словеніє малї кошаркы нашых облюбеных 
днесь малых чайных зачковикув.

о. Янош Мигаль Соноцькый
Товмачив:Віктор Ґіріц

Зеленя
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Русины у світї                      Ruszinok a nagyvilágban  Памнятайме!                          Emlékezzünk!   

Світовый Конґрес Русинув орґанізовав ХІ. 
Меженародноє бiєнале русинськуй културы у 
полськуй Креницї-Здрой. Сесь варошык уні-
катного чистого смерекового воздуха находить 
ся на югови Польщі, недалеко од словацького 
гатара, а главноє дїло, же сесь край кличуть 
Лемковинов – ту жыють Русины Польщы ‒ 
Лемкы. По путованю дому навщивили сьме 
русинськоє село Чірч на гатарі Польщі и Сло-
вакії, де пуд словацькоязычнов таблов є и 
русинськый тітул сёго села.

Перебачте за фіглёваня у заглавію (Крениця 
– студничка), не муг єм не вухосновати пара-
лел… Айбо то так: ту суть жерела фіномнуй 

кваснуй воды даз у 4-ох смакох и Крениця хоть 
лем на день была студничков фолклора и 
умілства Русинув Горватії, Румынії, Словакії и 
Польщі. 

Бiєнале, мож казати сято, зачало ся пана-
хідов на містнум цвынтарёви на гробі містного 
русинського умілця-наівісты Епифана Дровня-
ка (Никыфора Креницького) и продовжыло ся 
покладенём вінцюв до його памнятника у 
центерови курортного варошыка. По сёму по 
засадженым туліпанами променадови ишли 
співавучі русинські співанкы фолклорнї ґрупы 
у русинськых шатёх и гостї сята. Містнї По-
лякы мало розуміли слова, може и знали, же то 
Русины (у Польщі їх називавуть Лемками), 
айбо случайным турістам тіж было тото ін-
тересно.

Центер Креницї повный історичныма 

будовлями, майже вшыткі автентично суть об-
новленї. Бієнале тримали у велыкуй залї дав-
нього айбо обновленого шпіталю – теперь 
фунґує ги готел. У заднюй части залы была вы-
ставка русинськых малярюв из многых держав, 
также и Мадярщины. На сценї по вступному 
словови предсїдателя Світового Конґреса  Др. 
Степана Лявинця и передаванём премії имени 
Василя Турока-Гетеша и умілськуй премії 
имени Ивана Манайла Pro Artе Ruthenorum 
виступали ансамблї. У проґрамі были драма-
тізована русинська свальба и руднї русинські 
співанкы на вшелиякых діалектох айбо на 
єдной сердце. 

На конець лишыв ся час и про науку. Были 
презентованї русинські выданя многых дер-
жав, меже ныма и выданї у Мадярщинї книгы 
“Зберька правил русинського писаня и выгово-
рёваня”, “Карпаторусинські поселеня” (зобрав 
и зладив до печатнї Др. Михаил Капраль) и 
“Мадярсько – русинськый, русинсько – мадяр-
ськый терминолоґічный словарь”.

На бiєнале были притомнї посланик Ру-
синув у Парламентї Мадярщины Віра Ґіріц и 
предсїдатель Вседержавного Русинського Са-
мосправованя у Мадярщинї Віктор Крамарен-
ко, представителї русинськых інстітуцій дру-
гых держав.

Співали и гостями были Русины од моло-
дых до старых, а на конець мушу уповісти – 
може звучить доста патетично - ож Русины 
были, суть и будуть.

Віктор Ґіріц

Студничка русинського фолклора 
и малярства

Родив ся сто рокув 
сперед сым 3-го мая 
1922. рока у Буштинї на 
Пудкарпатю. Быв 5-ов 
дїтинов у фамілії, де 
отець Андрій служыв на 
желїзницї, мати Ровжа 
застачала великуй фамі-
лії мирный и беспечный 
жывот. Родителї сынам 
Андріёви, Василёви и 
Людвиґови ґарантовали  

можность штудованя на універзітетї, Вілма и 
Ілка дустали середнёє образованя. По скон-
ченю Хустськуй королювськуй державнуй 
реалнуй ґімназії од 13-го септембра 1941-го 

рока штудовав на факултетї юрідичных и 
політичных наук Королювського державного 
дебреценського універзітета имени Іштвана 
Тісы, містї вошколованя русинськуй молодежи 
меже 1938-1945 роками. Уєдно из братом 
Василём быв членом орґанізованого 22-го мая 
1941-го рока Общества пудкарпатськых уні-
верзітетськых и інстітутськых студентув-Руси-
нув. По сконченю універзітета за куртый час 
робив у Мараморошсиґотї, пак по сконченю ІІ. 
Світовуй войны занимав важнї довжности у 
пудкарпатськуй юрідичнуй структурі.

Спочив 12-го мая 1987-го рока в Ужгородї.

Вічная памнять! Блаженый покуй!

In memoriam Др. Людвиґ Ґіріц 
(1922-1987)

По сконченю ґімназіі у Ужго-
родї од 1915-го рока служыв на 
фронтох І. Світовуй войны. 1918. 
рока демобілізовав ся у ранґови 
сержанта, а восены зачав штудо-
вати на Будапештськум медицин-
ськум універзітетї, пак продовжыв 
науку у пражськум Карловум уні-
верзітетї, де 1924. рока докторо-
вав. Меже 1924 и 1927 роками у 
хірурґічнум оддїлї Ужгородського 
варошського шпіталю робив асіс-
тентом дохтора, пак од 1928 до 
1931 рока адъюнктом Хірурґічнуй 
клінікы Братіславського універзі-
тета. Меже 1932-1936 роками быв главным 
дохтором хірурґічного оддїла Мукачовського 
державного шпіталю и од 1936. до 1939. рока ‒ 
Ужгородського шпіталю. 1939-1940 рокох ‒ 
діректор Севлюшського коргаза, пак от 1941 до 
1952 рока завідовав хірурґічным оддїленём у 

Юбілей професора Александера Фединца 
(Малый Раковець, 3. юнія 1897. – Ужгород, 6. апріля 1987)

Мукачови. Професор Фединец 
быв ініціатор и основоположник 
медицинського факултета Уж-
городського державного універзі-
тета, де меже 1952-1975 роками 
вюг катедру хірурґії, быв професо-
ром, діректором хірурґічного 
оддїленя Областного шпіталю, пак 
од 1-го септембра 1975. рока ‒ 
консултантом. У час ІІ. Світовуй 
войны лїчив раненых гонвейдув, 
прятав у болничнум оддїлї Жыдув, 
тайно оперовав и лїчив и парті-
занув. Научна робота: 130 науч-
ных публикацій, меже ныма дві 

основнї моноґрафії за лїченя базедової хво-
роты (1958), оперативного лїченя язвы жалудка 
(1961). Професор Фединец быв членом и пред-
сїдателём многых меженародных дохторськых 
орґанізацій.                                

Жерело: Arcanum

У пережі рокы у нашуй новинцї давали сьме многі матеріалы на честь памняти 
професора, днешнёв біоґрафіёв наша цїль освіжыти жытёвый путь вірного сына нашого 

народа и наохтема захранити памнять за нёго.
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Русины у світї                      Ruszinok a nagyvilágban  Памнятайме!                          Emlékezzünk!   

Світовый Конґрес Русинув орґанізовав ХІ. 
Меженародноє бiєнале русинськуй културы у 
полськуй Креницї-Здрой. Сесь варошык уні-
катного чистого смерекового воздуха находить 
ся на югови Польщі, недалеко од словацького 
гатара, а главноє дїло, же сесь край кличуть 
Лемковинов – ту жыють Русины Польщы ‒ 
Лемкы. По путованю дому навщивили сьме 
русинськоє село Чірч на гатарі Польщі и Сло-
вакії, де пуд словацькоязычнов таблов є и 
русинськый тітул сёго села.

Перебачте за фіглёваня у заглавію (Крениця 
– студничка), не муг єм не вухосновати пара-
лел… Айбо то так: ту суть жерела фіномнуй 

кваснуй воды даз у 4-ох смакох и Крениця хоть 
лем на день была студничков фолклора и 
умілства Русинув Горватії, Румынії, Словакії и 
Польщі. 

Бiєнале, мож казати сято, зачало ся пана-
хідов на містнум цвынтарёви на гробі містного 
русинського умілця-наівісты Епифана Дровня-
ка (Никыфора Креницького) и продовжыло ся 
покладенём вінцюв до його памнятника у 
центерови курортного варошыка. По сёму по 
засадженым туліпанами променадови ишли 
співавучі русинські співанкы фолклорнї ґрупы 
у русинськых шатёх и гостї сята. Містнї По-
лякы мало розуміли слова, може и знали, же то 
Русины (у Польщі їх називавуть Лемками), 
айбо случайным турістам тіж было тото ін-
тересно.

Центер Креницї повный історичныма 

будовлями, майже вшыткі автентично суть об-
новленї. Бієнале тримали у велыкуй залї дав-
нього айбо обновленого шпіталю – теперь 
фунґує ги готел. У заднюй части залы была вы-
ставка русинськых малярюв из многых держав, 
также и Мадярщины. На сценї по вступному 
словови предсїдателя Світового Конґреса  Др. 
Степана Лявинця и передаванём премії имени 
Василя Турока-Гетеша и умілськуй премії 
имени Ивана Манайла Pro Artе Ruthenorum 
виступали ансамблї. У проґрамі были драма-
тізована русинська свальба и руднї русинські 
співанкы на вшелиякых діалектох айбо на 
єдной сердце. 

