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Кроника             Krónika

Юлій

3.: Пуд орґанізаціёв депутатського корпуса 
Реґіоналного РНС области Боршод-Абов-Земплин 
тримали Русинськый културный вечар у авлї 
мішколцського Дома областнуй адміністрації. У 
концертї прозвучали многі музыкалнї и літературнї 
творы, была орґанізована выставка образув. Акцію 
пудпоровали предсїдатель областнуй рады БАЗ Др. 
Роланд Мендї, ВРС, РНС вароша Мішколця, РНС 
Мучоня и Еделейня, Вседержавноє общество 
Русинув/Рутенув Мадярщины. 

6.: 140 рокув од роженя о. Йоана Бокшая 
(1874‒1940), познатого русинського композітора и 
діріґента. Булше за нього писала наша новинка у 
105 числї за януар-фебруар с. р.

8.: 150 рокув од роженя єпископа Мукачов-
ськуй ґрекокатолицькуй єпархії о. Петра Ґебея 
(1864‒1931). У сей день на стїнї храма у селї Кал-
ник Мукачовського района на днешнюм Пудкарпа-
тю, малуй отцюзнинї будучого духовного водителя 

ґрекокатоликув, днешнїй єпископ пудкарпатськых 
Русинув о. Мілан Шашік тримав сяточну літурґію и 
осятив меморіалну таблу на честь славного переж-
ника. 

11.:  120 рокув од роженя Петра Совы 
(1894‒1984), познатого сосполного дїятеля и пуд-
карпатського краєзнателя.

16.: 100 рокув од роженя у селї Горяны (днесь 
часть Ужгорода) Михайла Томчанїя (1914‒1975), 
славного писателя, автора романа „Жменякы”, 
єдного з первых романув у історії пудкарпатськуй 
прозы.

26.: Cемый раз за шором Пейчськоє РНС з 
цїлёв представеня багатства традіційнуй русин-
ськуй кухнї орґанізовало ґастрономічну акцію. 
Самой дїяня як и печенї у кеменцї сырник из 
сметанов, солонинов и кропцём; голубцї з грибами; 
банош по-ясінянськи, рыблячый левеш од Лайоша 
бачія и др. осятив о. Ласлов Бодоґан.

Курта кроникаКурта кроника
27.:  У Дунауйвароши тримали Русинськоє 

націоналноє сято области Фейер и отпуст у міст-
нуй каплицї. Акцію орґанізовали Дунауйварошська 
Ґрекокатолицька парохія Сятого Пантелеймона и 
Русинськоє Націоналноє Самосправованя вароша 
Дунауйварош. Пуд час Сятуй літурґії своїм высоко-
фахманськым співанём зучастнив ся мужськый хор 
Сятого Єфрема.

27.:  150 рокув од роженя в Руськуй Полянї у 
Марамороши Василія Гаджеґы (1864‒1938), 
познатого ученого и сосполного дїятеля 

29.:  115 рокув од роженя в Білках на Пуд-
карпатю леґендарного силача Кротона ‒ Ивана 
Фірцака (1899‒1970).

Авґуст

2.: Пуд орґанізаціёв Комловшського Містного 
Самосправованя и Фонда про розвуй Комловшкы 
тримали День села. Акція была багата церьковныма 
и етноґрафічныма выставками, а также концер-
тами. По привітственум слові бирова Ласлова Кёте-
леша тримали врученя премій и ґастрономічну 
презентацію. День села закончив ся веселым балом. 

17.: Нїредьгазькоє Русинськоє Само-
справованя у варошськум сканзенї орґанізовало 
духовно-културну акцію. Проґраму отворили 
ґрекокатолицьков Сятов Літурґіёв. Потому пак 
одбыла ся културна часть проґрамы. З красным 
концертом выступав фолклорный ансамбл з Мука-
чова „Руснакы”, пуд веденём Нестора Мальчиць-
кого, котрому сякым кіпом ґратулуєме ку 70-
ручному юбілейови, котрый познатый родак з 
Мукачова одмітив 3 юлія. По концертї пуд чистым 
небом на краснум містї была можность про 
многочиселну публику попозерати експозіції 
містного краєписного музея и наконець зясь пуд 
музыку мукачовськых гудакув продовжити сяточну 
стрічу у містнуй корчмі, де гостї за традіційов 
подобных акцій у нас зучастнили ся на гостинї. 



