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Наші сята Ünnepeink

Русинськый Світ Ruszin Világ�

У ськум районї в ївуть сяДебрецен Йо жа над ,
же будовля з часом сосполнстане духовным и ым
центром усин в.Р у

Мадярські Русин у й и ку му досяг-ы п до шл ново
неню у цї в: в торжествен й обстанов бы зало-7. юлія
жены первый кам нь фундамента Русинськуй Ґре-й і
кокатолицькуй Хыжы, котру благословив протосін-

.кел Митрополії Др Іштван Шес-Гайдудороґськуй
,так. допроваднуй бесїдї і і і ведуч йВ Р хард Т рч ы

Г М н стер Людськых Ресурс влавного ддїла і і ії уO
акцентовав же хоть Русин и мавуть своюй, ы не
державности, што є смутн м про вш тк х айбоы ы ы ,
мавуть у Ґрекок цьку ьсв й дом ‒ атоли Цер ков.

Віра Ґіріц, посланик Р ув П ї Ма-усин в арламент
,дярщины, уповіла же , котр й зачав ся ми-процес ы

нулого рока, в ї теперь є бу-да сво плоды и можность
дованя . Руси-Русинськуй Ґрекокатолицькуй Хыжы
н в все вспомина П дкарпату вуть, кедь говорять за у я
и так то, ,Мадярщину айбо історія ся роспорядила ш
они теперь жыють и у сосїднїх державох айбо в Ма-,

. „ aдярщинї я увуть, ги домас чуств Русинськ
Ґрекокатолицьк Хыжa a ,буде важн ролбавити у ю
ибо віруєме, же ї сповнятиeчерез н буде ся капчаня з

русинськыма сполностями из сос дн хї ї краин. Ту
будеме годнї ся стрічати, бесїдовати и вєдно
праздновати наші сята – ю” .заявила она в пятниц

Жерело: HBN-Msz
Товмачила: Ірина Скіба

В жыво усин в нов перспект вытї Р у отворявуть ся і і

Славнї віродарителї родили ся у грецькуй Солунї
у фамілії містного великаша. Младшый из братув
Кирил (світськой имня Константин) познатый уче-
ный свого часа создав азбуку, потовмачив вєдно из
учениками Сятоє Письмо и инї богослужебнї
тексты у керетох місії у Велику Моравію, де на поз-
ваня містного князя прийшли браты шырити хрис-
тиянство и културу 863. рока. Великых бізантійцюв
честовали и у Римі, до котрого 867. рока прибыли
братя з просьбов признати и благословити право
славян на властный путь у розвою Христовуй віры и
державы. До Рима братя принесли мощі сятого Кле-
мента (у храмі сёго сятого у вічнум вароші хранить
ся до днесь десниця Кирила, котрый ся похворів и
умер 869. рока стар-). На Велику Моравію ся вернув
шый брат Методій ы, котрый дово-з листом од Пап
лив створеня школы на чолї з Методіём, право вы-
сяченя ним славянськых ученикув на духовнї по-

сады и право триманя Сятуй Службы на языкови
славян. Было то великоє геройство ‒ трудами слав-
ных братув и їх ученикув по грецькум, гебрейськум
и латинськум языкох у церьковли Христа зазвучав и
славянськый язык (теперь го знаєме, ги церькувно-
славянськый).

Вєдно з иныма Славянами славиме день сятых
Кирила и Методія 5. юлія.

Папа Йоан Павел ІІ. ищи 1980. рока проголосив
солунськых братув меже покровителями днешнюй
Европы. Памнять сятых Кирила и Методія, котрі
стояли коло колискы роженя културы и віры нашого
народа не лем яло честовати ушыткым Русинам, ай-
бо и твердо ся тримати трад ых брата-іцій, заложен
ми у далекум девятум столїтю.

Ред.

Покровителї славянського світа сятї Кирил и Методій
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Усе майбогатші ставуть наші історичнї позна-
ня за рудну отцюзнину. Достойным резултатом
роботы, изглядовань на сюм полю стало отвореня
памнятної таблы, котроє одбыло ся не так давно у
пудкарпатськуй Сваляві и было орґанізованой и
воплощеной РНС Пейча и Вседержавным Русин-
ськым Самосправован м. Отвореня одбыло ся уё
притомности 40 особ ‒ членув делеґації из мно-
гых поселень Мадярщины. Также были притомнї
представителї руководства 17-тысячного вароша
Свалява, представителї Комітета Свалявського
Парка Памняти. Се поселеня, што лежыть неда-
леко од Мукачова, хранить памнять за жертвы по
Другуй Світовуй войнї од репресій сталінського
режіма 1944-1954. рокув, направленых против
мирного и миролюбивого обывательства. Се май-
значноє и майвеликоє місто памняти, котроє свід-
чить перед ушыткым світом за многочисленї
людські жертвы русинського и мадярського наро-
дув.

РНС Пейча ищи сперед с подї заключилоёв ёв
договор за сотрудництво из містныма орґаніза-
ціями за изглядованя історичнуй минувшыны,
обробку найденого матеріала, проведеня мусай-
ных робот. Из числа 40000 депортованых Русины
склали значну часть постраждалых. У керетох сё-
го путованя мы навщивили Свалявськый Парк
Памняти, у котрум встановили памнятну таблу и
поклали вінцї, жебы почтити памнять жертв теро-
ра. Пуд час покладеня вінцюв выступили Йожеф
Чегілї, предсїдатель РНС Пейча и Віктор Крама-
ренко, предсїдатель ВРС. На очох люди появили
ся слызы, особено по тому, як ушыткі заспівали
русинськый гімн.

Делеґація Русинув Мадярщины проникла ся
чуством, же они представили у Паркови Памняти
ушыткых Русинув державы, зъєдинившых ся у
свому смуткови, указавшых добру памнять за по-
гибшыма и пропавшыма.

Од теперь 30. юлія стал знаком. Русины Пей-o
ча уже довгый час занимавуть ся історичнов ми-
нулостёв, меже тым и подїями 1944-1954. рокув,
розглїдувучы памнятнї міста и гробы не лем на
теріторії Пудкарпатя, айбо и по ушыткому быв-
шому СССР. Се бесконечный фронт робот по на-
ходженю містностюв, збераню матеріалув, вос-
становленю хронолоґії подїй 70-ручнуй давнос-
ти. Из найденуй інформації удало ся установити,
же меже депортованыма вецей ги 30% суть ру-
синського походженя. Фамілії сих люди из

трепетом чекавуть хоть даяку вісточку, якусь ін-
формацію за пропавшого ґазду, отця, дїдика,
обставшых ся наохтема лежати у далекуй землї,
жебы прийти и поклонити ся гробам дорогых про
них люди. Бесїда іде за міліоны. Се дуже от-
вітствена робота, котра за своїм значен еём н
менше важна, ги изглядованя за преступы у гітле-
ровськых концентраційных таборох, вадь голо-
кавст. Даже держава-побідитель не годна одтяг-
нути ся од караня за зробленї злодїйства. Кажда
нація мусить бороти ся за честь и добру памнять
своїх люди. По сюй причинї изглядовательська
робота необходима зато, же мы дуже поздиме у
часї и не ушыткі темнї стороны історії отворенї и
освіщенї. Така робота мадярськых и русинськых
изглядователюв довєдна достойна честованя, и
она и переже была таков же успішнов.

По Паркови Памняти русинська делеґація нав-
щивила и другі історичнї міста памняти. Меже
нїма Перечин, у котрому также быв невеликый
концтабор, Мукачовськый замок, перелаз у Ве-
рецькох, де быв покладеный вінець ку памнят-
никови.

Обывателям Свалявы, богужаль, приходить ся
жыти из усвідомленём того, же они здїдили од
лютого сталінського режіма сї резултаты не-
людськых репресій. Русины и Мадяры Пудкар-
патя рахувуть Сваляву „цвынтарём нашых на-

”родув , а про Мадярув се місто споминаня ушыт-
кых загыблых отцюзникув у сюм краю.

Дёрдь Розвань
Товмачила: Ірина Скіба

Осяченя памнятнуй таблы у Сваляві на Пудкарпатю

In memoriam
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У кунцёв юн я за-и і на
чатку юлія ыв сяс. р. одб
XIV. Світовый Конґрес Ру-
синув. Зачинаєме публи-
ковати інтервю з перевуб-
раным на новый термин
за предсїдателя Світовуй
Рады и Світового Конґ-
реса Др. Степаном Лявин-
цём.

Ред.: На послїднюм конґ-
ресї у горватськум Осієку

в ї сьте на нов ин за предсїдателяыбран ый терм
Світовуй Рад Ґратулуєме! И нараз просимеы Русинув.
на сам їнити дїятельство майвый перед оц ысшого
русинського форума за переж ы.і два рок

С.Л.: Дякуву красно за ы єм наразґратулації, хотїв б
подяковати т м, ко дав свої голос за ня Ны ы а сесь раз я.
став не лем предсїдателём Світової Рады, но и
Світового Конґрес ув. Наперед хотїв ба Русин ы єм
подяковати дружству „Руснак“, котрой ся дуже файно
постарало орґанізовати Світов КонґресXIV. ый
Русинув и Світов Форум олодVIII M. ый ых Русинув,
бо то два ы,окремі форум котрі проводили свою
роботу в єден и тот же час од 30. юнія до 1. юлія 2017.
рока в Горватії. Дуже много важных дїл стало ся на
сесь раз , презідент Републикы Горват. Майважноє ії
Колінда Грабар-Кітарович зяла на ся покрови-в

XIVтельство над Світов м Конґресом Русинув. А то. ы
є майв сшоє в наня и пудпора Русинув світаы ыз Она.
написала офіційноє письмо за йсе, за што мы дуже
красно юй дякуєме, ибо то є примір и другым пре-
зідентам тых держав, де жыють Русины, и не в
послїдню очередь ыи презіденту Украин , як мож
честовати їнк за пережінаш народ. Што ся тыче оц ы
два рок вш тк орґанізацій б вавутьы. У жывотї ы ых ы
період пуднесеня,ы, коли у них ентузіазм, и бывавуть
періоды, коли вни мінявуть ся, и люде мінявуть ся, и
історичнї и соціалнї и політичнї фактор . Иы дуже
важно ке, дь орґанізація є пластичнов, брати на позур
тотї фактор іняти свою структуру, міняти днукаш-ы, м
н є содержаня. Зато дуже важна б ла робота: ревізіяё ы
т х орґанізацій, котрі до теперь бы ыли и суть членами
Св ругоє, што было зроблено, ду-ітового Конґреса. Д
же много резолуцій и р ыішень не б ли отраженї у ста-
тутї. Робота по статуту вела ся за пережі рок айбоы,
юрідично зареґістрованї сесї змін до теперь не бы ыли.
Зато за сес ыї послїднї два рок дуже тяжко йшло
дішкурованя за змін неы у статутї. Додам, же быв анї
по русинськы потовмаченый, теперь уже Каждє. а
націонална організація мала дома из своїма членами
сесь проект статута обговорити, пудготовити ся и
прийняти го на самому конґресї, што ся и стало Б в и. ы
так і , ґанізація, котра ся називатьый кур оз же ор