На конець лишыв ся час и про науку. Были 
презентованї русинські выданя многых дер-
жав, меже ныма и выданї у Мадярщинї книгы 
“Зберька правил русинського писаня и выгово-
рёваня”, “Карпаторусинські поселеня” (зобрав 
и зладив до печатнї Др. Михаил Капраль) и 
“Мадярсько – русинськый, русинсько – мадяр-
ськый терминолоґічный словарь”.

На бiєнале были притомнї посланик Ру-
синув у Парламентї Мадярщины Віра Ґіріц и 
предсїдатель Вседержавного Русинського Са-
мосправованя у Мадярщинї Віктор Крамарен-
ко, представителї русинськых інстітуцій дру-
гых держав.

Співали и гостями были Русины од моло-
дых до старых, а на конець мушу уповісти – 
може звучить доста патетично - ож Русины 
были, суть и будуть.

Віктор Ґіріц

Студничка русинського фолклора 
и малярства

Родив ся сто рокув 
сперед сым 3-го мая 
1922. рока у Буштинї на 
Пудкарпатю. Быв 5-ов 
дїтинов у фамілії, де 
отець Андрій служыв на 
желїзницї, мати Ровжа 
застачала великуй фамі-
лії мирный и беспечный 
жывот. Родителї сынам 
Андріёви, Василёви и 
Людвиґови ґарантовали  

можность штудованя на універзітетї, Вілма и 
Ілка дустали середнёє образованя. По скон-
ченю Хустськуй королювськуй державнуй 
реалнуй ґімназії од 13-го септембра 1941-го 

рока штудовав на факултетї юрідичных и 
політичных наук Королювського державного 
дебреценського універзітета имени Іштвана 
Тісы, містї вошколованя русинськуй молодежи 
меже 1938-1945 роками. Уєдно из братом 
Василём быв членом орґанізованого 22-го мая 
1941-го рока Общества пудкарпатськых уні-
верзітетськых и інстітутськых студентув-Руси-
нув. По сконченю універзітета за куртый час 
робив у Мараморошсиґотї, пак по сконченю ІІ. 
Світовуй войны занимав важнї довжности у 
пудкарпатськуй юрідичнуй структурі.

Спочив 12-го мая 1987-го рока в Ужгородї.

Вічная памнять! Блаженый покуй!

In memoriam Др. Людвиґ Ґіріц 
(1922-1987)

По сконченю ґімназіі у Ужго-
родї од 1915-го рока служыв на 
фронтох І. Світовуй войны. 1918. 
рока демобілізовав ся у ранґови 
сержанта, а восены зачав штудо-
вати на Будапештськум медицин-
ськум універзітетї, пак продовжыв 
науку у пражськум Карловум уні-
верзітетї, де 1924. рока докторо-
вав. Меже 1924 и 1927 роками у 
хірурґічнум оддїлї Ужгородського 
варошського шпіталю робив асіс-
тентом дохтора, пак од 1928 до 
1931 рока адъюнктом Хірурґічнуй 
клінікы Братіславського універзі-
тета. Меже 1932-1936 роками быв главным 
дохтором хірурґічного оддїла Мукачовського 
державного шпіталю и од 1936. до 1939. рока ‒ 
Ужгородського шпіталю. 1939-1940 рокох ‒ 
діректор Севлюшського коргаза, пак от 1941 до 
1952 рока завідовав хірурґічным оддїленём у 

Юбілей професора Александера Фединца 
(Малый Раковець, 3. юнія 1897. – Ужгород, 6. апріля 1987)

Мукачови. Професор Фединец 
быв ініціатор и основоположник 
медицинського факултета Уж-
городського державного універзі-
тета, де меже 1952-1975 роками 
вюг катедру хірурґії, быв професо-
ром, діректором хірурґічного 
оддїленя Областного шпіталю, пак 
од 1-го септембра 1975. рока ‒ 
консултантом. У час ІІ. Світовуй 
войны лїчив раненых гонвейдув, 
прятав у болничнум оддїлї Жыдув, 
тайно оперовав и лїчив и парті-
занув. Научна робота: 130 науч-
ных публикацій, меже ныма дві 

основнї моноґрафії за лїченя базедової хво-
роты (1958), оперативного лїченя язвы жалудка 
(1961). Професор Фединец быв членом и пред-
сїдателём многых меженародных дохторськых 
орґанізацій.                                

Жерело: Arcanum

У пережі рокы у нашуй новинцї давали сьме многі матеріалы на честь памняти 
професора, днешнёв біоґрафіёв наша цїль освіжыти жытёвый путь вірного сына нашого 

народа и наохтема захранити памнять за нёго.
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Юбілеї                          Jubileumok Вістї                              Hírek

Мужськый хор Сятого Єфрема быв заснова-
ный 2002. рока и за послїднїй час став єдным из 
майпопуларных вокалных ансамблув Мадяр-
щины. Його орґанізатор и умілецькый руково-
дитель, лавреат премії Ференца Ліста Томаш 
Бубнов, заслуженый умілець Мадярщины. 
Ушыткі члены ансамбла суть носителями вы-
значных голосовых можностюв и з музыкал-
ным вошколованём. На їх первум СД быв 
записаный твур Йоана Бокшая „Літурґія Йоана 
Златоуста“, котрый быв выданый у 2005-ум 
роцї при фінансовум пудпорованю ВРС. 

Меженародный успіх про хор зачав ся на 
Фестівалї православнуй духовнуй музыкы у 
варошыкови Гайновка (Польща) 2006. рока, де 
хор быв удостоєный главнуй премії у катеґорії 
професіоналных колективув. Се стало ся 
первый раз у історії фестівала, же перва премія 
была заслужена не славянськым колективом. 

Из своёв рузнокіпов проґрамов хор часто 
выступать у варошох и селох державы. Ко-
лектив вельо сотрудить из ґрекокатолицьков 
церьковлёв Мадярщины, часто зучастнює ся у 
церькувных міроприятёх и концертох.

Мужськый хор Сятого Єфрема фурташный 
участник русинськых націоналных праздни-
кув, його кличуть з выступленём и другі мен-
шыны, близкі ку бізантійського крыла хрис-
тіанськуй церьковли. 2012. рока колектив хора 

05.07.: У День русинськуй културы при 
совмістнуй орґанізації Столичного, Терейз-
варошського и Йовжаварошського русинськых 
націоналных самосправовань, Общества ру-
синськуй інтеліґенції имени Антонія Годинкы, 
при пудпорованёви Русинськых націоналных 
самосправовань ІІ., ІІІ., XIII., XVI. районув 
Будапешта тримали памнятный вечур на честь 
Александера Духновича, на котрум выступили 
ансамбл “Русинята”, руководитель Анна Ке-
дик, музыканты Іштван Донєц и Йожеф Іжак, 
танцёвална ґрупа ансамбла Об-
щества русинськуй културы 
пуд руководством Олґы Сілцер-
Ликович.

05.20.: У будовлї Будай-
ського віґадова держали сёго 
рока сяточну церемонію пере-
даваня премії Pro Cultura Mino-
ritatum Hugariae.

05.11.: У Вседержавнуй біб-
ліотецї иностранных языкув у 
Будапештї Бібліотека Русинув 
Мадярщины имени професора 
Іштвана Удварія орґанізовала 
міроприятя «По слїдох Русинув 
у світї».

По вступнум словови Др. Анны Марії Поп, 
діректоркы ВБИЯ, Ілдіка Поланскіне Надош, 
руководитель БРМІШ, інформовала притом-
ных за зберьку выдань за русинські памнятнї 
міста у бібліотецї. Жофія Чоорі, кандідат 
педаґоґічных наук, преподаватель Мукачов-
ського державного універзітета держала пре-
зентацію «Русинські вызнамнї міста на Пуд-
карпатю». Ірина Сюч-Ворінка, сотрудниця 
Русинського научного інстітута имени Антонія 
Годинкы подала інформацію за русинські 
памнятнї міста у Словакії. Др. Янош Ґашпар, 
предсїдатель кураторськуй рады Мадярського 
фонда громаднуй  доправы держав лекцію на 
тему: «Русинські памнятнї міста у Польщі, 
Воєводинї и Мадярщинї».

06.04.: У Вамошуйфолу одбыло ся Сято села 
и Фестівал русинськых хорув. На нюм высту-
пили Русинськый хор Вамошуйфолу,  Народ-
ный фолклорный ансамбл «Хемлон» из Гумен-
ного (Словакія), Комловшськый русинськый 
хор, чтець прозы Бернат Фулайтар и фолклор-
ный ансамбл «Бейле».