Выборы 2014.Выборы 2014.
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Вседержавноє Самосправованя              Országos Önkormányzat

Кандідація:
Кандідат годен выдвигати ся лем од єднуй 

орґанізації. Предсїдатель орґанізації вадь на-
значена їм одповідавуча особа пудписує вы-
повненый формулар Е3 и зазначать на нюм код 
пудтвердженя реґістрації. Од 25. авґуста 2014. рока 
выдавуть ся мусайнї рекомендаційнї листкы, заявка 
на котрі подає ся на формуларі 
А6. Каждому из возможных 
кандідатув треба пудписати 
рекомендаційный листок міні-
мум од пятьох чоловік. Потому 
рекомендаційнї листкы треба 
здати у Містну Выборчу Комі-
сію. У случаю выборув депута-
тув реґіоналных, областных и 
націоналных самосправовань 
мусайнї формулары треба про-
сити и здавати у Реґіоналнуй 
Выборчуй Комісії. У случаю вы-
борув вседержавных самоспра-
вовань – у Централнуй Выбор-
чуй Комісії. 

Лем тота особа годна быти 
кандідатом вадь рекомендателём, 
котра реґістровала ся на націоналну 
лішту, єден избиратель годен рекомендовати 
дакулько кандідатув. Кандідатув на містнї націо-
налнї выборы треба заголосити майпузднїйше ку 
16.00 годинї 8. септембра 2014. рока; на выборы 
областных и вседержавных націоналных само-
справовань – до 16.00 годины 9. септембра 2014. 
рока.

Число містных депутатув зависить од числа 
зареґістрованых у ліштї избирателюв: кедь менше, 
ги 100 избирателюв, тогды депутатськый корпус 
складать ся из трёх, а кедь булше, ги сто – из 
четырёх депутатув.

 Выборы:
Містнї выборы: У поселенёх, де тримлють 

русинські націоналнї выборы, избирателї годнї 
голосовати у вузначеных выборчых округох, адрес 
и інформацію за котрі содержить загнана поштов 
оповістка. Зареґістрованї русинські избирателї 
дустануть на выборох три избирателнї листкы: з 

ліштами кандідатув у містнї 
депутаты, реґіоналнї (областнї) 
и вседержавнї.

Кедь на місті не тримлють 
выборы депутатув містного 
русинського націоналного само-
справованя, айбо у тум районї 
вадь селї суть инші націоналнї 
выборы, тогды на сюм містї 
члены русинськуй сполности 
годнї оддати свуй голос за 
реґіоналну (областну) и все-
державну лішту. Точноє місто 
голосованя содержить загнана 
поштов оповістка.

Оповістка указує місто 
голосованя и тогды, кедь на 

містї не тримлють выборы ни-
якых націоналных самосправовань. 

У сякум случаю зареґістрованї русинські 
избирателї выберавуть депутатув реґіоналных 
(областных) и вседержавных націоналных 
самосправовань у избирательных округох, ву-
значеных про выборы містных мерув и само-
справовань.

Число депутатув реґіоналных (областных) 
самосправовань – 7, а вседержавных – 15 особ.

Ред.

Члены русинськуй сполности Мадярщины, котрі любили бы вухосновати своє право 
голосованя на выборох депутатув націоналных самосправовань 2014. рока, довжнї ку 26. 
септемброви 2014. рока зареґістровати ся на компютер онлайн, вадь письмово на пошту. 
Тым, ко вже реґістровав ся у період ярьнїх парламентськых выборув, изясь реґістровати 
ся не треба. 

Честованї Читателї! 

Май повну інформацію за жывот Русинув Мадярщины годнї сьте дустати 

на нашуй інтернет сторонї: 

http://ruszin.com   

Ипен там у меню глядайте и електронну верзію нашуй новинкы!
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Актуално               Aktuális

Націонална орґанізація / націоналноє 
общество

націонална орґанізація: зареґістрованоє у 
ліштї цівілных орґанізацій общество, окрем 
політичнуй партії и профсоюзных орґанізацій, за-
кріпленов у статутї цїлёв котрого є законноє и кон-
кретно сформулованоє представительство націо-
налности; 

ку завданюм, котрі по-
встануть од осени 2014. рока, 
тісно капчає ся и тото, же націо-
налнї общества будуть бавити 
важну ролю з точкы позераня 
представительства націоналных 
інтересув и права хоснованя на-
ціоналнов сполностёв языка: 
націоналноє общество поселеня 
має право ініціёваня и офіціалного 
высловлёваня позераня у означе-
ных націоналных дїлох. Из дру-
гым націоналноє общество годно 
хосновати ся тогды, кедь повно-
важный у означенум дїлови орґан 
до приятя рішеня у вузначеный на 
то термін обертать ся ку містному 
самосправованю дати офіціалноє 
позераня. Передусловіём сёго є 
лем то, жебы містноє самосправо-
ваня познавало за фунґувучі у данум поселеню 
націоналнї орґанізації. 