Світовый Конґрес Русинув, не мала юрідично пред-
сїдателя. Теперь и сесь пункт є уточнен їда-ый, предс
тель Світовуй Рад є и предсїдателём Світового Конґ-ы
реса Русинув. Дуже важн їдателяым є и тото, же предс
Світового Конґреса выберавуть не лем тотї 9 особ,
котрі суть представителями од каждуй державы, а
ушыткыма делеґатами Конґреса, як тото ся и стало
первый раз ипен в Осієку. Звышыла ся леґітімація
світового лідера Русинув, айбо є тото и вечша його
отвітственость перед русинськов сполностёв. Ищи
єдно ісі х. Туй также привнесено– робота у ком ё мо-
мент пластичности, то значить, кедь комісії не фун-
ґувуть, а вадь їх член не фунґувуть, то конґресмен ,ы ы
член націоналн делеґацій мавуть право одкликатиы ых
и предлож ти другу кандідатуру, котра має майефек-ы
тивно робити. Сесе т че ся также членув Світовуйы
Рады. У єднуй из прилог у нас суть у статутї крітерії
того, ко годен б ітового Конґреса, айбоыти членом Св
дуже важн має знати по русинськ ,ым, же тота особа ы
б ти членом тої орґанізації, котра є членськов, бы ыти
горожанином тої держав , котру вна репрезентує.ы
Ибо Світовый Конґрес составлявуть Русины из 9
держав, де на сесь момент вни ж ють. Так штоы
компетенції делеґатув Світового Конґреса теперь ся
росш рили, у чому я виджу проґрес. Узне няы .cї XIII
Світового Конґреса, што ся тыче майважного вопроса
признаня Русинув у Пудкарпатю, ся задача не была
сповнена, не позеравучы на вто, же были пусланї
письма и у Европарламент, и до Презідента Украины.
Презідент Украины не отвітив, айбо маєме отвіт от
Презідента Парламента Европи Жан-Клода Юнкера и
од депутатув Европарламента, котрі пудпорувуть нас.
Основный момент: Европарламент не годен вплывати
на Украину, ибо вна не є членом Евросоюза. Зато нам
треба рішати сесь вопрос через якісь другі правові
структуры од Рады Европы, через ООН.

Ред.: Як проходила робота Конґреса, што з того,
што сьте наплановали, не удало ся рішыти?

С.Л.: Што ся не удало р ыти, то ёіш є и у коментарі х
и у крітицї, котрі суть на порталї зазначенїLem.FM
Боґданом Ґамбал м. Як єм уповів у своюй бесїдї наё
Конґресї сам предсїдатель не годен рішати вопросы,
без команды, котра за ним стоїть. Команда, то є
Світова Рада. Айбо члены Світової Рады майже ся
вшыткі лишыли старі, в тому числї и я. Зміна ся стала
представителями Словакії и Чехії, а ищи зясь
поміняли ся містами Юліус Фірцак із Ґеорґіём
Фірцаком од Румынії. Я в, же зміны тяжко будутьвидї
проходити од самых членув Світової Рады. Зато я ся
намагав дати булші компетенції делеґатам Конґреса и
майбулші компетенціі дати комісіям самым, жебы
вони были независимі од Світової Рад . І в тому сенсїы
менї ся тото удало.

(Дале буде)

Interjú

O XIV. Світовдбыв ся ый Конґрес Русинув

Інтервю
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Zarándoklat

1. день: 17-18. юлія по Сятуй Літурґії у ґрекока-
толицькуй церьковли Шайовпалфолу позад благо-
словеня пароха Атілы Кіша и о. Ґабора Бейреша
паломникы зачали свуй путь. Попрощавшы ся из
родинов и близькыма, 4 доростлых и 5 дїти склали
ґрупу и рушыли ку наміченуй цїлї. У второк до них
прикапчала ся ищи єдна ґрупа доростлых. Ушыткі
паломникы йшли по Пут ви Марії.ё

У перву нуч усалашеня паломникам предоста-
вив муніціпалітет Кішкінїжа у прекраснуй будовлї,
котра дуже пудходила про сю цїль. Дїти нараз
усалашыли ся у днешнюм приютї, бо основна ґрупа
прикапчала ся ку нам лем на полудня слїдувучого
дня у Гернадкерче. Так што быв час и можность
розопняти шатры.
2. день: У Гернадкерчі мы из великым розрушенём
чекали появленя ґрупы доростлых паломникув.
Увидївшы ґрупу, дїти бігли на стрічу, привітст-
вовали ї. Пак по гощеню довєдна гризачками ґрупа
продовжыла свуй путь у бук Мандока, зачавшы
єден из майтяжкых участкув дорогы. Ищи и теперь
споминаєме тото прекрасноє чуство, коли сьме
прибыли до Мандока. По вечері мали сьме мож-
ность спочити у выдїленых нам хыжох, залїчити
дустатї раны на . Пак помалї зъєди-нелегкум путёви
нена ґрупа затихла. Паломникы позаспавали.
3. день: По преодолїню ранюшного етапа мы
прибыли до Тальї. У ґрекокатолицькуй каплицї о.
Атіла Кіш одслужыв Сяту Літурґію, по котруй дав
нам дуже хосеннї совіты, як треба проникнути у
суть каждоденної молитвы. Пак из великым позо-
ром и старунком нас прийняли Др. Саболч Шольо
из асістентков. Они пообзерали и обробили ранкы и
синякы дїточок, котрі дустали їх пуд час нелегкого
пути. По прибытю у Мад, каждый вубрав собі
змерзлину на свуй смак, што помогло ґрупі прео-
долїти пару послїднїх кілометрув до панзіоната
Шовш, де из сердечнов гостювливостёв нас прий-
няв Іштван Новак.
4. день: Путь до Торцола, знамый своїм великым
двиганём, котроє опасно про дїточок-паломникув.
Зато они были ослободженї од с ї пішої части путя.ё
Айбо уже из Торцола до телевізійнуй філаґорнї
ґрупа зыйшла ся довєдна. И, мерькувучы на таблы,
каждї два кілометры ставала на спочивок. Пуд час
пути нас навщивили нечеканї гостї. Се быв о. Ґабор
из сынами. Айбо майбулшый сурпріз чекав на
вершкови горы. Се была чудесна змерзлина и
можность позерати за тренован парашутістув.ём
Путь долу быв скорым, не булше, ги за 30 минут мы
ся спустили до вароша, де мало перепочили. Пак,
перебировавшы Токайську гору и перейшовшы
Тису, мы прибыли до Рокомоза на римокатолицьку

базу про паломникув. Там нас чекав містный
настоятель. По Тока мы подїлили ся изёви
дїточками на пары, жебы вєдно казати каждоденї
молитвы з пацюрками.
5. день: Се быв єден из майтяжкых, 25-кіло-
метровый фалат путя до Нірсёлёвша. Пісок Ал-
ф лда затрудняв нам путь, та и погода не была доб-ё
родячна ку паломникам, завто што температура
была коло 36-37 градусув. Натерьхавшы макси-
малну кулькость воды, и скуртившы про дїти 4-
кілометровый участок путя, жебы они мали мож-
ность захранити енерґію про подалшый путь, ру-
шыли дале. Из невеликыма спочивками мысьме
прибыли у поселеня Ковборлов. Там наша лоґістич-
на оперґрупа Лоці и Лукач порадовали нас смачным
сочным десертом из гризачкы. Перед послїднїма 12
кілометрами пути мы усалашыли ся у хыжі про
паломникув Атаназа Буцкова. Туй мы восполнили
трату воды смачнов зелениновов поливков, пак
из їли по великому танірёви макарон. Мало пузд-ъ
нїйше одыйшли сьме до сна, ибо требало привести
у порядок натрудженї ногы, залїчити раны. На
другой рано сяк сьме одкланёвали ся из гостюв-
ливыма газдами, же стрітиме ся и на другый рук.
6. день: У Нїредьгазї цїлый дообіда спочивали сьме
на Соленому озері. Туй сьме одмочили наші натруд-

”женї ногы, а дїти ґаздовали на „зеленых горкох и у
басенї из габами, котрі їм указала Сілва-нийні.
Назад дїти дустали скурченя у кілометрох, и не изза
зунованя, а скорше изза аномалної спекоты. У Нїр-
пазоню побывали сьме у гост х у пароха Яношаё
Ґрунды, де были сьме окруженї особым позором и
провели у н го довжый час, спочивавучы. Перей-ё
шовшы Орош, пушли сьме у бук Нопкора, де вечур
нас уже чекала Аґі-нийні из накрытыма столами из
вшелиякыма фіномшаґами. Мы себе чуствовали, ги
дома.
7. день: На зорі, коло 4 годин, ґрупа ся пробудила.
Зачали зберати річі, залїкововати натрудженї ногы.
Йсе уже послїднїй и майособеный дараб путя до
Маріяповчи. Ушыткі пережывали, ци доста буде
сил, выдержкы, обы учас прибыти ку договореному
містови. Айбо и теперь могли сьме уповісти, же
годнї преодолївати ушыткі тяжкости и указали се-
редню ходу коло 4 кілометри за годину. По фрышти-
кови и куртум спочивку, мы ищи мали мало часа нав-
щивити нашых цімборув Моріку и Йовжія у
Повчпетрі, котрі стрітили нас из великов любовлёв.

Прибытя у Маріяповч ку Марії, сятуй Дїві, стало
опредїлявучым событ и про дїти, и про дорост-ём
лых паломникув. Ушыткі привітствовали Дїву Ма-
рію совмістным співом и молитвами.

У 10 годин його преосященство Др. Атаназ Орос,

V. пішоє паломницькоє путованя
Шайовпалфолу-Маріяповч

Паломництво



18.-24. юнія 2017. рока
Ужек пятый раз у Шайовпалфолї прийшов

шор на проведеня любимої дїточками проґрамы.
У поселеня дїти прибыли у недїлю из вшелиякых
районув области Боршод-Абов-Земплин. Засе-
лили ся и по вечері знакомили, бавлячи єден из
другым, обы зняти напнятость, котра ся зобрала
пуд час пут у табор. Уже на другый день зачалая
ся бавка „Спознай Шайовпалфолу“, котра ся
одбывала за цїлый тыждень. У повнуй темнотї из
віланьками по тайнум пут ви участникы пройш-ё
ли до жывителного жерела, де треба было отвіча-
ти на куртї квіз-вопросы по знатю Біблії. За добрі
отвіты мож было дустати очкы на конто коман-
ды. Была майже пувнуч, коли дїти полїгали у
постелї, и табор затих.