быв удостоєный премії  Pro cultura Minoritatum 
Hungaria за вклад у розвуй русинськуй кул-
туры, а 2014. рока ‒ награды „Мадярська 
Дїдузнина“, того же рока премія „Марка 
Будапешта“ за вызначнї културнї досягненя. 
Успіх на фестівалї 2006. рока отворив путь 
хорови про меженародноє концертноє дїятель-
ство. За послїднї рокы хор Сятого Єфрема 
выступив майже на ушыткых значимых сценох 
світа. Колектив выдав дакулько СД-діскув, 
єден из котрых „Byzantine mosaics“ 2010. рока 
быв удостоєный премії Supersonic  у Луксем-
бурзї, участникы хора создали свою серію 
концертув Oriental Lumen - Світло Востока, у 
котруй выступавуть всесвітно знамі солісты и 
ансамблы. Свуй юбілей хор 11-го юнія 2022. 
сятковав у Зеленум театрі на острові Марґіты 
великым ґала-концертом, у котрум выступили 
хоры-колеґы, у другуй части долучив ся до хора 
познатый америцькый співак ґоспела Віктор 
Шоломон. У проґрамі хора Сятого Єфрема зву-
чали: бізантійська музыка, творы знамых 
мадярськых майструв (Ліста, Бартока, Кодая), 
днешнїх композіторув, властнї аранжованя 
творув вшелиякых стілув. Уровень ґала-
концерта пуднимало спеціалноє умілецькоє 
оформленя.  

р-
Фото: Домонкош Орбан

06.07: Общество русинськуй інтеліґенції 
имени Антонія Годинкы, Столичноє и Терейз-
варошськоє русинськоє націоналноє само-
справованя у Центері културы Ötvös 10 ор-
ґанізовало презентацію книгы Ріты Сіладї «У 
зеленум убростю цвынтаря», из котрої дуста-
неме інформацію за похованя на будапешт-
ськых цвынтарёх Русинув и уроженцюв Пуд-
карпатя.

06.16: У Бібліотецї Русинув Мадярщины 
имени професора Іштвана Удварія держали 

презентацію выдань Все-
державного Русинського Само-
справованя. По привітственум 
словови предсїдателя ВРС Вік-
тора Крамаренка Ілдіка Полан-
скіне Надош, руководитель 
БРМІШ, інформовала при-
томных за выданя Вседержав-
ного Русинського Самосправо-
ваня у фонду бібліотекы. Др. 
Михаил Капраль, ведучый 
Русинського научного інстітута 
презентовав русинські словарі 
меже выданями ВРС, Віктор 
Ґіріц, научный сотрудник інсті-

тута, «Мадярсько-русинськый и русинсько-
мадярськый терминолоґічный словарь», Ірина 
Сюч-Ворінка, сотрудниця інстітута, послїднїй 
учебник русинського языка у контекстї иных 
подобных выдань.

06.17-18:  Фестівал KeveFest 22. тримали 
Фестівал културы и ґастрономії націоналных 
меншын Мадярщины у Рацкеве. Меже мно-
гыма выступавучыма русинську сполность 
представляв ансамбл Общества русинськуй 
културы пуд руководством Олґы Сілцер-Ли-
кович.

06.26: Резултаты дочасных выборув депута-
тув націоналных меншыновых самосправо-
вань у ІV-м районї Будапешта 26-го юнія 2022. 
р.:

Русинськоє Націоналноє Самосправованя 
Число изберателюв на ліштї: 98
Голосовало: 12 особ (12,24%)
Не голосовало: 86 особ (87,76%)
Мандаты дустали: 
Ласлов Медве (ОЗЕС) 12 голосув, 
Маріанна Ґерле (ОЗЕС) 7 голосув.

Юбілей Хора Сятого Єфрема

Fotó: Orban Domonkos
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Юбілеї                          Jubileumok Вістї                              Hírek

Мужськый хор Сятого Єфрема быв заснова-
ный 2002. рока и за послїднїй час став єдным из 
майпопуларных вокалных ансамблув Мадяр-
щины. Його орґанізатор и умілецькый руково-
дитель, лавреат премії Ференца Ліста Томаш 
Бубнов, заслуженый умілець Мадярщины. 
Ушыткі члены ансамбла суть носителями вы-
значных голосовых можностюв и з музыкал-
ным вошколованём. На їх первум СД быв 
записаный твур Йоана Бокшая „Літурґія Йоана 
Златоуста“, котрый быв выданый у 2005-ум 
роцї при фінансовум пудпорованю ВРС. 

Меженародный успіх про хор зачав ся на 
Фестівалї православнуй духовнуй музыкы у 
варошыкови Гайновка (Польща) 2006. рока, де 
хор быв удостоєный главнуй премії у катеґорії 
професіоналных колективув. Се стало ся 
первый раз у історії фестівала, же перва премія 
была заслужена не славянськым колективом. 

Из своёв рузнокіпов проґрамов хор часто 
выступать у варошох и селох державы. Ко-
лектив вельо сотрудить из ґрекокатолицьков 
церьковлёв Мадярщины, часто зучастнює ся у 
церькувных міроприятёх и концертох.

Мужськый хор Сятого Єфрема фурташный 
участник русинськых націоналных праздни-
кув, його кличуть з выступленём и другі мен-
шыны, близкі ку бізантійського крыла хрис-
тіанськуй церьковли. 2012. рока колектив хора 

05.07.: У День русинськуй културы при 
совмістнуй орґанізації Столичного, Терейз-
варошського и Йовжаварошського русинськых 
націоналных самосправовань, Общества ру-
синськуй інтеліґенції имени Антонія Годинкы, 
при пудпорованёви Русинськых націоналных 
самосправовань ІІ., ІІІ., XIII., XVI. районув 
Будапешта тримали памнятный вечур на честь 
Александера Духновича, на котрум выступили 
ансамбл “Русинята”, руководитель Анна Ке-
дик, музыканты Іштван Донєц и Йожеф Іжак, 
танцёвална ґрупа ансамбла Об-
щества русинськуй културы 
пуд руководством Олґы Сілцер-
Ликович.

05.20.: У будовлї Будай-
ського віґадова держали сёго 
рока сяточну церемонію пере-
даваня премії Pro Cultura Mino-
ritatum Hugariae.

05.11.: У Вседержавнуй біб-
ліотецї иностранных языкув у 
Будапештї Бібліотека Русинув 
Мадярщины имени професора 
Іштвана Удварія орґанізовала 
міроприятя «По слїдох Русинув 
у світї».

По вступнум словови Др. Анны Марії Поп, 
діректоркы ВБИЯ, Ілдіка Поланскіне Надош, 
руководитель БРМІШ, інформовала притом-
ных за зберьку выдань за русинські памнятнї 
міста у бібліотецї. Жофія Чоорі, кандідат 
педаґоґічных наук, преподаватель Мукачов-
ського державного універзітета держала пре-
зентацію «Русинські вызнамнї міста на Пуд-
карпатю». Ірина Сюч-Ворінка, сотрудниця 
Русинського научного інстітута имени Антонія 
Годинкы подала інформацію за русинські 
памнятнї міста у Словакії. Др. Янош Ґашпар, 
предсїдатель кураторськуй рады Мадярського 
фонда громаднуй  доправы держав лекцію на 
тему: «Русинські памнятнї міста у Польщі, 
Воєводинї и Мадярщинї».

06.04.: У Вамошуйфолу одбыло ся Сято села 
и Фестівал русинськых хорув. На нюм высту-
пили Русинськый хор Вамошуйфолу,  Народ-
ный фолклорный ансамбл «Хемлон» из Гумен-
ного (Словакія), Комловшськый русинськый 
хор, чтець прозы Бернат Фулайтар и фолклор-
ный ансамбл «Бейле».

быв удостоєный премії  Pro cultura Minoritatum 
Hungaria за вклад у розвуй русинськуй кул-
туры, а 2014. рока ‒ награды „Мадярська 
Дїдузнина“, того же рока премія „Марка 
Будапешта“ за вызначнї културнї досягненя. 
Успіх на фестівалї 2006. рока отворив путь 
хорови про меженародноє концертноє дїятель-
ство. За послїднї рокы хор Сятого Єфрема 
выступив майже на ушыткых значимых сценох 
світа. Колектив выдав дакулько СД-діскув, 
єден из котрых „Byzantine mosaics“ 2010. рока 
быв удостоєный премії Supersonic  у Луксем-
бурзї, участникы хора создали свою серію 
концертув Oriental Lumen - Світло Востока, у 
котруй выступавуть всесвітно знамі солісты и 
ансамблы. Свуй юбілей хор 11-го юнія 2022. 
сятковав у Зеленум театрі на острові Марґіты 
великым ґала-концертом, у котрум выступили 
хоры-колеґы, у другуй части долучив ся до хора 
познатый америцькый співак ґоспела Віктор 
Шоломон. У проґрамі хора Сятого Єфрема зву-
чали: бізантійська музыка, творы знамых 
мадярськых майструв (Ліста, Бартока, Кодая), 
днешнїх композіторув, властнї аранжованя 
творув вшелиякых стілув. Уровень ґала-
концерта пуднимало спеціалноє умілецькоє 
оформленя.  

р-
Фото: Домонкош Орбан

06.07: Общество русинськуй інтеліґенції 
имени Антонія Годинкы, Столичноє и Терейз-
варошськоє русинськоє націоналноє само-
справованя у Центері културы Ötvös 10 ор-
ґанізовало презентацію книгы Ріты Сіладї «У 
зеленум убростю цвынтаря», из котрої дуста-
неме інформацію за похованя на будапешт-
ськых цвынтарёх Русинув и уроженцюв Пуд-
карпатя.

06.16: У Бібліотецї Русинув Мадярщины 
имени професора Іштвана Удварія держали 

презентацію выдань Все-
державного Русинського Само-
справованя. По привітственум 
словови предсїдателя ВРС Вік-
тора Крамаренка Ілдіка Полан-
скіне Надош, руководитель 
БРМІШ, інформовала при-
томных за выданя Вседержав-
ного Русинського Самосправо-
ваня у фонду бібліотекы. Др. 
Михаил Капраль, ведучый 
Русинського научного інстітута 
презентовав русинські словарі 
меже выданями ВРС, Віктор 
Ґіріц, научный сотрудник інсті-

тута, «Мадярсько-русинськый и русинсько-
мадярськый терминолоґічный словарь», Ірина 
Сюч-Ворінка, сотрудниця інстітута, послїднїй 
учебник русинського языка у контекстї иных 
подобных выдань.

06.17-18:  Фестівал KeveFest 22. тримали 
Фестівал културы и ґастрономії націоналных 
меншын Мадярщины у Рацкеве. Меже мно-
гыма выступавучыма русинську сполность 
представляв ансамбл Общества русинськуй 
културы пуд руководством Олґы Сілцер-Ли-
кович.

06.26: Резултаты дочасных выборув депута-
тув націоналных меншыновых самосправо-
вань у ІV-м районї Будапешта 26-го юнія 2022. 
р.:

Русинськоє Націоналноє Самосправованя 
Число изберателюв на ліштї: 98
Голосовало: 12 особ (12,24%)
Не голосовало: 86 особ (87,76%)
Мандаты дустали: 
Ласлов Медве (ОЗЕС) 12 голосув, 
Маріанна Ґерле (ОЗЕС) 7 голосув.

Юбілей Хора Сятого Єфрема

Fotó: Orban Domonkos
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Русинськoє Націоналноє Сято Русинськoє Націоналноє Сято / Ruszin Nemzeti Ünnep  
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Ruszin Nemzeti Ünnep 

Наші сята       Ünnepeink                              Наші сята       Ünnepeink                              

Крениця-Здрой / Krinica-Zdroj
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Nemzeti Ünnep                       Націоналноє сято Hodinka Antal Díj                        Премія Антонія Годинкы

Ünnepeink Наші сята                                             

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Edelény, 
kisváros a Bódva folyó völgyében. Több környe-
ző, apró település csatolásával alakult ki a köz-
igazgatásilag most már egységes, de hagyományos 
falusi, kertvárosi településszerkezetű város. Nem-
zetiségi összetétele vegyes. A környező települé-
sekről lengyelek, cigányok és jelentős számú ru-
szinok érkeztek. 

A ruszinok templomot építettek, több generá-
ciós családdal gazdagítják a település egyébként is 
színes palettáját. Ezt a palettát teszi 
értékessé az a kezdeményezés, hogy 
a görögkatolikus egyházmegye át-
vette a helyben évtized óta fennálló 
gimnáziumot, melyet nagy gondos-
sággal továbbfejlesztve iskolaköz-
pont jött létre. Óvodától a gimná-
zium befejezéséig, szülői, illetve 
kollégiumi környezetben, szülőföldi 
közelségben élhetik meg a gyerme-
kek és a szülők а szellemi fejlődést, 
amit a görögkatolikus iskolarend-
szer biztosít a gyermekek megfelelő 
nevelkedéséhez, növekedéséhez. 

Ez a neves és rangos épületegyüt-
tes aulája adott helyet, fogadta be az 
ország különböző helyeiről érkező 
ruszin közösséget, akik minden 
évben megemlékeznek változó helyszínnel a 
Rákóczi szabadságharcban a szabadságért küzdött 
hősökről, Esze Tamásról, aki Beregszászon zászlót 
bontott a Nagyságos Fejedelem mellett. 

Ünnepségünk a ruszin himnusz eléneklésével 
kezdődött. Dr. Orosz Atanáz, a Miskolci Egyház-
megye püspöke a Paraklisz végzésének vezeté-
sével kérte a jelenlévőkre és a ruszin közösségre 
Isten áldását és a Boldogságos Szűz oltalmát, köz-
benjárását. 

Demeter Zoltán, a terület országgyűlési kép-
viselőjének köszöntő beszédét tisztelettel hallgat-
ták a jelenlévők. Kramarenkó Viktor ORÖ elnök 
köszöntése és az idei Hodinka Antal díjak átadása 
után a kulturális műsorokban láthattuk a ruszin 
közösség által átmentett értékeket.

Az edelényi Császta Néptáncegyüttes fergete-
ges táncával ad reményt arra, hogy az ifjúság 
körében is egyre nagyobb számmal vesznek részt a 
kultúránkat erősítő néptáncoktatásban. Több nem-
zetiségre jellemző viselettel az egymás mellett élő 

kultúrák szépségére hívták fel az őket tapssal 
jutalmazók figyelmét.

Bán Mária és Bán Anna testvérpáros előadásá-
ban ruszin nyelven énekeket hallhattak jelenlévők, 
az ismert énekeket, nótákat a jelenlévők is velük 
énekelték.

A Budapestről érkező Ruszinok Ifjúsági Folk-
lór Együttes nagyon szépen kifejlesztett, auten-
tikus ének- és tánckultúrájukból merítve állt 
színpadra. Köszönet jár a kitűnő és szorgalmas 

gyermekek kulturális ápolásáért, 
gondozásáért Szilcer-Likovics Ol-
gának, a csoport vezetőjének.

Az ünnepséget megtisztelte jelen-
létével Giricz Vera asszony, a Ma-
gyar Országgyűlés ruszin nemzeti-
ségi szószólója, Peter Medvigy, a 
szlovák köztársasági elnök ruszin 
tanácsadója, a város jegyzője, dr. 
Vártás József és családja, Szilcer-
Likovics Olga alelnök asszony és 
Szónoczki János ORÖ alelnök és az 
edelényi ruszin önkormányzat elnö-
ke, Kozsnyánszky János, a MROSZ 
és a sárospataki Ruszin Önkormány-
zat elnöke, az ORÖ képviselője, 
számos önkormányzat képviselője. 
A vendégek érezhették az azt követő 

vendéglátásban a borsodiak szívélyességét.
A szózat eléneklésével ért véget a napi közös 

program. 
Az önkormányzatok egyéni programok szer-

vezésében megtekinthették az edelényi kastélyt, a 
görögkatolikus templomot, a Szent II. János Pál 
pápa ereklyét is befogadó római katolikus templo-
mot, a borsodi földvárat a hozzátartozó tájházak-
kal és a közelében lévő református templomot, 
illetve sétát lehetett tenni a hírhedté vált Bódva 
folyó gátján, partján, amely 12 évvel ezelőtt 
átszakította a gátat, és Petőfi szavaival élve: mint 
őrült ki letépte láncát.... sepert el mindent, ami 
útjába került. Ma csendes szelídséggel, megbékél-
ten fodrozza gyöngéden hullámait. 

Ünnepünk erőt adott ahhoz, hogy továbbra is 
reménységgel valljuk közösségünk egységét, kul-
túránk szépségét és a jövőbe vetett, teljesülő re-
ménységünket és hitünket.

Isten áldd meg népünket, nemzetünket!

Szónoczki János Mihály

Az Abodi Ruszin Nem-
zetiségi Önkormányzat má-
sodik ciklusában működik, 
e lnöke Dr.  Orosz-Tóth 
Györgyné sz. Galán Katalin.

Az Elnök Asszony mú-
csonyi származású, szülői 
háza a múcsonyi görögkato-
likus templom mellett talál-
ható.

Gyógyszerész diplomája 
van. 1985-ben házasságot 
kötött Orosz-Tóth György 
görögkatolikus papnöven-
dékkel. Férje pappá szentelé-
se után a jánkmajtisi és a 
nagyhalászi szolgálat után az 
abodi egyházközség parókusa lett. Családjukban 5 
fiúgyermek született.

Férje mellett vállalta a papnék általános szol-

gálatát. Kitartó munkával és 
lelkesedéssel segíti, és ébren 
tartja a ruszin közösségben 
élő hagyományokat, és a 
vállalt közösség iránti fele-
lősséggel kapcsolódik be a 
Magyarországon élő ruszin 
közösség táborába. 

Munkáját mindig nagy 
lelkesedéssel igyekszik meg-
valósítani. Ez a lelkesedés 
megtalálja a lelkeket, szí-
veket. 

A Görögkatolikus egyház 
és a Ruszin közösség hagyo-
mányaihoz hűségesen és ki-
tartóan ragaszkodik, lehető-

sége szerint mindent megtesz annak érdekében, 
hogy másokkal is megismertesse azokat. 

Ruszin Nemzeti Ünnep
Edelény 2022.

A 2022. év Hodinka Díj kitüntetettjei
Dr. Orosz-Tóth Györgyné

Borsod vármegye apró-
falvas településeinek egyik 
zsákutcás települése Abod. A 
török hódoltság, a Rákóczi 
szabadságharc és a pestis 
járvány következtében a 
település elnéptelenedett. A 
település épített emlékei 
közül a 13. században épült 
katolikus templom, melyet a 
reformátusok vettek haszná-
latba, maradt meg tárgyi 
emléknek.