У понедїл к ушыткі зучастнили ся у сятї зак-ё
рытя учебного рока про ученикув Слова Божого
у .Мішколцськуй Єпархії Сяту Літурґію одслу-
жыв Др. Атаназ Орос уй, єпископ Міщколцськ
Ґрекокатолицьк Єпархії за притомности 400уй
вірникув. По Літурґії дїти у керетох бавкы
провели нас до „моря , у котрому требало найти”
три островы прятань, а на них однайти правдиві
перлы. Наша команда зайняла на постаментї 3
місто. По обідї дїти охладили ся змерзлинов
позад великуй спекоты. Пак пуд веден м єпис-ё
копа Др. Атаназа Ороса о служыли Паракліс (мо-д
литва, обращена до ). По обідї училиБогородицї
сьме молитвы на русинськум языкови.

У второк, по ран шн й кыванцї пушли сьме уу ю
Мішколцськый парк Авалон, де провели булшу
часть дня. Бавили сьме у вшелиякі бавкы, зучаст-
нили ся у конкурсох, котрі розвивавуть шіков-
ность и силу. У другуй половцї дня, по обідї, нав-
щивили сьме церьков Тисауйвароша.

У середу побывали сьме у Бюксенткерестї.
Туй табораші ознакомили ся из ремеслом вы-
дуваня скла, увидїли, як ростуть лїчничі ростли-
ны у природных условіёх. Погода была ку нам не
дуже кедвешна, пуд час прогулкы на конёх, єдна
ґрупа трафила пуд дождь и муцно вымокла. Айбо
йсе не показило наші богатї и прекраснї доимы.

У централнуй части Мішколца, на площі Буза,
мы навщивили катедралу. Оддали честь великому
княз Ференцови Раковційови , почесто-ёви .II
вавшы його памнять коло бюста. Побзеравшы
архітектуру давнёго вароша и навщивившы
представу Оперного Фестівала, мы вернули ся до
табора, де нас чекав зачаток ґрандіознуй водянуй
биткы.

Цїлый четверь провели сьме, купавучы ся на
басенї у Шейємрейті. Табораші наслаждали ся во-
дяныма бавками, обпалёвали ся на сонцю.

У пятницю быв день ремесел. Были орґанізо-
ванї змішанї робочі ґрупы, котрі занимали ся вше-
лиякыма файтами умілства. Ко місив тїсто, ко ма-
л вав, ко ся занимав горчарством. Изробили иё
трічка на памнять за серенчливі дни, проведенї у
таборі. На еґзамені по знатю русинського языка,
ушыткі указали файнї резултаты. Айбо вечурша
проґрама, богужаль, была завершавучов. Она бы-
ла майдовгов, на другый день ушыткі уже ладили
ся дому.

Субота стала дн м лученя и путованя дому.ё
Збогаченї незабытныма доимами, споминками,
новыма цімборами и цімборками, дїти одыйшли
из табора.

Марія Соноцкі, руководитель табора
Товмачила: Ірина Скіба
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єпископ Мішколцськуй Ґрекокатолицькуй Єпархії,
зачав сяточну Сяту Літурґію, на котруй привітство-
вав и благословив паломникув.

У Маріяповчі стрітили ся из тыма знакомыма,
цімборами, котрі своїма молитвами сопровождали
нас у пут . Мы казали єден другому: „На другыйёви
рук назад ідеме ку Марії.”

Марія Соноцкі,
предсїдатель Русинського Регіоналного

Самосправованя Боршод-Абов-Земплин иа
Мішколцського РНС

Товмачила: Ірина Скіба

Русинськый ахраненятабор з віры,
материнського языка и традіцій у Шайовпалфолї

Наші таборы



И у сёму роцї Общество Русинськуй Културы
при фінансовум пудпорованю Міністерії Люд-
ськых Ресурсув од 25. юнія до 4. юлія с. р. орґані-
зовало културно-умілськый табор, у котрому
зучастнило ся 33 русинськых дїти. Булшость дїти
уже много рокув участвувуть у роботї табора,
што уже само за себе говорить, же дїтям там дуже
любить ся, што и минулї рокы они были задо-
воленї спочивком, проведеныма міроприятями,
учителями и дїтоводителями.

У первый день ушыткі зайняли свої хыжі по
можности уже по сосїдству из старыма цімбо-
рами. Ушыткым табором обсудили проґраму на
слїдувучый тыждень, котра была складена так,
жебы дїти майглубше познали свою рудну
історію, културу, розвивали знатя материнського
языка и могли максимално одпочити.

У понедїлёк день зачав ся из ранушнюй ґімнас-
тикы, а пак по фрыштыкови продовжыв ся етноґ-
рафічныма занятями, годинами співаня, танцюв,
мал ваня. Ушыткі дустали по бейсболцї из ру-ё
синськым гербом, трічко, котроє вумал вали свої-ё
ма руками. Вумалёванї трічка были при помочи
технікы батіка, дїти вуфарбили їх начервено и на-
син и так подїлили ся на команды про вечаршыйё
конкурс. Дуже удав ся показ моды и моделок.
Ушыткой облеченя таборашув было зроблено
своїма руками. Хосенныма стали етнопозна-
вателнї конкурсы, котрі указали, же дїти дуже
скоро годнї изучити много нового за русинську
історію и културу. Майлїпші меже нїма были
одміченї призами. Табораші самі робили відео-
філмы, репортажі из екскурзій, много малёвали.
Ушыткі роботы были премрованї.

Крістіна Лукачина, котра ся учить на цукраря,
спекла за оріґіналным русинськым рецептом
дуже смачный колач. У роботї ушыткі зучаст-
нили ся. Єднї місили тїсто, другі го роскачовали,
третї вудумовали інтересантнї оріґіналнї формы
при выпіканю. Айбо ушыткым процесом ру-
ководила Крістіна. Думам, на другый рук, многі
уже будуть знати, як самым печи такі фіномшаґы.
Завершувучов проґрамов стала інтерактивна
бавка, котра учить чинити перву помуч. Показ
демонстровала команда пуд корманёванём Лас-
лова Дровзді и Каталін Куташі. Было представ-
лено, як учинити потерпілому перву помуч при
кровотеченю, при переломах, як учинити пра-

веноє дыханя. Сю проґраму признали хосеннов
ушыткі участникы табора. Спочивок на Балатонї
завершыв ся ґрандіозным ґала-концертом, на
котрому табораші представили майлїпші номе-
ры. Были туй и співанкы, и танцї, и музыка. Дяку-
вучы професіоналізму Жужы Лебеды, препода-
вателю музыки, пуд час роботы табора, быв орґа-
нізованый фолклорный ансамбл, участникы кот-
рого успішно заспівали русинські народнї спі-
ванкы, котрі выучили за такый куртый час.

Ушыткых гостюв переповняло щастя, коли
они увидїли и учули, яка у нас талантлива моло-
деж, як табораші змогли за куртый час выучити и
исповнити русинські музыкалнї творы на фор-
тепіанї, флетнї и кларінетї. Наградами были
удостоєнї ушыткі участникы концерта, также и
дякувучы щедрости єдного из родителюв. Дуже
скоро пролетїли десять днюв табора. Дїти про-
щали ся из журов на сердцю. Так ся не хотїло роз-
лучати. Айбо пообіцяли єден другому назад ся
стрітити уже на слїдувучый рук.

Олґа Сілцер-Ликович,
предсїдатель Общества Русинськуй Културы
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Русинськый молодежный табор
aпо з храненю материнського языка и културных традіцій

у Балатонфёлдварі

TáborainkНаші таборы
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Русинськоє Націоналноє Самосправованя Пей-
ча росшырять сферу свого дїятельства. Оно про-
вело такоє міроприятя, котроє мало великый хо-
сен про Русинув, бывавучых у Мадярщинї. Тыче
ся оно вопроса захраненя традіцій. Майважно се
про молодеж и дїти, завто, ибо на них паде от-
вітственость за захраненя русинськуй културы, за
ї розвуй про пудростаючі поколїня. Мы ищи всти-
гаєме, ‒ кажуть старші люде, ‒ жебы досягнути
нашої цїлї. Се дуже хосенноє дїятельство.

Русинськый табор народнуй музыкы и захра-
неня традіцій пройшов у Балатонфёлдварі у пер-
вуй половцї юлія. Значимость його проведеня
пудтверджує ся дуже великым інтересом, а также
тым, же у таборі зучастнили ся дїти од 6 до 16
рокув, ипен на них покладенї ушыткі надїї на по-
далшый розвуй културы и умілства русинського
народа. Руководител м табора быв учитель му-ё
зыкы из Пейча Йожеф Чегілї, у єднуй особі и
предсїдатель РНС Пейча. Велику помуч оказала и
Жужа Лебеда, преподаватель гри на фортепіанї. У
пятьднёвый спочивок войшли и екскурзія по
Балатонї из навщивов прекрасного варошика
Тігань. За йсе хоче ся повісти окреме, ибо
великый успіх чекав выступ дїточок-музыкантув
перед будовл в монастыря. Містнї бывателї,ё
многочисленї турісты одмітили выступленя дов-
гым тапшанём. Двагодиновоє выступленя, котроє
фактично стало провбов слїдувучого на другый
день концерта, завершыло ся танцями, зачав-
шыма ся експромтом. А сам великый концерт
одбыв ся у Рівєра Парк Готелу перед його гос-
тями. Сей концерт зробив на выступавучых и на
гостюв незабываємі доимы, а споминкы за н гоё
обстануть ся на ушыток жывот.

Обученя дїти музыкы и елементув народнуй
културы проводило ся на русинськум языкови.
Меже исполняємых музыкалных творув были
творы Бейлы Бартока и Золтана Кодаля. Молодї
музыканты исполнили сї творы на гуслёх, фор-
тепіанї, флетнї и ґітарох. Из них треба выдїлити
13-ручного Давида Румі, 14-ручного Крістіана
Полґара и 15-ручного Ференца Д ндёші. Сї дїтиё
подавуть великі надїї у будучности, айбо великої
похвалы заслужыли ушыткі участникы кон-
церта. Пуд акомпаніамент Жужы Лебеды, Ве-
роніка Радулї, Міра Даллош, Емілія Лебеда и
Дора Горват исполнили русинську співанку
„Верховино, світку ты наш... .”