Az elnéptelenedett telepü-
lésre több érkezési hullám-
ban ruszinok érkeztek Sze-
pes, Sáros és Felső-Abaúj vármegyékből, az 1690., 
az 1710. és az 1730-as évekhez kötődően. 

A domboldalon a temető mellett, 1775-ben ké-
szült el a barokk stílusban épült görögkatolikus 
templom, benne az 1844-ben, copfstílusban ké-
szült és festett ikonosztáza felbecsülhetetlen érté-
kű.

A település egymástól jól 
elhatárolható részén, a Ma-
gyar utcában reformátusok, a 
Tóth utcában ruszinok tele-
pedtek le. Ezek az utcarészek 
még ma is megvannak. A kis 
létszámú településen a mai 
napig is használják a ruszin 
szavakat, fogalmakat. A 
mindenkori szolgáló papok 
kitűnően beszélték és értet-
ték a ruszin nyelvet, mert ez 
volt a mindennapi kommuni-
káció nyelve. A lélekszám-
ban megfogyatkozott, de 
annál nagyobb lelkesedéssel 

élő görögkatolikus közösség jelenlegi parókusa 
Orosz-Tóth György, aki fűzéri születésű és ruszin 
származásúnak vallja magát, viseli gondját az 
abodi közösségnek és őrzi az elődtől megörökölt 
hagyományokat.

Az Abodi Görögkatolikus Egyházközség
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Nemzeti Ünnep                       Націоналноє сято Hodinka Antal Díj                        Премія Антонія Годинкы

Ünnepeink Наші сята                                             

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Edelény, 
kisváros a Bódva folyó völgyében. Több környe-
ző, apró település csatolásával alakult ki a köz-
igazgatásilag most már egységes, de hagyományos 
falusi, kertvárosi településszerkezetű város. Nem-
zetiségi összetétele vegyes. A környező települé-
sekről lengyelek, cigányok és jelentős számú ru-
szinok érkeztek. 
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közelségben élhetik meg a gyerme-
kek és a szülők а szellemi fejlődést, 
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kultúránkat erősítő néptáncoktatásban. Több nem-
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kultúrák szépségére hívták fel az őket tapssal 
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Ünnepünk erőt adott ahhoz, hogy továbbra is 
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Isten áldd meg népünket, nemzetünket!

Szónoczki János Mihály
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sodik ciklusában működik, 
e lnöke Dr.  Orosz-Tóth 
Györgyné sz. Galán Katalin.

Az Elnök Asszony mú-
csonyi származású, szülői 
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Hagyomány                        ТрадіціяKultúra                            Култура

A tavaszi erdők mélyén meghúzódó és leveleit, 
virágjait bontogató erdei gyöngyvirág piciny 
virágkelyhét földig húzza a hajnali harmat cseppje. 

A virágkehely nektárillatot ad át a harmat-
cseppnek, mielőtt az illatos könnyként hullik az 
erdő földjére. A gyöngyvirág illatot árasztó 
cseppje beivódik a növénykét éltető anyaföldbe, 
ahol számtalan apró kis élőlény keresi fel, 
amelyeknek életfeltételül szolgál a gyöngyvirág 
illatos könnye.

Hazánk történelmében és a kultúrában, ezek 
terjesztésében végtelenül gazdag városunk Sáros-
patak. Itt működik számtalan elismeréssel 
megkoronázott Sárospataki Alapfokú Művészeti 
Iskola, röviden a tánciskola.

Az iskola vezetése elkötelezett a kultúrának 
ezen műfaja iránt. Réthiné Muha Krisztina 
igazgató asszony, néptáncpedagógus, Borsósné 
Fischinger Henrietta és Darmos Csaba igazgató-
helyettesek szintén néptáncpedagógusok és 
munkatársaik együttműködésével történik az 
oktató-nevelő munka. Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye 25 településén több csoportban tanítanak az 
igényeknek megfelelően néptáncot, társastáncot, 
klasszikus balettet és modern táncot.

A néptánc tanszak ruhatára igazi kincsesbánya, 
ahol szépen sorba rakva különböző tájegységek 
viseletei sorakoznak. Egyiken a pünkösdi bazsa-
rózsa, míg a másikon az illatos gyöngyvirág várja a 
felöltőjét, hogy most a rácsodálkozó szemében 
harmatos könnycseppként jelenjen meg az 
előadott koreográfiáért a jogosan kijáró elismerés. 
A csizmák fényesen ragyogva, sarkantyúval vagy 
anélkül, viselőjük lábához igazítva ropják a 
színpad deszkáin a virtusos ritmust. A hímzések 
szomorú pamukos virágmintáival a nép, a nemzet 
gyászát hordozzák. Díszes fejkötővel, hímzett 
pártával, kakas-kócsagtollas vagy árvalányhajas 
kalappal a nemzeti büszkeség és egyes tájegységek 

kelnek életre. A kifinomult mozgásformákkal, 
delejező tekintettel, a ritmus önmagát átadó és 
szépséges tartást és kitartást árasztó biztatásával 
kerül kapcsolatba, aki mindezeket látja. A táncot 
lejtő ura önmagának, és uralja az egész világot. 
Jelenléte meghatározó jel a világban: VAGYOK, 
ITT VAGYOK, NEKED S ÉRTED ÉLEK, ÉS 
VAGYOK!

Hosszasan lehetne még sorolni a tánciskola 
pedagógiai és táncpedagógiai fontosságait és 
eredményeit. 

Az iskola minősítését jelzi, hogy a Magyar 
Táncművészeti Egyetem Partnerintézménye és 
Gyakorlóhelye kitüntető címet kapta, amely arra 
jogosítja fel a neves intézményt, hogy a Magyar 
Táncművészeti Egyetem hallgatóit gyakorlatra 
fogadja. Valamint itt van a Sipos György tehet-
ségpont székhelye is, ahol a tehetséggondozás 
magas fokon működik. Mindezen elismerésekkel a 
város hírnevét is növeli.

A neves intézmény elkötelezett pedagógusai-
nak kiváló munkáját jelzi, hogy nemzetiségi 
programjainkon is jelen vannak. Tánckoreográ-
fiákkal megjelenítik a nemzetiségek táncait, 
viseleteikkel és azok motívumaival gazdagítják 
ismeretünket, ízlésvilágunkat. Mint a gyöngyvirág 
illatozó harmatcseppjével az erdő levegőjét, ők 
úgy teszik szebbé ünnepeinket, értelmesebbé 
munkás hétköznapjainkat. 

E sorok írásával a Magyarországi Ruszi-
nok/Ruténok Országos Szövetsége és a Sáros-
pataki Ruszin Önkormányzat elnöke és képviselő-
testülete köszönetet mond az eddigi kulturális 
kapcsolatért. A további együttműködéshez jó 
egészséget, erőt és kitartást kíván az iskola 
oktatóinak és diákjainak!

Szónoczki János Mihály

Csak ennyi. Egy szó, egy fogalom, amely egy 
ünnepet jelöl, és egy feladatot határoz meg. Egy 
szó, egy fogalom, amely csak egy napra szól, 
június 24-ét, Keresztelő Szent János születése nap-
ját jelenti. 

Bibliai előzményét Szent Lukács evangéliumá-
ban, Keresztelő Szent János fogantatásnak és 
születésének történeteként olvashatunk. (Lk 1, 5-
80)

Az idős szülők, Zakariás és Erzsébet fiatal kora 
gyermektelenségben telt el. Idős korukra kaptak 
jelet Istentől, hogy fiúgyermekkel ajándékozza 
meg őket az Isten. A hit és a kétkedés vívódik egy-
mással. Zakariás, aki főpapként végzi szolgálatát a 
jeruzsálemi templomban, kételkedik Isten ígéreté-
ben. A Gyermek megszületéséig megnémul. 
Erzsébet boldog, áldott állapotában hordozza 
gyermekét. A szülést követően oldódik fel Zaka-
riás némasága, aki a szokások ellenére a János 
nevet adja a gyermeknek. Jövendöl róla, nagyságá-
ról, küldetéséről, kiválasztottságáról. 

A küldetését felismerő János, aki unokatestvéri 
rokoni kapcsolatban van Jézussal, a pusztai 
remeték, aszkéták életét éli. Az evangélium írója 
megjegyzi öltözetének és étkezésének egyszerűsé-
gét is.

Anyaszentegyházunk ezen a napon zöld színű 
liturgikus ruhát ölt magára, és ilyen színű terí-
tőkkel ékesíti templomát, citromfű csokrokkal 

illatosítja és a korai, frissítő harmattól csillogó 
növényekből szedett csokrot, а „zselyenát” szen-
teli meg. Kora reggel a harmat felszállta előtt 
tisztesfüvet, citromfüvet, bazsalikomot, borsika-
füvet, csalánt, kamillafüvet, fokhagymát, pásztor-
táskát, levendulát, rozmaringot, cickafarkfüvet, 
tormalevelet, dió és meggyfa leveles gallyat és 
még sorolhatnánk azokat a növényeket, amelyeket 
összegyűjtve áldattak meg papjaikkal. Ezek a 
növények szolgálták az emberek és állatok 
egészségének visszaállítását a betegségek idején. 
A megszentelés után az eresz alá tették, hogy 
kiszáradjon, kéznél legyen és minden ártó 
szellemet távol tartson a háztól. 

A hívő ember kegyességéhez tartozik az is, 
hogy minél több növényből álljon a csokor, ezzel is 
emlékezve Jézus bebalzsamozásának szertartá-
sára, amely balzsam a hagyományok szerint 
harmincháromféle növényből, vagy azok virágza-
tából állt. A megszentelt növények illatosították a 
lakásokat is, de Jézus és Keresztelő Szent János 
iránti tiszteletből az elhunyt hívek mellé is 
elhelyezték a koporsóba. A hagyományok is vál-
toznak, ma gyógy-, dísz- és haszonnövények 
csokrait visszük megszentelni, vagy éppen egy kis 
kosárkában ízlésünknek megfelelően filteres 
teaválogatásra kérünk megszentelést és áldást.

Szónoczki János Mihály

Büszkeségünk a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola
A gyöngyvirág harmatcseppje

Tisztelt Olvasók!

Bővebb információt a magyarországi ruszinok életéről WEB oldalunkon találhatnak: 

http://ruszin.com

Zselyena
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Büszkeségünk a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola
A gyöngyvirág harmatcseppje

Tisztelt Olvasók!

Bővebb információt a magyarországi ruszinok életéről WEB oldalunkon találhatnak: 

http://ruszin.com

Zselyena
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A Ruszin Világkongresszus a XI. Nemzetközi 
Ruszin Kultúra Biennálét a lengyelországi Kri-
nica-Zdrojban rendezte meg. Ez a csodálatos feny-
ves levegőjű városka Lengyelország déli vidékén, 
a szlovák határhoz közel található, de a leg-
fontosabb, hogy ezt a vidéket Lemkóvinának is 
hívják, itt ugyanis a lengyel ruszinok – lemkók 
élnek. Hazafelé meg is látogattuk Csirscet, egy 
ruszin falut a lengyel-szlovák határnál, amely 
bejáratánál a lengyel helységtábla alatt elhelyezték 
a ruszint is.

Elnézést a szóviccért (Krinica fordításban kutat 
jelent), de nem tudtam elmenni a párhuzam adta 
lehetőség mellett… Szóval a városkában négyféle 
ásványvíz-kút található, és a rendezvényen négy 
ország: Horvátország, Románia, Szlovákia és Len-
gyelország ruszin folklór és művészet forrásaiból-
kútjaiból kaptunk merítést.

A ruszin biennálé - a valóságban ünnep - a helyi 
temetőben a helyi ruszin naivista festő, Drovnják 
Epifán (alias Krenickij Nikifor) sírjánál tartott 
gyászszertartással kezdődött, majd koszorúzással 
folytatódott a festő városközpontban levő szob-
ránál. Ezután a tulipánokkal teleültetett sétányon 
vonultak végig a ruszin ruhákba öltözött együt-
tesek ruszin dalokat énekelve és velük a ren-
dezvény vendégei. A helyi lengyelek talán ért-
hettek pár szót, lehet, hogy tudták, hogy ruszi-
nokról van szó (Lengyelországban lemkóknak 
hívják őket), de a turistáknak is érdekes volt a 
felvonulás.

A kis üdülőváros, Krinica központjában nagyon 
sok történelmi épület található, sokat fel is újí-
tottak. A biennálét a régi, szintén felújított kórház – 
ma szálloda – nagytermében tartották. A terem 
hátsó részében a ruszin festőművészek – köztük 
magyarországi is - tárlata kapott helyet. A szín-
padon Dr. Ljavinecz István elnök megnyitó-
beszéde és a Turok-Getes, illetve Manajló Iván Pro 
Arte Ruthenorum művészeti díjak átadása után 
következtek az együttesek műsorai, amelyek 
között szerepelt dramatizált ruszin esküvő és 

ruszin dalok különböző nyelvjárásokban, de egy 
szívből énekelve.

A végére jutott idő a tudománynak is. Sok or-
szág kiadványainak bemutatására került sor, 
köztük a Magyarországon kiadott „A ruszin 
nyelvtani kódex”, a „Ruszin helységnevek” 
(szerkesztette dr. Káprály Mihály) és a „Magyar – 
ruszin, ruszin – magyar szakszavak szótára” 
(szerkesztette Giricz Viktor) könyvekre.

A biennálén részt vettek Giricz Vera, az Or-
szággyűlés ruszin nemzetiségi szószólója, Krama-
renko Viktor, az Országos Ruszin Önkormányzat 
elnöke és más országok ruszin intézményeinek 
képviselői.

A rendezvény vendégei voltak és a fellépőkkel 
együtt énekeltek fiatal és idősebb ruszinok, ezért 
bátorkodom megállapítani, bár talán fellengzősen 
hangzik, hogy ruszinok voltak, vannak, és lesznek.

Giricz Viktor

Száz évvel ezelőtt, 
1922. május 3-án, a család 
ötödik gyermekként a 
Kárpátaljai Bustyaházán 
született. Édesapja And-
rás, a vasút alkalmazottja 
volt, édesanya Róza a 
nagyszámú család részére 
a békés és gondtalan életet 
biztosította. A szülők And-
rás, László és Lajos részé-
re biztosították az egyete-

mi tanulmányok lehetőségét, míg Vilma és Ilka 
középszintű végzettséget szereztek. A huszti Ma-
gyar Királyi Állami Reálgimnázium befejezését 
követően Lajos 1941. szeptember 13-tól a deb-

receni Magyar Királyi Tisza István Tudomány-
egyetem jog és államtudományi kar hallgatója lett, 
melyet az 1938-1945 közötti időszakra a magyar 
kormány a fiatal ruszin értelmiség képzésére jelölt 
ki. Bátyjával, dr. Giricz László orvostanhallható-
val együtt az 1941. május 22-én megalakult 
Kárpátaljai Ruszin Egyetemi és Főiskolai Hall-
gatók Egyesületének tagja lett. Az egyetemi ta-
nulmányok befejezése után rövid ideig Mára-
marosszigeten dolgozott, majd a ІІ. világháború 
befejezése után a kárpátaljai igazságszolgál-
tatásban fontos beosztásokat töltött be.

1987. május 12-én hunyt el Ungváron.

Boldog nyugalmat! Örök emléket!

A ruszin folklór és festészet kútja In memoriam dr. Giricz Lajos 
(1922-1987)

Középiskolai tanulmányait Ung-
váron végezte, 1915-ben érettségi 
vizsgáinak letétele után katonai 
szolgálatot teljesített az I. világ-
háború különböző frontvonalain. 
1918-ban hadnagyként szerelt le. 
Egyetemi tanulmányait a Budapesti 
Orostudományi Egyetem orvos-
tudományi karon kezdte meg 1918 
őszén, majd a Prágai Karlov Egyete-
men folytatta, ahol 1924-ben avatták 
orvosdoktorrá. 1924-27 között az 
Ungvári Városi Kórházban alorvos-
ként dolgozott a kórház sebészeti 
osztályán, majd 1928-1931 között a Pozsonyi 
Egyetem Sebészeti Klinikáján tanársegédként 
tevékenykedett. 1932-1936 között a munkácsi 
Állami Kórház, majd 1936-1939 között az ungvári 
Közkórház sebész főorvosa. Ezt követően 1939-
1940 között a Nagyszöllősi Közkórház igazgatója, 
majd 1941-től 1952-ig a munkácsi Közkórház 

sebész főorvosa volt. Kezdeménye-
zője és alapító tagja volt az Ungvári 
Állami Tudományegyetem Orvos-
tudományi Karának létrehozásában. 
1952-től 1975-ig a sebészeti tanszék 
vezetője, egyetemi tanára, egyben az 
Egyetemi Sebészeti Klinika igaz-
gatója volt, 1975. szeptember 1-jétől 
szaktanácsadóként működött. A II. 
világháború alatt tömegesen gyógyí-
totta a sebesült honvédeket, üldözött 
zsidó munkaszolgálatosoknak adott 
menedéket osztályán, titokban par-
tizánokat is operált és kezelt. Tudo-

mányos publikációinak száma 130, közöttük két 
alapvető monográfia a pajzsmirigybetegségek 
(golyva) gyógyításáról (1958), a gyomorfekély 
kezelésének műtéti megoldásairól (1961). Több 
nemzetközi orvosi társaság tagja, illetve elnöke 
volt.                            

Forrás: Arcanum

Dr. Fedinecz Sándor  sebészprofesszor jubileumára
Kisrákóc, 1897. június 13.  –  Ungvár, 1987. április 6.