Сякі памнятнї міроприятя при зучастненю ру-
синської молодежі из вароша Пейч у Тіганї про-
ходять не дуже часто. Послїднёє засвіди-
тельствовало и оддало честь варошови, у котро-
му хранить ся єдна из майстаршых писемных
реліквій давнёї Мадярщины – грамота, написана
за створеня абації и за вто, же Тігань была
центром ранушн го мадярського христіанства.ё

Довєдна из народнов музыков и співанками,
великый позур удїляв ся захраненю културнуй
дїдузнины и обученю таборашув роботам, котрі
были характернї про русинськоє ґаздованя
колись. Се – вышываня, різьба по дереву, плетеня
из лозы и др. Педаґогы Жужа-нийні, Мішко-бачі
и Ержі-нийні, котра была облечена у русинськоє
націоналноє шатя, змогли заінтересовати дїти
націоналныма ремеслами, елементами народ-
ного умілства. Што уповісти, ищи и родителї дїти
самі ся увлекли вышывков хрестиком, были зача-
рованї ї красотов. Также два професіоналных спе-
ціалістув у сюм умілстві занимали ся и из роди-
телями. Треба уповісти, же сяков техников табо-
раші вышыли два русинські гербы, єден из них
быв подареный на памнять готелови. У каждо-
дн у проґраму на Балатонї входили и занятя поёв
ранушнюй ґімнастицї, и много інтересных бавок,
купаня. Так што мож повісти, се быв правдивый
жывот у таборі, ищи й пудкріпленый русинськов
музыков, співанками и народныма традіціями.
РНС Пейча прийняло рішеня проводити сякый
табор каждый рук завто, же йсе має великый сенс
и хосен. Пудроставучі дїти на собі прочуству-
вуть, же захраненя традіцій, културы и материн-
ського языка стане част в їх жывота. Єден народ,ё
єдна нація из націоналнов културов и традіціями
годнї захранити и змуцнити свуй націоналный
ідентітет и свою будучность.

Д рдь Розваньё
Товмачила: Ірина Скіба

Русинськый табор народнуй музыкы и захраненя традіцій
у Балатонф лдваріё

TáborainkНаші таборы
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Krónika

Юлій
01.: Русинськый ансамбл народнуй співанкы з Ва-

мошуйфолу из проґрамов, складенов из русинськых и
мадярськых співанок, зучастнив ся у ІІІ. Фестівалу
Добовфест на покликаня поселеня Добовруска.

07.: У Дебреценськум районї Йовжа у торжестве-
нуй обстановцї быв закладеный первый камінь у фун-
дамент . Вун бывРусинськуй Ґрекокатолицькуй Хыжі
осяченый протосінклером Гайдудороґськуй Митро-
полії Др. Іштваном Шостаком. Значимость будованя
сёї будовлї одмітили Ріхард Тірчі, завідувучый Глав-
ного Одділа Міністерії Людськых Ресурсув и Віра Ґі-
ріц, у Парламентї Мадярщины, апосланик Русинув
также Чаба Сентеші, настоятель ґрекокатолицької
церьковли. Русинув Мадярщины на міроприятю
представили: Віктор Крамаренко, предсїдатель Все-
державного Русинського Самосправованя, Марія
Соноцкі, предсїдател РНС реґіона Боршод-Абов-
Земплин, Ласлов Попович, предсїдатель РНС Ком-

,ловшкы, Базіл Теленко предсїдатель РНС Дебрецена,
Флоріан Седлак, предсїдатель РНС Філкегазы, вели-
коє число вірникув. Марія Бан исповнила русинськый
націоналный гімн, а Крістіан Желтваї на русинському
языкови исповнил Вручаніє, чым дїти пудняли и так
возвышеный наструй участникув міроприятя.

08.: Предсїдатель Русинського Націоналного Са-
мосправованя Пейча Йожеф Чегілї вєдно з предсї-
дателём Націоналного Сообщества Німцюв реґіона
Пейч-Баранёї Елеоноров Ержейбет Маткович-Кретц,
отцюзняныма політиками, істориками и писателями
од 27 юнія до 8. юлія совершыли паломницькоє
путованя у Казахстан, Узбекістан, Росію, Арменію, де
у містох бывшых таборув ҐУЛАҐ-а, цвинтарёх,
церквох поклали вінцї у памнять многочисленых
погиблых, склонили головы на містї похованя често-
ваного Александера Хіры, єпископа Мукачовськуй
Ґрекокатолицькуй Єпархії, папського прелата, котрый
30 рокув прожыв у Караґандї у выгнаню и проводив
Службы Божі на русинськум, полськум, литовськум
языкох. Про изглядовательську роботу, котра ся
чинить по сюй темі, даме статю у слїдувучому числї
нашої новинкы.

14-16.: За пудпорованя ЛС пуд час паломництваМ
за маршрутов Відень- , ґ ыДьор- Маріазель ор анізован м
Маріаповчанськым РНС, ы р уй ґрекока-член усинськ
толицькуй сполности навщивили м извістнї містаай
култа ї.Богородиц

20.: У ґалерії културного центра имени Імре Мада-
ча у Вацї была отворена выставка пуд тітулом „Наст-

”рої Ваца . Были представленї роботы из зберькы
творув націоналных малярюв многых меншын за
послїднї 10 рокув. Созданя выставкы ініціовала и мен-
торовала предсїдатель Русинського Націоналного
Самосправованя Ваца Андрея Илько.

28-30.: В керетох проґрамы „Вандрованя у галиць-
“кых русинськых поселенёх , котру тримле РНС Ва-

мошуйфолу, одбыло ся навщивленя многых деревля-
ных церьквох. Ґрупа Русинув з сёго поселеня годна
была ознакомити ся з народнов културов галицькых
Лемкув, архітектурнов минулостёв, зучастнити ся на

Сятуй Літурґії в ґрекокатолицькуй деревлянуй церь-
ковли сятого Димитрія у сканзенї в Новум Санчі.

29.: При орґанізації Русинського Націоналного Са-
мосправованя Комловшкы быв проведеный уже став-
шый традіційным „Русинськый День“. Службу Божу
на церькувно-славянськум языкови правив марамо-
рошськый ґрекокатолицькый сященик о. Василь Бой-
чук. Сято отворив Ласлов Попович, предсїдатель РНС
Комловшкы. Многочисленых гостюв привітствовала
Віра Ґіріц, посланик Русинув у Парламентї Мадяр-
щины. На концертї выступили дїти из русинської
націоналної захоронкы и доростлї участникы русин-
ського ансамбла народної співанкы Комловшкы,
ансамбл народної співанкы „Дёндьвіраґ“ из сло-
вацького села Сентмарія, ансамбл „Червена Ружа“ из
мараморошської Бістры, русинськый ансамбл
народного танця из Пряшова, ансамбл русинської
співанкы из Мукачова, ансамбл народної співанкы из
Сербії, співачкы Крістіна Надь и Вікторія Акаї.
Приятностёв стало вто, што гостї могли роспозерати
поселеня, його інтересантности и прибыти на місто
празднованя маленькым „автопоїздом цугом .- ”

07.29. - 08.01.: При орґанізації Русинського Націо-
налного Самосправованя Зуґлова делеґація из многых
поселень Мадярщины навщивила Пудкарпатя. У ке-
ретох с у Свалявськум Паркови Памнятиёго путованя
встановили памнятну таблу и поклали вінцї, жебы
почтити памнять жертв терора. Ґрупа посїтила Ве-
рецький Перевал и знаменитї міста Ужгорода и Мука-
чова.

Авґуст
04.: Очередноє за шором засїданя провело Вседер-

жавноє Русинськоє Самосправованя у Комловшцї у
залї Русинської Хыжі. Депутаты обсудили и проголо-
совали актуалнї завданкы проекта по будованю
Русинськуй Ґрекокатолицькуй Хыжы, зміны у буджетї
2017. рока, ґранты на школарську стіпендію.

27-29.: При совмістнуй орґанізації Общества Сло-
вацької Молодежі Мадярщины и Союза Нїмецької
Молодежі Мадярщины, при пудпорованю Держсекре-
таріата Міністерії Людськых Ресурсув з вопросув
реліґійных, націоналных и сосполных ужекапчань
другый раз провели націоналну стрічу молодежі у
Аґардї-Ґардонї. Пуд час отвореня выступив из при-
вітственым словом Атіла Фюл п, віце-держсекретарь,ё
котрый одмітив, же подобнї стрічі мають дуже вели-
коє значеня у формованю у молодежі. У бо-світозора
гатуй проґрамі стрічі меже многых міроприять была
бесїда за круглым столом, котра пруйшла у керетох
пудготовки до Евхарістичного Світового Конґреса.
Окрем того были представленї націоналнї молодежнї
проекты, екуменичні двиганя, прикладноє умілство,
народноє шатя, астрономічнї, културнї проґрамы,ґ
фунґовала танц вална зала, а на конець быв прове-ё
ден й спортивный день на знак законченя лїта.ы

Отцюзняну русинську сполность на стрічі пред-
ставляли Сілард и Домінік Поповичы, Едіта Лівія
Шолтес, Бланка Сабов и Кріштоф Чонґор Желтвай.

Товмачила : Ірина Скіба

Кроника
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Наші сятаÜnnepeink

Debrecen-Józsa – Remélik, az új közösségi ház idővel
a ruszinok vallási és társadalmi központjává válik.

Újabb mérföldkőhöz érkezett a honi ruszin közös-
ség: július 7-én ünnepélyesen letették a Görögkatolikus
Ruszin Közösségi Ház alapkövét, amelyet dr. Seszták
István, a Hajdúdorogi Főegyházmegye főhelynöke ál-
dott meg. Beszédében Tircsi Richárd, az Emberi Erő-
források Minisztériuma Nemzetiségi Főosztály vezető-
je arra hívta fel a figyelmet, hogy bár – lévén nincs or-
száguk – sokan sajnálják a ruszinokat, de a ruszinság
igazi otthona a katolikus anyaszentegyház.

Giricz Vera, az Országgyűlés ruszin nemzetiségi szó-

szólója elmondta, hogy egy tavaly elindult folyamat
eredménye az, hogy most lehetőség nyílik a közösségi
ház alapkőletételére. „A ruszinokat mindenki Kárpátal-
jával és Magyarországgal kapcsolja össze. Bár a törté-
nelem közbeszólt, és a ruszinság különböző országok
területeire szóródott szét, mi mindig otthon éreztük ma-
gunkat Magyarországon. Ez a ház rendkívül fontos sze-
repet fog betölteni a ruszinság életében, hiszen a szom-
szédos országokban lévő közösségeket fogja majd
összekapcsolni, ezáltal tudunk egymással beszélgetni,
találkozni, a vallásunkat gyakorolni” – fogalmazott a
pénteki eseményen.

Új távlatok nyílhatnak a ruszinok életében

A híres hitterjesztők a görög Szalonikiben születtek
helybeli előkelő származású családban. A kisebbik fi-
vér, Cirill (világi nevén Konstanin) korának egyik elis-
mert tudósa volt, aki megalkotta a szláv írásjeleket és
Nagy Moraviában tett missziója során, ahová a helybéli
fejedelem meghívására a hittestvérek a keresztény val-
lást és kultúrát mentek terjeszteni 863-ban, tanítványai-
val együtt szlávra fordította a Szentírást és más keresz-
tény írásokat. A híres bizánciakat megbecsülték és elis-
merték Rómában is, ahol a testvérek 867-ben jártak az-
zal a kéréssel, hogy ismerjék el és áldják meg a szlávok
önálló keresztény vallás- és államalapítását. Rómába a
testvérek magukkal hozták Szent Kelemen ereklyéit (az
örök városban a Szent Kelemen-bazilikában a mai na-
pig őrzik Cirill jobbját, aki betegség után 867-ben hunyt
el). Metód, az idősebb testvér pápai levéllel tért vissza
Nagy Moraviába, amely írás engedélyezte számára az

iskolaalapítást, feljogosította őt a szláv tanítványok fel-
szentelésére és a szentmisék szláv nyelven való megtar-
tására. Azokban az időkben ez nagyon hősies tettnek
számított – a híres testvérek és tanítványaik munkájá-
nak köszönhetően a görög, héber és latin nyelvek mel-
lett Krisztus egyházában a szláv is hallható lett (napja-
inkban ezt egyházi szláv nyelvként ismerjük). A többi
szláv néppel együtt Cirill és Metód szentek napját július
5-én ünnepeljük. II. János Pál pápa 1980-ban a két sza-
loniki testvért Európa társvédőszentjeivé nyilvánította.
Szent Cirill és Metód emlékét, akik kultúránk és vallá-
sunk megszületésének bölcsője mellett álltak, a ruszi-
noknak nemcsak tisztelni kell, hanem szilárdan meg is
kell tartani azokat a hagyományokat, amelyeket a távoli
9. században a két testvér megalapozott.

Szerk.
Fordította: Vorinka Irén

Szent Cirill és Metód, a szláv világ védelmezői

Fotó: Derencsényi István
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Egyre inkább bővülnek történelmi ismereteink ha-
zánkról. Ennek a munkának, kutatásnak egy tiszteletre
méltó megnyilvánulása volt a közelmúltban az a meg-
ható emléktábla-avatás, amit a Pécsi Ruszin Nemzeti-
ségi Önkormányzat (PRNÖ) és az Országos Ruszin
Önkormányzattal (ORÖ) karöltve szervezett és
bonyolított le a kárpátaljai Szolyván. Ezen mintegy 40
tagú küldöttség vett részt Magyarország több telepü-
léséről, de jelen volt a 17 ezer lakosú kisváros vezetése,
és természetesen a Szolyvai Emlékpark Bizottságának
képviselete is.

Ez a Munkácshoz közeli település őrzi a II. világ-
háború utáni, az 1944-től 1952-ig terjedő időszakban a
sztálini erőszakrendszer által elkövetett emberiségel-
lenes tettek áldozatainak és az elhurcoltak emlékét. Ez
Kárpátalja legjelentősebb és legnagyobb emlékműve,
amely a helyi magyar és ruszin áldozatok emlékét
hirdeti a világnak. Mivel a magyarok mellett sok volt a
ruszin is az elhurcoltak és az áldozatok 40 ezres kár-
pátaljai tömegében, ezért a Pécsi Ruszin Nemzetiségi
Önkormányzat korábban együttműködési megállapo-
dást kötött a helyi szervezetekkel a történelmi múlt
kutatása és feltárása érdekében. Ennek keretében ke-
rült sor a Szolyvai Emlékpark meglátogatására és a
pécsiek által elhelyezett emléktábla avatására a helyi-
vezetőkkel együtt tartott közös megemlékezésen.Ako-
szorúzással egybekötött emléktábla-avatáson Csehily
József, a Pécsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke és Kramarenkó Viktor, az Országos Ruszin
Önkormányzat elnöke mondott beszédet. A megha-
tottság könnyei csillogtak az emberek szemében, főleg
amikor a himnuszokat is elénekelték. A Magyaror-
szágon élő ruszinok küldöttsége úgy érezte, mintha ez
alkalommal az egész ország megemlékező érzéseit,
gondolatait, együttérzését és tiszteletadását hozta vol-
na ide. Ünneppé emelték július 30-át.

A pécsi ruszinok már évek óta foglalkoznak a törté-
nelmi múlt, közte az 1944-től 1952-ig tartó időszak szo-
morú eseményeivel, emlékhelyek, temetők, sírok fel-
kutatásával úgy Kárpátalján, miként az egykori Szov-
jetunió területén is. Szinte lehetetlen feladatnak tűnt,
de szükségét érezték elvégezni, így bele is vágtak.
Ennek a feladatnak legnehezebb része a helyszínek be-
járása, felderítése, felkutatása, hiszen 70 esztendő táv-
latából kell nekilátni a kutatómunkának, a még mindig
rejtélyként megbúvó történetek felkutatásához, az em-
lékhelyek felkereséséhez.

Munkájukkal ruszin vonatkozású ismereteink is bő-
vülnek erről az időszakról: az adatok szerint az ál-
dozatok kb. 30 %-a ruszin lehetett. Sok család várja,
hogy a haza nem tért, elhurcolt családtagjainak – apák,
nagyszülők, dédszülők, rokonok – valahol az idegen tá-
jakon még megadhassák a végtisztességet, vagy leg-

alább megtudhassák „sírjaik hol domborulnak”. Sok
ezer emberről és emlékéről van szó. Kivételesen fele-
lősségteljes munka, mely ugyanolyan súllyal kezelen-
dő, mint a hajdani hitleri koncentrációs táborok vagy a
holokauszt. A győztes hatalom sem kaphat felmentést,
kegyelmet az elkövetett bűnökért, hiszen minden nem-
zet jogosan követeli az áldozatok tiszteletét. Ezért is
van szükség az ilyen kutatómunkákra, amelyekben
mindenki segíthet, ugyanis késésben van a társadalom,
a történelmi tisztánlátás - de a hiányok még pótolhatók.
Tiszteletet érdemel a magyarok és a ruszinok ilyen
irányú lelkes kutatómunkája.

Eddig is sikeresnek, eredményesnek bizonyult a te-
vékenységük. A ruszin csoport a Szolyvai Emlékpark
után néhány más történelmi emlékhelyet is felkeresett,
köztük Perecsenyt, ahol szintén volt egy kisebb gyűjtő-
tábor, valamint a Munkácsi várat és a magyar emlék-
művet a Vereckei-hágón.

Szolyva lakosságának sajnos azokkal az emlékek-
kel kell együtt élnie, melyeket a kíméletlen sztálini
rendszer megtorló intézkedései hagytak rájuk. A kár-
pátaljai lakosság, a magyarok és a ruszinok az itteni
volt gyűjtőtábor miatt „Népünk temetőjének” tartják
Szolyvát, míg a Kárpát-medencei magyarok elmond-
hatják, hogy Szolyva a „Kárpát-medencei magyarság
kegyhelye”.

Rozvány György

Emléktábla avatás a kárpátaljai Szolyván-

In memoriam
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Interjú

Ez év június végén – július elején került megrende-
zésre a Ruszinok XIV. Világkongresszusa. Interjút ké-
szítettünk a Világtanács és a Világkongresszus újra-
választott elnökével dr. Ljavinyec Sztyepánnal.

Szerkesztő: A legutóbbi, Horvátországon, Eszékben
megtartott Kongresszuson újra megválasztották a Ruszi-
nok Világtanácsának elnökévé. Gratulálunk! Kérem,
hogy értékelje a legnagyobb ruszin fórum tevékenységét
az elmúlt két évben.

Ljavinyec Sztyepán: Köszönöm szépen a gratuláció-
kat és ezúton szeretném megköszönni azoknak, akik rám
szavaztak. Ezúttal már nem csak a Ruszinok Világtaná-
csának, hanem a Ruszinok Világkongresszusának elnöki
minőségében beszélgethetünk. Először is szeretném meg-
köszönni a „Rusznak” Egyesületnek a Ruszinok XIV. Vi-
lágkongresszusának és a VII. Ruszin Ifjúsági Világfóru-
mának kitűnő megszervezését, mert a két fórum egy-
idejűleg végezte munkáját 2017. június 30-tól július 1-ig
Horvátországban. Nagyon sok fontos dolog történt ez idő
alatt, a legfontosabb az, hogy Hrabar-Kitarovich Kolinda,
Horvátország köztársasági elnöke fővédnökséget vállalt a
Ruszinok Világkongresszusa felett. Ez hatalmas elisme-
rés a világon élő ruszinok számára. Elnök asszony hivata-
los levélben tájékoztatott bennünket elhatározásáról, amit
mi megköszöntünk, hiszen ezzel a tettével példát mutatott
a ruszin nép tiszteletére azoknak az országoknak az elnö-
kei számára, ahol élnek ruszinok és nem utolsó sorban Uk-
rajna elnökének is, hogyan lehet tisztelni népünket. Ami
az elmúlt 2 év értékelését illeti. Minden szervezet életé-
ben van olyan időszak, amelyet az aktivitás és a lelkese-
dés jellemez, és vannak olyan időszakok, amikor változá-
sok történnek, az emberek is változnak, a történelmi, a tár-
sadalmi és a politikai tényezők, és ilyenkor nagyon fontos
a szervezet rugalmassága, figyelembe kell venni a ténye-
zőket, változtatni a saját szervezeti felépítésükön és a bel-
ső tartalmakon. Ezért is volt nagyon fontos volt azoknak a
szervezeteknek az ellenőrzése, melyek eddig és jelenleg
is a Világkongresszus tagjai. A másik fontos feladat,
amely kidolgozásra került: nagyon sok állásfoglalás és ha-
tározat nem jelent meg az Alapszabályban. Már az előző
években is folyt a munka azAlapszabállyal kapcsolatban,
de jogilag ezek a változások a mai napig sem nem lettek
bejegyezve. Emiatt a változásokkal kapcsolatos megbe-
szélések nagyon nehezen folytak az elmúlt 2 évben. Hoz-
záteszem, hogy sokáig azAlapszabálynak nem volt ruszin
nyelvű fordítása sem, de jelenleg már van. Minden nem-
zetiségi szervezetnek feladata volt megvitatni azAlapsza-
bállyal kapcsolatos terveket, felkészülni és elfogadni azt a
Kongresszuson, ami meg is történt. Történt egy különös
dolog is a szervezettel, amelyet a Ruszinok Világkong-
resszusának nevezünk, mégpedig az, hogy eddig jogilag
nem volt elnöke. Most már ezt is pontosítottuk, a Világta-
nács elnöke már a Ruszinok Világkongresszusának az el-