Az elmúlt időszakban számos cikkben emlékeztünk meg dr. Fedinecz Sándor 
sebészprofesszorról, jelenlegi életrajzzal cikkünk célja feleleveníteni népünk hűséges fiának 

életútját és örökre megőrizni emlékét.
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ként dolgozott a kórház sebészeti 
osztályán, majd 1928-1931 között a Pozsonyi 
Egyetem Sebészeti Klinikáján tanársegédként 
tevékenykedett. 1932-1936 között a munkácsi 
Állami Kórház, majd 1936-1939 között az ungvári 
Közkórház sebész főorvosa. Ezt követően 1939-
1940 között a Nagyszöllősi Közkórház igazgatója, 
majd 1941-től 1952-ig a munkácsi Közkórház 

sebész főorvosa volt. Kezdeménye-
zője és alapító tagja volt az Ungvári 
Állami Tudományegyetem Orvos-
tudományi Karának létrehozásában. 
1952-től 1975-ig a sebészeti tanszék 
vezetője, egyetemi tanára, egyben az 
Egyetemi Sebészeti Klinika igaz-
gatója volt, 1975. szeptember 1-jétől 
szaktanácsadóként működött. A II. 
világháború alatt tömegesen gyógyí-
totta a sebesült honvédeket, üldözött 
zsidó munkaszolgálatosoknak adott 
menedéket osztályán, titokban par-
tizánokat is operált és kezelt. Tudo-

mányos publikációinak száma 130, közöttük két 
alapvető monográfia a pajzsmirigybetegségek 
(golyva) gyógyításáról (1958), a gyomorfekély 
kezelésének műtéti megoldásairól (1961). Több 
nemzetközi orvosi társaság tagja, illetve elnöke 
volt.                            

Forrás: Arcanum

Dr. Fedinecz Sándor  sebészprofesszor jubileumára
Kisrákóc, 1897. június 13.  –  Ungvár, 1987. április 6.

Az elmúlt időszakban számos cikkben emlékeztünk meg dr. Fedinecz Sándor 
sebészprofesszorról, jelenlegi életrajzzal cikkünk célja feleleveníteni népünk hűséges fiának 

életútját és örökre megőrizni emlékét.
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Jubileumok                          Юбілеї 

A Szent Efrém Férfikar 2002-ben alakult meg, és az 
utóbbi években Magyarország egyik legnépszerűbb 
vokális együttesévé vált. Alapítója és művészeti 
vezetője a Liszt-díjas Bubnó Tamás, Magyarország 
Érdemes Művésze, a Hodinka-díj tulajdonosa. Az 
együttes tagjai kivételes hangi adottságokkal és zenei 
képzettséggel rendelkező énekesek. Az első CD, amely 
Boksay János művét, az Aranyszájú Szent János Li-
turgiát tartalmazza, 2005-ben jelent meg, és megjelené-
sét az Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat tá-
mogatta.

A férfikar nemzetközi karrierje 2006-ban kezdő-
dött, mégpedig átütő sikerrel: a Hajnówka Nemzetközi 
Ortodox Egyházzenei Fesztiválon a hivatásos kamara-
kórus kategóriában megnyerték az első díjat. Először 
fordult elő a lengyelországi rangos fesztivál 25 éves 
történetében, hogy nem szláv kórus vitte el az első díjat.

Bár a Szent Efrém Férfikar rendszeresen fellép 
Európa legfontosabb zenei központjaiban és fesztivál-
jain is, tevékenységének alapját mégis a magas szín-
vonalú és rendkívül népszerű magyarországi koncertjei 
jelentik: 2011 óta rendezője az Orientale Lumen – 
Kelet világossága hangversenysorozatnak a budapesti 
Szent István Bazilikában, rendszeres fellépője a Buda-
pesti Tavaszi Fesztiválnak és más rangos rendezvé-
nyeknek. 

Változatos művészeti programjával gyakran mu-
tatkozik be Magyarország városaiban és falvaiban. A 
kórus a Magyar Görögkatolikus Egyházzal szoros kap-
csolatot ápol, rendszeresen közreműködik istentisz-
teletein, egyházzenei hangversenyein. Ugyancsak 

állandó fellépője a magyarországi ruszin nemzetiség 
ünnepeinek, de más, a bizánci kereszténységhez 
kötődő nemzetiségek is gyakran kérik fel fellépésre 
őket. A férfikórus 2012-ben Pro Cultura Minoritatum 
Hungariae-díjat kapott a ruszin nemzetiségi kultúra 
ápolásáért, majd 2014-ben a Magyar Örökség díjat 
vehette át. Ugyanebben az évben Budapest Főváros 
Közgyűlése kimagasló kulturális és művészi tevékeny-
ségéért Budapest Márka díjat adományozott a Szent 
Efrém Férfikarnak.

A 2006-os lengyelországi fesztiválgyőzelem utat 

nyitott a nemzetközi koncertéletben való hangsúlyos 
megjelenéshez is. Az elmúlt években a Szent Efrém 
Férfikar a világ számos országában koncertezett.

Az együttesnek számos CD-je jelent meg, amelyek 
közül a Byzantine mosaics c. albumot 2010-ben 
Supersonic-díjjal jutalmazták Luxembourgban, saját 
előadássorozatot indítottak Oriental Lumen – Kelet 
Világossága címmel, amelyben világhírű szólisták és 
együttesek közreműködnek. A kórus nagyszabású 
gálával ünnepelte jubileumát 2022. június 11-én a 
Margitszigeti Szabadtéri Szinpadon, amelyen baráti 
kórusokkal léptek színpadra, a második részben pedig 
csatlakozott a kórushoz egy kiváló amerikai gospel 
énekes, Victor Solomon. A Szent Efrém jellegzetes 
arcai: a bizánci zene, a kiváló magyar mesterek (Liszt, 
Bartók, Kodály) darabjai, a kortárs művek és a leg-
különbözőbb műfajú önálló feldolgozásaik is meg-
jelentek a műsorban, ahol a különleges látvány is 
emelte a produkció színvonalát.

sz-

A Szent Efrém Férfikar jubileuma 05.07.: A Ruszin Kultúra Napja alkalmából a Ho-
dinka Antal Ruszin Értelmiségi Egyesület, a Fővárosi 
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, a Terézvárosi és a 
Józsefvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatok 
Duchnovics Alexander emlékestet tartottak, amelyen 
felléptek a Ruszinyata Együttes Kedyk Hanna vezeté-
sével, Donyec István és Izsák József zenészek, a Ruszin 
Kulturális Egyesület Tánccsoportja Szilcer-Likovics 
Olga vezetésével. A rendezvényt támogatták Budapest 
II., III., XIII., XVI. kerületi Ruszin Nemzetiségi 
Önkormányzatok.

05.20.: A Budai Vigadóban megtartották az idei Pro 
Cultura Minoritatum Hugariae Díjak ünnepélyes 
átadását.

05.11.: Az Udvari István Magyarországi Ruszinok 
Könyvtára Ruszinok nyomában, ruszinok a nagy-
világban; Ruszin emlékhelyek Kárpátalján, Szlová-
kiában, Lengyelországban, Vajdaságban és Magyaror-
szágon címmel  rendezvényt tartott az Országos 
Idegennyelvű Könyvtárban. Dr. Papp Anna Mária, az 
OIK főigazgatójának köszöntője után Polánszkiné 
Nádas Ildikó, az UIMRK vezetője bemutatta a 
könyvtár köteteit a ruszin emlékhelyekről. Csoóri 
Zsófia, a Munkácsi Állami Egyetem oktatója, a 
pedagógiai tudományok kandidátusa Kárpátalja ruszin 
emlékhelyei címmel tartott online előadást, Szűcs-
Vorinka Irén, a Hodinka Antal Ruszin Tudományos 
Intézet tudományos munkatársa pedig a Szlovákia 
ruszin emlékhelyei címmel tartott előadást.

A szünet után dr. Gáspár János, a Magyar Köz-
lekedési Közművelődési Alapítvány kuratóriumi el-
nöke Lengyelország, Vajdaság és Magyarország ruszin 
emlékhelyei című előadása következett. A rendezvényt 
kötetlen beszélgetés zárja.

06.04.: Falunapot és Nemzetiségi dalkörtalálkozót 
tartottak Vámosújfalun. A gazdag programban a nagy-
számú közönség lelkesedéssel fogadta a Vámosújfalusi 
Ruszin Dalkör, a Chemlon Humenné Népdalcsoport 
(Homonna), a Beyle Hagyományőrző Csoport, a 

Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Dalkör, Fulajtár 
Bernát prózamondó és a Beyle Hagyományőrző 
Csoport Nyugdíjas paródiája fellépéseit. 

06.07: A Hodinka Antal Ruszin Értelmiségi Egye-
sület, a Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat és 
a Terézvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat az 
Ötvös 10 közösségi és kulturális szintérbeli rendez-
vény keretein belül bemutatásra került Szilágyi Rita: 
Temetői séták című könyve, amelyből megismerhetjük 
a budapesti temetőkben található ruszin és kárpátaljai 
személyek sírjait is.

06.16: Az Udvari István Magyarországi Ruszinok 
Könyvtára székhelyén Az Országos Ruszin Önkor-
mányzat kiadványai címmel rendezvényt tartott. Kra-
marenko Viktor, az ORÖ elnökének köszöntője után 
Polánszkiné Nádas Ildikó az UIRMK vezetője ismer-
tette az ORÖ kidványokat, majd dr. Káprály Mihály, a 
Hodinka Antal Ruszin Tudományos Intézet vezetője az 
ORÖ kiadásában megjelent ruszin-magyar kétnyelvű 
szótárak, míg Giricz Viktor, a HARTI tudományos 
munkatársa bemutatta a Magyar-ruszin-Ruszin-ma-
gyar szakszótárt. A rendezvényt Szűcs-Vorinka Irén, a 
HARTI tudományos munkatársának A ruszin nyelv-
tankönyv a tankönyvjegyzékben című előadása zárta.