nöke is. Nagyon fontos az is, miszerint a Világkong-
resszus elnökét nem csak az a 9 küldött választja meg,
akik a különböző államokat képviselik a szervezetben, ha-
nem a kongresszus összes küldötte, ahogy ez most először
történt éppen Eszéken. Megerősödött a szervezet vezető-
jének legitimitása, viszont ezzel megnövekedett a fele-
lőssége is a ruszin közösség előtt. És még egy fontos tény
– a bizottságban végzett tevékenység, amelyben megje-
lent a rugalmasság tényezője. Ez azt jelenti, hogy ha a tag-
szervezetek, vagy azok tagjai nem működnek hatéko-
nyan, akkor a kongresszus tagjainak és a nemzeti delegá-
ciók tagjainak jogában áll visszahívni őket és egy másik je-
lölten ajánlani erre a tisztségre, akinek hatékonyabban
kell működnie. Ez vonatkozik a Világtanács tagjaira is.
Az Alapszabály egyik melléklete tartalmazza a Világ-
kongresszus tagságának kritériumait: nagyon fontos,
hogy az illető tudjon ruszinul, tagja legyen annak a Világ-
kongresszus tagszervezetének, állampolgára legyen an-
nak az országnak, amelyet képvisel, mivel a Világkong-
resszus azon 9 állam képviselőjéből áll, ahol jelenleg él-
nek a ruszinok. Tehát a Világkongresszus képviselőinek
hatásköre kiszélesedett, amiben én előrelépést látok. A
XIII. Világkongresszus kezdeményezése, amely a legfon-
tosabb kérdést, a kárpátaljai ruszinok nemzetiségként va-
ló elismerése, nem valósult meg annak ellenére, hogy le-
velet küldtünk az Európai Parlamentbe és Ukrajna elnö-
kének is. Ukrajna elnöke nem válaszolt. Az Európai Par-
lament elnökétől, Jean-Claude Junckertől és az EU Parla-
ment képviselőitől, akik támogatásukról biztosítottak
minket viszont érkezett válasz: az EU Parlamentjének
nincs befolyása Ukrajnára, mert az nem tagja az Európai
Uniónak. Ezért ezt a kérdést más jogi szervezeteken – az
Európai Tanács és az ENSZ keresztül kell megoldani.

Szerkesztő: Hogyan folyt a Kongresszus munkája, mi
az, amit a tervezettek közül nem sikerült megvalósítani?

Ljavinyec Sztyepán: Amit nem sikerült megoldani, az
megtalálható a megjegyzésekben és kritikákban, melyek-
ről a Lem. FM portálon Gambaly Bohdan tett közé.
Ahogy már a kongresszusi beszédemben is hangsúlyoz-
tam, az elnök egyedül nem képes megoldani a feladatokat
az őt támogató csapat nélkül. A csapat az maga a Világ-
tanács. Viszont a Világtanács tagjai nagy részben a régiek
maradtak, velük együtt én is. Változás történt Szlovákia
és Csehország képviselői között, ismét helyet cserélt a ro-
mániai Fircák Julius Fircák Györggyel. Éreztem, hogy a
változások nehezen fognak végbemenni maguktól a
Világtanács tagjai akaratából. Ezért igyekeztem nagyobb
hatáskört adni a Kongresszus küldötteinek és még na-
gyobb hatáskört a bizottságoknak, hogy azok függetle-
nek legyenek a Világtanácstól. És ebben az értelemben
sikerrel jártam.

(Folytatjuk)
Fordította: Vorinka Irén

Ülésezett a Ruszinok XIV. Világkongresszusa

Інтервю
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Sajópálfala-Máriapócs 2017. július 17-23.

1. nap
2017. július 17-én Sajópálfalán, a görögkatolikus

templomban megtartott Szent Liturgiát követően az öt
gyermekből és négy felnőttből álló zarándokcsopor-
tunk búcsút véve az itthon maradottaktól, Kiss Attila
parókus és Béres Gábor atya áldásával indult útnak,
majd csapatunkhoz a hét folyamán újabb zarándoktár-
sak csatlakoztak. Kedden reggel a mise és az áldás után
a felnőttek kezdték meg zarándoklatukat. Zarándokla-
tunk végig a MÁRIA ÚTON haladt. Az első éjszakai
szállást, a zarándokok fogadására kiválóan alkalmas
helyiséget Kiskinizs Polgármesteri Hivatala bocsátotta
rendelkezésünkre. Ezt a szállást gyorsan belakták a
gyerekek, és mivel másnap a felnőtt csoporthoz csak a
délutáni órákban csatlakoztunk Hernádkércsen, így ma-
radt idő a sátrazásra is.
2. nap

Hernádkércsen már izgatottan vártuk a felnőtteket,
a gyerekek eléjük szaladva köszöntötték az érkezőket,
és közös dinnyézés után indultunk el Monok felé,
amely a zarándoklat könnyűnek egyáltalán nem mond-
ható szakasza volt. Mint mindig, most is jó érzés volt
megérkezni Monokra, ahol a vacsora elfogyasztása
után megtörtént a szobák elosztása, a lábak rendbeté-
tele, hólyagok megvarrása, majd a zarándokszálláson
az egyesült csapat lassan elcsendesedett.
3. nap

A reggeli táv megtétele után megérkeztünk Tállyá-
ra.AGörögkatolikus Kápolnában KisAttila atya Szent
Liturgiát mutatott be, és az imádkozás elmélyüléséről
adott elméleti és gyakorlati tanácsokat.Amise után Dr.
Sólya Szabolcs szívélyes vendégszeretetében volt ré-
szünk. A doktor úr és asszisztense átvizsgálta és ellátta
a gyerekek kisebb nagyobb bibijeit, majd indultunk to-
vább. Mádra megérkezve mindenki választhatott ma-
gának a fagylaltkínálatból, így meg tudtuk tenni az
utolsó jó pár kilométert is. Este a Mád melletti Sós Pan-
zióban Novák István vendéglátásában volt részünk.
4. nap

A Tarcalig vezető nagy forgalmú úton a gyerekeket
mentesítettük a gyaloglástól, de Tarcaltól már együtt
kapaszkodtunk fel a Tv-toronyig, ahol a kilométer táb-
lákat figyelve 2 km-enként mindenkinek kijárt egy kis
pihenés. Útközben meglepetésvendégeink érkeztek.
Szilvi néni legnagyobb meglepetésére Gábor atya és
fiai személyében. Ám a legnagyobb öröm a hegy tete-
jén érte a csapatot: 1-1 finom jégkrém és a siklóernyő-
sök, akiknek megnéztük az indulását.Alefelé menet na-
gyon gyors volt, kb. 30 perc alatt leértünk a városba,
ahol több ízben is pihenhettünk. Megmászva a Tokaj-
hegyet és átkelve a Tiszán érkeztünk meg Rakamazra a

Római Katolikus Zarándokszállásra. Itt a helyi plébá-
nos várt minket. A napi rózsafüzér szakaszt Tokaj után
kezdtük el mondani, mindenki párban egy-egy gyer-
mekkel.
5. nap

Az egyik legnehezebb, a 25 km-es útszakasz követ-
kezett Nyírszőlősre. Az alföldi homok nehezítette
utunkat, és az időjárás sem volt nagyon kegyes hoz-
zánk, mert a hőmérők akár 36-37 fokig is felkúszhattak
az időjárás-előrejelzés szerint. Sok-sok vízzel megpa-
kolva indultunk tehát útnak, és a gyerekeket újra men-
tesítettük egy kb. 4 km-es részen, hogy az energiájuk a
végéig kitartson. Hosszabb-rövidebb pihenők után el-
értük a Kóborló tanyát, ahol a logisztikai csapatunk, az-
az Laci és Lukács finom, lédús dinnyével oltotta szom-
junkat. A másnapi maradék 12 kilométeres szakasz
előtt a Buczkó Atanáz Közösségi és Zarándokházban
szálltunk meg. Itt finom zöldséglevessel pótolhatta ki-
csi is és nagy is a napi folyadékveszteséget, majd elfo-
gyasztottunk egy nagy tál makarónit. Lábak ápolása,
újabb hólyagok varrása után kicsit későn tértünk nyu-
govóra. Másnap reggel úgy búcsúztunk el vendéglá-
tóinktól, hogy jövőre találkozunk.
6. nap

Anyíregyházi Sóstó Gyógyfürdőben pihentünk meg
a délelőtt folyamán, ahol a gyógyvízben áztattuk a za-
rándoklatban megfáradt lábainkat, a gyerekek pedig a
szuper zöld csúszdát részesítették előnyben, és a Szilvi
néni által felfedezett hullámfürdőben élvezték a rövid
pihenési időt.Agyerekek újabb mentesítő km-eket kap-
tak, de nem is a távolság, hanem inkább a déli forróság,
a tűző nap miatt. Nyírpazonyban Grunda János parókus
vendégszeretetét élvezve hosszú pihenőt sikerült beik-
tatni. Oroson keresztül haladva vettük utunkat Napkor
felé, ahol estére már Ági néni várt minket a mindenfelé
finomsággal teli terülj-terülj asztalkával. Ide már szinte
hazaérkeztünk.
7. nap

Hajnali 4 óra előtt már ébredt a csapat, szó nélkül,
csendben vette a ruháját, kente a lábát, kereste a háti-
zsákját. Ez volt az utolsó, az igazán különleges szakasz
Máriapócsra.

Mindenki izgult, hogy fogjuk bírni, elég lesz-e az
idő a kényelmes beérkezésre, de a gyerekek Bán Anna
(9), Bán Mária (9), Bak László (11), Bak Dávid (11),
Bak Dorottya (9), most is hozták a formájukat és 4
km/h-val haladtunk célunk felé egy hosszabb reggelit
és rövidebb pihenőket beiktatva. Még Pócspetriben be-
tértünk egy gyors frissítőre Marika és Józsi barátaink-
hoz, akik úgyszintén nagyon nagy szeretettel fogadtak
minket.

Kicsinek és nagynak meghatározó volt a megérke-
zés Máriapócsra, Máriához, a drága Szűzanyánkhoz....

Ruszinok V. Gyalogos Zarándoklata

Zarándoklat Паломництво
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Zarándoktársainkkal és a gyerekekkel együtt énekkel
és imával köszöntöttük a Szűzanyát.

Máriapócson sok olyan ismerőssel és baráttal ta-
lálkozhattunk, akik imáikkal kísérték utunkat.

A 10 órakor kezdődő ünnepi Szent Liturgiát Főtisz-
telendő Dr. Orosz Atanáz, a Miskolci Görögkatolikus
Egyházmegye püspöke mutatta be és püspöki áldással
köszöntötte a zarándokokat.

A zarándoktársaktól úgy búcsúztunk el, mint ta-
valy: JÖVŐRE ÚJRA MEGYÜNK EGYÜTT MÁ-
RIÁHOZ!

Szónoczki Mária
Miskolc Megyei Jogú Város RnÖ

és a BAZ Megyei RNÖ elnöke

Sajópálfala 2017. június 18-24.

Immár ötödik alkalommal került megrendezésre a
gyermekek által kedvelt program Sajópálfalán. A BAZ
megye különböző településeiről érkezett fiatalok va-
sárnap foglalták el szálláshelyüket, majd vacsora után
közösségépítő játékok segítségével ismerkedtek egy-
mással, így sikerült megszabadulniuk a megérkezés
szorongásától is. Ezután az egész hétre tervezett „Is-
merd meg Sajópálfalát” csoportjáték kezdetődött, ami-
kor is a sötétben elemlámpák fényényél megkerestük
az életadó forráshoz vezetető ösvényt, ahol rövid bib-
liai kvíz következett, mely során pontokat lehetett
gyűjteni. Lassan éjfél lett, mire a gyerekek ágyba ke-
rültek és a tábor elcsendesedett.

Hétfőn a Miskolci Egyházmegye hittanosainak tan-
évzáró hálaadásán vettek részt a táborozók. A nap kö-
zel 400 gyermek részvételével a Szent Liturgiával kez-
dődött, amelyen részt vett OroszAtanáz, a Miskolci Gö-
rögkatolikus Egyházmegye püspöke is. A liturgiát kö-
vető játékban a gyermekcsapatok „tengerre” szálltak:
három kincses szigeten igazgyöngyöket kellett keresni
– csapatunk a dobogó 3. fokára került ebben az évben
is. Ebéd után a nagy forróságban egy-egy jégkrém fris-
sítette a résztvevő csapatokat tagjait. Zárásként Orosz
Atanáz püspök vezetésével közösen parakliszt (az Is-
tenszülőhöz szólító imádságot) imádkoztunk. A dél-
után folyamán további ruszin imádságokat tanultunk.

Kedden a kora reggeli torna után a miskolci Avalon
Parkban töltöttünk a nap nagy részét, ahol különböző
ügyességi játékokat, versenyjátékokat szerveztünk a
gyerekeknek, majd a délután második felében a tisza-
újvárosi templomot látogattuk meg.

Szerdán Bükkszentkeresztre látogattunk el, ahol a
helyi üvegkészítés mesterségébe tekinthettünk bele, va-
lamint a Bükk középhegységben a gyógy- és haszon-
növényeket tekinthettük meg természetes környeze-

tükben.Az idő nem volt kegyes hozzánk, a lovaglásból
egy csapat teljesen elázva tért vissza az istállóhoz, en-
nek ellenére a gyerekek nagyon élvezték ezt a progra-
mot is. Miskolc belvárosában megtekintettük a Búza té-
ren lévő székesegyházat, betértünk az Opera Fesztivál
előadására, majd a főutca épületeit csodálhattuk meg.
A Rákóczi-mellszobor előtt megemlékeztünk a Nagy-
ságos Fejedelemről.Atáborba visszatérve hatalmas ví-
zi csata vette kezdetét.

Csütörtökön egész napos fürdőzés következett a Se-
lyemréti Strandfürdőben, ahol a gyerekek élvezhették
a napfürdőzést és a különböző csoportos és egyéni
csúszdaverseny izgalmait.

Péntek a kézműveskedés napja volt. Vegyes csopor-
tokat alkotva, forgószínpadszerűen váltogatva a hely-
színeket, a táborlakók önállóan készíthettek tésztát,
agyagozhattak, rajzolhattak a táborunk emlékére ké-
szült pólóra. A ruszin vizsgán is mindenki nagyon jól
teljesített. A késő estig tartó záróbuli sajnos az utolsó
program volt hisz ez a tábor is véget ért, másnap min-–
denki indult hazafelé.

A szombat a búcsúzás és a hazautazás napja volt.
Feledhetetlen élményekkel gazdagodva, új barátokat
szerezve térhettek haza a fiatalok.

Szónoczk Mária táborvezetői

Ruszin anyanyelvi, hitéleti és hagyományőrző tábor

Наші таборыTáboraink



17Русинськый Світ Ruszin Világ�

ARuszin Kulturális Egyesület idén is az Emberi Erő-
forrás Minisztérium támogatásának köszönhetően
szervezett tábort június 25 - július 4. között, amelyen 33
gyerek vett részt.

A legtöbben már évek óta visszajáró vendégek. Ez
annak a jele, hogy nagyon jól érzik magukat, tetszenek
nekik a programok, kedvesnek találják a tábor dolgo-
zóit, tanárait, vezetőit.

Az első napon, vasárnap mindenki birtokba vette a
szobáját (természetesen kedvenc barátnőjével, barátjá-
val). Megbeszéltük az elkövetkező hét programjait, me-
lyeket úgy terveztünk, hogy a gyerekek minél jobban
megismerjék a ruszin kultúrát, történelmet, fejlesszék a
nyelvtudásukat.

Hétfőn már a megszokott reggeli tornával kezdtünk,
majd megkezdődtek a népismereti foglalkozások, a nép-
dal- és tánctanulás, rajz és kézműves foglalkozás.

Mindenki kapott egy ruszin címeres sapkát, méreté-
nek megfelelő pólót, amit „batikolás” módszerrel a gye-
rekek maguk festettek piros és kék színűre. Így aztán
meglett az esti sportvetélkedőhöz a két csapat pólója.

Nagyszerűen sikerült a jelmez- és divatbemutató is.
Természetesen a kosztümjeiket a nagylányok maguk ké-
szítették, ahogy a kicsikét is, mégpedig varrónőket meg-
szégyenítő ügyességgel.

Nagyon hasznosak voltak a népismereti vetélkedők,
melyek bebizonyították, hogy a gyerekek milyen gyor-
san képesek megtanulni a sok új ismeretet a ruszin tör-
ténelemről és hagyományokról.

Arésztvevők ügyességét ajándékokkal díjaztuk. Be-
mutattuk a gyermekek által készített tábori képeket,
videókat és riportokat, melyeket szintén díjaztunk.

Lukacsina Krisztina, aki egyébként cukrásztanuló,
igazi ruszin recept szerint csodálatosan finom kekszet
sütött. A munkából a többiek is kivették a részüket.
Kriszti vezetésével összeállították a tésztát, gyúrták,
nyújtották és különböző formájú kekszeket készítettek
(Reméljük, hogy jövőre már önállóan sütik azokat).

Az utolsó nagyszabású program az OVI/SULI DO-
KI, vagyis egy interaktív elsősegélynyújtást oktató
program volt. Drózdi László és Kutasi Katalin vezetésé-
vel egy lelkes fiatal csapat tartotta a bemutatót, mely el-
sősegélynyújtó alapismeretekkel kezdődött, majd meg-
tanították a mindenki számára nagyon fontos dolgot, az
újraélesztést, és elmagyarázták, hogyan kell vérzést
csillapítani és a töréseket ellátni. Ez a program egyaránt
nagyon hasznosnak bizonyult kicsiknek és nagyoknak.

Végül a tábor résztvevői egy színvonalas gálaesten
mutatták be a tanultakat. Volt itt minden: ének, zene,
tánc. Lebeda Zsuzsanna zenetanárnő pedagógiai pro-
fizmusának köszönhetően megalakult a kórus és a folk-
lór együttes, melynek tagjai sikeresen adták elő a rövid
idő alatt megtanult népszerű ruszin népdalokat. Bol-
dogsággal töltött el mindenkit, hogy ennyi tehetséges
fiatal van, akik képesek voltak néhány nap alatt elsajá-
títani az általuk eddig ismeretlen ruszin dalokat zon-
gorán, fuvolán, klarinéton. A jutalom nem is maradt el,
a gyerekek, hála egy kedves apuka bőkezű adományá-
nak, sok ajándékot kaptak.

Nagyon gyorsan telt el ez a 10 nap, fájó szívvel
búcsúztunk el egymástól és már várjuk a 2018-as tábort.

Szilcer-Likovics Olga,
Ruszin Kulturális Egyesület elnöke

Fordította: Janger Bt.

Ruszin ifjúsági, anyanyelvi és művészeti tábor
Balatonföldvár

Наші таборыTáboraink



Szélesíti tevékenységi körét a Pécsi Ruszin Nemze-
tiségi Önkormányzat. Olyan rendezvényre szánta el ma-
gát, amely mindenképpen hasznos a hazánkban élő ru-
szin nemzetiség hagyományainak megőrzése érdeké-
ben. Főleg fontos a fiatalok és a gyerekek számára, mert
rájuk vár a Kárpátaljáról hozott és megőrzött hagyomá-
nyok életben tartása, továbbvitele, megszerettetése.
Még időben vagyunk, hogy a célunkat elérjük – mond-
ják az idősebbek. Ez pedig rendkívül értékes tevékeny-
ség.