06.17-18: KeveFest 22. címmel tartottak Ráckevén 
az Országos Nemzetiségi Kulturális és Gasztrofeszti-
vált. A számos fellépő között a hazai ruszin közösséget 
a Ruszin Kulturális Egyesület folklór együttese, veze-
tője Szilcer-Likovics Olga, képviselte.

06.26: A Budapest IV. kerületben 2022. június 26-án 
megtartott időközi nemzetiségi önkormányzati válasz-
tások eredménye: 

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat. A névjegy-
zékben szereplő választópolgárok száma:  98 fő. 
Megjelent: 12  fő (12,24%). Nem szavazott: 86  fő 
(87,76%. 

Mandátumot szerzett: 
Medve László, EURIE: 12 szavazat, 
Gerle Marianna, EURIE: 7 szavazat.
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Jubileumok                          Юбілеї 

A Szent Efrém Férfikar 2002-ben alakult meg, és az 
utóbbi években Magyarország egyik legnépszerűbb 
vokális együttesévé vált. Alapítója és művészeti 
vezetője a Liszt-díjas Bubnó Tamás, Magyarország 
Érdemes Művésze, a Hodinka-díj tulajdonosa. Az 
együttes tagjai kivételes hangi adottságokkal és zenei 
képzettséggel rendelkező énekesek. Az első CD, amely 
Boksay János művét, az Aranyszájú Szent János Li-
turgiát tartalmazza, 2005-ben jelent meg, és megjelené-
sét az Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat tá-
mogatta.

A férfikar nemzetközi karrierje 2006-ban kezdő-
dött, mégpedig átütő sikerrel: a Hajnówka Nemzetközi 
Ortodox Egyházzenei Fesztiválon a hivatásos kamara-
kórus kategóriában megnyerték az első díjat. Először 
fordult elő a lengyelországi rangos fesztivál 25 éves 
történetében, hogy nem szláv kórus vitte el az első díjat.

Bár a Szent Efrém Férfikar rendszeresen fellép 
Európa legfontosabb zenei központjaiban és fesztivál-
jain is, tevékenységének alapját mégis a magas szín-
vonalú és rendkívül népszerű magyarországi koncertjei 
jelentik: 2011 óta rendezője az Orientale Lumen – 
Kelet világossága hangversenysorozatnak a budapesti 
Szent István Bazilikában, rendszeres fellépője a Buda-
pesti Tavaszi Fesztiválnak és más rangos rendezvé-
nyeknek. 

Változatos művészeti programjával gyakran mu-
tatkozik be Magyarország városaiban és falvaiban. A 
kórus a Magyar Görögkatolikus Egyházzal szoros kap-
csolatot ápol, rendszeresen közreműködik istentisz-
teletein, egyházzenei hangversenyein. Ugyancsak 

állandó fellépője a magyarországi ruszin nemzetiség 
ünnepeinek, de más, a bizánci kereszténységhez 
kötődő nemzetiségek is gyakran kérik fel fellépésre 
őket. A férfikórus 2012-ben Pro Cultura Minoritatum 
Hungariae-díjat kapott a ruszin nemzetiségi kultúra 
ápolásáért, majd 2014-ben a Magyar Örökség díjat 
vehette át. Ugyanebben az évben Budapest Főváros 
Közgyűlése kimagasló kulturális és művészi tevékeny-
ségéért Budapest Márka díjat adományozott a Szent 
Efrém Férfikarnak.

A 2006-os lengyelországi fesztiválgyőzelem utat 

nyitott a nemzetközi koncertéletben való hangsúlyos 
megjelenéshez is. Az elmúlt években a Szent Efrém 
Férfikar a világ számos országában koncertezett.

Az együttesnek számos CD-je jelent meg, amelyek 
közül a Byzantine mosaics c. albumot 2010-ben 
Supersonic-díjjal jutalmazták Luxembourgban, saját 
előadássorozatot indítottak Oriental Lumen – Kelet 
Világossága címmel, amelyben világhírű szólisták és 
együttesek közreműködnek. A kórus nagyszabású 
gálával ünnepelte jubileumát 2022. június 11-én a 
Margitszigeti Szabadtéri Szinpadon, amelyen baráti 
kórusokkal léptek színpadra, a második részben pedig 
csatlakozott a kórushoz egy kiváló amerikai gospel 
énekes, Victor Solomon. A Szent Efrém jellegzetes 
arcai: a bizánci zene, a kiváló magyar mesterek (Liszt, 
Bartók, Kodály) darabjai, a kortárs művek és a leg-
különbözőbb műfajú önálló feldolgozásaik is meg-
jelentek a műsorban, ahol a különleges látvány is 
emelte a produkció színvonalát.

sz-

A Szent Efrém Férfikar jubileuma 05.07.: A Ruszin Kultúra Napja alkalmából a Ho-
dinka Antal Ruszin Értelmiségi Egyesület, a Fővárosi 
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, a Terézvárosi és a 
Józsefvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatok 
Duchnovics Alexander emlékestet tartottak, amelyen 
felléptek a Ruszinyata Együttes Kedyk Hanna vezeté-
sével, Donyec István és Izsák József zenészek, a Ruszin 
Kulturális Egyesület Tánccsoportja Szilcer-Likovics 
Olga vezetésével. A rendezvényt támogatták Budapest 
II., III., XIII., XVI. kerületi Ruszin Nemzetiségi 
Önkormányzatok.

05.20.: A Budai Vigadóban megtartották az idei Pro 
Cultura Minoritatum Hugariae Díjak ünnepélyes 
átadását.

05.11.: Az Udvari István Magyarországi Ruszinok 
Könyvtára Ruszinok nyomában, ruszinok a nagy-
világban; Ruszin emlékhelyek Kárpátalján, Szlová-
kiában, Lengyelországban, Vajdaságban és Magyaror-
szágon címmel  rendezvényt tartott az Országos 
Idegennyelvű Könyvtárban. Dr. Papp Anna Mária, az 
OIK főigazgatójának köszöntője után Polánszkiné 
Nádas Ildikó, az UIMRK vezetője bemutatta a 
könyvtár köteteit a ruszin emlékhelyekről. Csoóri 
Zsófia, a Munkácsi Állami Egyetem oktatója, a 
pedagógiai tudományok kandidátusa Kárpátalja ruszin 
emlékhelyei címmel tartott online előadást, Szűcs-
Vorinka Irén, a Hodinka Antal Ruszin Tudományos 
Intézet tudományos munkatársa pedig a Szlovákia 
ruszin emlékhelyei címmel tartott előadást.

A szünet után dr. Gáspár János, a Magyar Köz-
lekedési Közművelődési Alapítvány kuratóriumi el-
nöke Lengyelország, Vajdaság és Magyarország ruszin 
emlékhelyei című előadása következett. A rendezvényt 
kötetlen beszélgetés zárja.

06.04.: Falunapot és Nemzetiségi dalkörtalálkozót 
tartottak Vámosújfalun. A gazdag programban a nagy-
számú közönség lelkesedéssel fogadta a Vámosújfalusi 
Ruszin Dalkör, a Chemlon Humenné Népdalcsoport 
(Homonna), a Beyle Hagyományőrző Csoport, a 

Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Dalkör, Fulajtár 
Bernát prózamondó és a Beyle Hagyományőrző 
Csoport Nyugdíjas paródiája fellépéseit. 

06.07: A Hodinka Antal Ruszin Értelmiségi Egye-
sület, a Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat és 
a Terézvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat az 
Ötvös 10 közösségi és kulturális szintérbeli rendez-
vény keretein belül bemutatásra került Szilágyi Rita: 
Temetői séták című könyve, amelyből megismerhetjük 
a budapesti temetőkben található ruszin és kárpátaljai 
személyek sírjait is.

06.16: Az Udvari István Magyarországi Ruszinok 
Könyvtára székhelyén Az Országos Ruszin Önkor-
mányzat kiadványai címmel rendezvényt tartott. Kra-
marenko Viktor, az ORÖ elnökének köszöntője után 
Polánszkiné Nádas Ildikó az UIRMK vezetője ismer-
tette az ORÖ kidványokat, majd dr. Káprály Mihály, a 
Hodinka Antal Ruszin Tudományos Intézet vezetője az 
ORÖ kiadásában megjelent ruszin-magyar kétnyelvű 
szótárak, míg Giricz Viktor, a HARTI tudományos 
munkatársa bemutatta a Magyar-ruszin-Ruszin-ma-
gyar szakszótárt. A rendezvényt Szűcs-Vorinka Irén, a 
HARTI tudományos munkatársának A ruszin nyelv-
tankönyv a tankönyvjegyzékben című előadása zárta.

06.17-18: KeveFest 22. címmel tartottak Ráckevén 
az Országos Nemzetiségi Kulturális és Gasztrofeszti-
vált. A számos fellépő között a hazai ruszin közösséget 
a Ruszin Kulturális Egyesület folklór együttese, veze-
tője Szilcer-Likovics Olga, képviselte.

06.26: A Budapest IV. kerületben 2022. június 26-án 
megtartott időközi nemzetiségi önkormányzati válasz-
tások eredménye: 

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat. A névjegy-
zékben szereplő választópolgárok száma:  98 fő. 
Megjelent: 12  fő (12,24%). Nem szavazott: 86  fő 
(87,76%. 

Mandátumot szerzett: 
Medve László, EURIE: 12 szavazat, 
Gerle Marianna, EURIE: 7 szavazat.
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