Balatonföldváron rendezték meg a Ruszin népzenei
hagyományőrző tábort 2017. július első felében. A fon-
tosságát bizonyítja, hogy óriási érdeklődést váltott ki –
a rendezők a 6-16 éves korosztályt várták, azokat a gye-
rekeket és fiatalokat, akikre a hagyományok megőrzése
és életben tartása vár. Nagyszerű célt választott a ruszin
közösség. A bentlakásos tábor vezetője Csehily József
zenetanár, egyben a nemzetiségi önkormányzat elnöke
volt, de mellette mások is tanítottak, például Lebeda
Zsuzsanna zongoratanár is. Az ötnapos táborozás alatt
természetesen balatoni hajókirándulást is volt, amely-
hez egy rendkívül szép tihanyi látogatás is tartozott,
amely egyben sikeres is volt: a gyerekzenészek a tiha-
nyi kolostor előtt rögtönzött, szabadtéri koncertjét a
helybeliek, a hazai és a külföldi üdülővendégek
hosszantartó tapssal köszönték meg.Aközel kétórás elő-
adás, amit valójában a másnapi koncert főpróbájának
szántak, még táncra is perdítette a hallgatóságot, oly mé-
lyen a szívükhöz szólt. Záporoztak az idegen nyelvű di-
cséretek és a köszönetek is. Tihanyban ilyen jeles ese-
mény is csak ritkán történik meg, amilyent a pécsi ru-
szin utánpótlás vitt oda, és ami valójában tiszteletadás,
mert itt őrzik a legrégebbi magyar írásos emléket, az
apátság alapítólevelét, Tihany pedig egy történelmi ma-
gyar egyházi központ. Másnap a gyerekek a Riviera
Park Hotel vendégeinek adtak egy nagy koncertet,
amely a zenélő gyerekek számára is egész életükre szó-
ló nagy élmény marad.

Egyébként a Ruszin népzenei hagyományőrző
táborban célirányosan ruszin nyelven folyt a tanítás, a
képzés. A ruszin zeneművek mellett pedig Bartók Béla
és Kodály Zoltán gyűjtéséből való műveket is játszot-
tak. A zenészgyerekek hegedűn, zongorán, furulyán,
trombitán, gitáron adták elő a műveket. Ki kell emel-
nünk az ifjú zenészek közül a 13 éves Rumi Dávidot, a

14 éves Polgár Krisztiánt és a 15 esztendős Gyöngyösi
Ferencet – ők már a jövő művészei, de dicséret illeti a tá-
bor valamennyi zenei tehetségét. No persze, nehéz len-
ne ének nélkül elképzelni a népzenét, így hát az sem ma-
radt el. Lebeda Zsuzsanna zongorakíséretével Ráduly
Veronika, Dallos Mira, Lebeda Emili és Horváth Dóra
adták elő a „Verhovina szvitku ti nas” c. ruszin dalt.

A népzenei program mellett jelentős volt a népha-
gyományokkal való foglalkozás és tanítás is, így a hím-
zés, a fafaragás, a kosárfonás, amelyeket Zsuzsi néni,
Misi bácsi és a népviseletbe öltözött Erzsi néni tanítot-
tak. Kiderült, hogy ezek a néphagyományok is érdeklik,
tanulásra serkentetik a gyerekeket. Sőt, a kísérő szülő-
ket is megragadta a ruszin keresztöltéses hímzés techni-
kája és szépsége, kedvet is kaptak rá – őket két profi ta-
nár tanította a mesterség fogásaira. Néhány keresztölté-
ses hímzett ruszin címert el is készítettek, egyet a Ri-
viera Park Hotel szállodának adtak.

A balatoni napokhoz természetesen hozzátartozott a
mindennapos reggeli frissítő torna és sok-sok szabad-
program fürdéssel és játékkal. Így ez tényleg egy igazi
táborozás volt ruszin zenével és néphagyományokkal
fűszerezve.APécsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
úgy döntött, hogy ezt a tábort minden esztendőben meg-
szervezi, mert igenis értelme van, hasznát venni a mai
gyerekek majd felnőttként fogják igazán a ruszin kultú-
ra és néphagyományok megőrzésében – így válik életük
részévé. Mert egy nép, egy nemzetiség kultúrájának és
hagyományainak ápolásával és fenntartásával tudja
megőrizni az identitását és a jövőjét.

Rozvány György
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Július
01.: A Vámosújfalui Ruszin Dalkör Dobóruszka te-

lepülés meghívására ruszin és magyar népdalokból
összeállított műsorral vett részt a III. Dobófeszt rendez-
vényein.

07.: Debrecen-Józsán ünnepélyes keretek között tet-
ték le a felépülő Görögkatolikus Ruszin Közösségi Ház
alapkövét. Az alapkövet dr. Seszták István, a Hajdúdo-
rogi Főegyházmegye főhelynöke áldotta meg.Az intéz-
mény fontosságát Tircsi Richárd, az EMMI nemzetisé-
gi főosztályának vezetője és Giricz Vera, az Országgyű-
lés ruszin nemzetiségi szószólója, valamint Szentesi
Csaba, a Szent Család görögkatolikus templom paróku-
sa méltatta.Ahazai ruszin közösséget az ünnepi esemé-
nyen Kramarenko Viktor, az ORÖ elnöke, Szónóczki
Mária, a BAZ Megyei RNÖ elnöke, Telenkó Bazil, a
Debreceni RNÖ elnöke, Popovics László, a Komlóskai
RNÖ elnöke, Szedlák Flórián, a Filkeházai RNÖ elnö-
ke, számos ruszin nemzetiségi képviselő és a debreceni
görögkatolikus hívek képviselték. Az ünnep hangulatát
emelte a Bán Mária előadásában elhangzott ruszin nem-
zeti himnusz és a himnusz magyar nyelvű változata Bán
Anna szavalatában, valamint Zseltvay Krisztián ruszin
nyelven előadott Szózata.

08.:APécsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat kép-
viseletében Csehily József, a Pécsi RNÖ elnökének,
Matkovits-Kretz Eleonóra Erzsébet, a Magyarországi
Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Körének elnöké-
nek, a hazai politikai élet képviselőinek, valamint törté-
nészek és irodalmárok részvételével 2017.06.27-07.08.
között küldöttség járt zarándokúton Kazahsztánban, Üz-
begisztánban, Oroszországban és Örményországban.
Útjuk során a GULAG egykori lágerhelyein, fogolytá-
borokban, temetőkben, templomokban, számos ma-
gyar, ruszin és német sírnál és emlékhelyen koszorúzás-
sal tisztelegtek az áldozatok emléke előtt, valamint le-
rótták kegyeletüket a kárpátaljai származású Chira Sán-
dor, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspö-
kének, pápai prelátus nyugvóhelyén, aki életének utol-
só közel harminc évét Karagandában száműzetésben töl-
tötte, és istentiszteleteket tartott ruszin, német, lengyel,
litván hívőknek. A több éve tartó kutatómunka eredmé-
nyeiről lapunk következő számaiban számolunk be.

14-16.:Az EMMI támogatásával a Máriapócsi RNÖ
által szervezett Győr-Bécs-Máriazell zarándoklaton a
ruszin görögkatolikus közösség tagjai meglátogatták a
Szűzanya kultuszának legismertebb helyszíneit.

20.: „Váci hangulatok” címmel kiállítás nyílt a váci
Madách Imre Művelődési Központ Emeleti Galériá-
ban. A tárlaton bemutatták a nemzetiségi alkotók mun-
káiból az elmúlt tíz év alatt összeállított gyűjteményt,
amelyet a Váci RNÖ elnöke, Ilykó Andrea hozott létre
és mentorált.

28-30.:AVámosújfalui Ruszin Nemzetiségi Önkor-
mányzat „Barangolás a galíciai ruszin településeken” el-
nevezésű programja keretében a vámosújfalui ruszin
csoport tagjai sok fatemplomot tekintettek meg, megis-
merkedtek a galíciai lemkók népi kultúrájával, építé-

szeti múltjával, és Szent Liturgián vettek részt a Újszan-
deceni skanzen területén található görögkatolikus fa-
templomban.

29.: A Komlóskai RNÖ szervezésében megtartották
a hagyományos Ruszin Napot. Az egyházi szláv nyel-
ven tartott Szent Misét a máramarosi Bojcsuk Vaszilij
görögkatolikus pap mutatta be. Az ünnepet Popovics
László, a Komlóskai RNÖ elnöke nyitotta meg, majd
Giricz Vera, az Országgyűlés ruszin nemzetiségi szó-
szólója üdvözölte a megjelent nagyszámú közönséget.
A kulturális programban felléptek a Komlóskai Ruszin
Nemzetiségi Óvoda gyermekei, a Komlóskai Ruszin
Nemzetiségi Népdalkör, a szlovákiai Szentmáriai
Gyöngyvirág Népdalkör, a máramarosszigeti Bisztra
Cservená Ruzsá Együttese, az Eperjesi Ruszin Nép-
táncegyüttes, a Munkácsi Ruszin Népdalkör, a Szerb
Népdalcsoport, Nagy Krisztina és Akai Viktória nép-
dalénekesek. A rendezvény kellemes színfoltja volt a
kisvonat, amelyet a vendégek a település nevezetessé-
geinek megismeréséhez és az ünnepi helyszínek meg-
közelítéséhez vehettek igénybe.

07.29-08.01.: A Zuglói RNÖ szervezésében az ér-
deklődők meglátogatták Kárpátalját.Az út során a dele-
gáció részt vett a Szolyvai Emlékparkban a pécsiek által
elhelyezett emléktábla-avatásán. Továbbá meglátogat-
ták a honfoglalás millecentenáriumi emlékművet a Ve-
reckei-hágón, valamint megismerkedtek Munkács és
Ungvár nevezetességeivel.

Augusztus
04.: Komlóskán, a Ruszin Ház termében tartotta

meg soron következő rendes ülését az Országos Ruszin
Önkormányzat Közgyűlése. A képviselők megtárgyal-
ták és elfogadták a Görögkatolikus Ruszin Közösségi
Ház építési projekt aktuális feladatait, az ORÖ és Intéz-
ményei 2017. évi költségvetés módosítását, a 2017-
2018. évi tanulmányi ösztöndíj kiírását.

27-29.: A Magyarországi Szlovák Fiatalok Szerve-
zete és a Magyarországi Német Fiatalok Közössége kö-
zös szervezésében, az EMMI Egyházi, Nemzetiségi és
Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkár-
sága támogatásával második alkalommal rendezték
meg a Nemzetiségi Ifjúsági Találkozót Agárd-Gár-
donyban.Amegnyitón FülöpAttila, az EMMI Egyházi,
Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Fele-
lős Államtitkársága helyettes államtitkára kiemelte a ta-
lálkozó fontosságát a nemzetiségekhez tartozó fiatalok
világszemléletének alakulásában. A gazdag program-
ban többek között az „Eucharisztikus Világkongresz-
szusra készülve” elnevezésű kerekasztal-beszélgetés,
nemzetiségi ifjúsági projektek bemutatása, ökumeni-
kus áhítat, kézművészkedés, népviseleti, gasztronó-
miai, kulturális bemutatkozás, táncház és a Nyárzáró
VVSI sportnap szerepelt. A hazai ruszin közösséget a
találkozón Popovics Szilárd, Popovics Dominik, Sol-
tész Edit Livia, Szabó Blanka és Zseltvay Kristóf Cson-
gor képviselte.

Krónika Кроника
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