Право хоснованя національного языка
У Парламентї націоналный посланик має 

право хосновати свуй материнськый язык.
У тых населеных пунктох, де при списованю 

обывательства односноє число націоналности 
досягне двадцять процентув, на прошеня за-
інтересованого націоналного самосправованя 
містный депутатськый корпус мусайный тексты 
офіціалных протоколув и рішень вєдно з мадяр-
ськым вести и писати также и на націоналнум 
языкови.

У тых населеных пунктох, де при списованю 
обывательства односноє число зареґістровануй 
націоналности досягне десять процентув, містноє 
самосправованя на прошеня фунґувучого на тері-
торії націоналного самосправованя мусайноє 
застачити, жебы

a) вуголошеня указув и публикація увідомень 
– окрем мадярського языка – 
робила ся на материнськум 
языкови,

b) хоснованї у адміністра-
тивнум процесї формулары были 
доступныма и на націоналнум 
языкови,

c) на таблох из названями и 
ґрафіком роботы сполочных 
орґанізацій и державных урядув 
надписы мавуть быти указанї, як 
на мадярськум, так и на націонал-
нум языкови у тотожнуй формі и з 
тотожным содержанём,

 d) на таблох з містныма и 
уличныма названями вєдно з 
мадярськыма мусайнї быти ука-
занї на націоналнум материн-
ськум языкови традіційнї націо-
налнї, а кедь сякых не є, тогды 
мадярські названя.

У тых населеных пунктох, де при списованю 
обывательства односноє число націоналности 
досягне двадцять процентув, на прошеня за-
інтересованого націоналного самосправованя на 
позіції державных чиновникув и службовцюв, а 
также нотаріалных и юрідичных сповнителюв 
мають ся призначати особы, котрі окрем од-
повідности професіоналным схопностюм, познава-
ли націоналный материнськый язык.

У тых населеных пунктох, де при списованю 
обывательства односноє число націоналности до-
сягне десять процентув и фунґує націоналноє 
самосправованя вадь націоналноє общество, на 
прошеня заінтересованого націоналного само-

Нові положеня закона CLXXIX. 
за права націоналностюв од 2011. рока,

Нові положеня закона CLXXIX. 
за права націоналностюв од 2011. рока,

котрі зачинавуть фунґовати у день выборув 
національных самосправовань 2014. рока 

и односнї ку ним завданя
Днесь даєме послїднїй матеріал з бесїды Др. Чабы Латорцаі на межинароднуй 

научнуй конференції 19. марца с. р. (пережі позерайте у числах 106-107), з котруй мож ся 
булше дузнати за права націоналностюв в Мадярщинї –Ред. 
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справовання вадь націоналного общества містнї 
масмедії, котрі фінансово тримлють ся орґанами 
містного самосправованя, мусайнї застачати 
сістематичну націоналну сосполну проґраму на 
материнськум языкови в інтересох інформованя 
містнуй націоналнуй сполности. Даноє положеня 
односить ся и на выданя фінансовануй містным 
самосправованём періодикы.

За позераня односно вопросув з указануй 
высше службы масмедії треба попросити ся у за-
інтересованого містного націоналного самосправо-
ваня, а кедь такого не є, тогды у зареґістрованого у 
данум населенум пунктї націоналного общества. 

3.) Трансформованоє націоналноє само-
справованя

По очередных, вадь позарядовых выборох на 
зарядувучум засїданю містноє самосправованя 
годно вуголосити себе націоналным самосправо-
ванём, кедь у день выборув 

- у ліштї избирателюв населеного пункта 
фіґурує булше ги половка тых горожан, котрі 
переже были зареґістрованї у націоналнуй ліштї 
избирателюв,

- булша половка выбраных депутатув вы-
ступали на містных выборох, ги націоналнї 
кандідаты.

4. ) Сукцесія
Кедь в резултатї общых выборув націонал-

ных самосправовань не формує ся новоє містноє 
націоналноє самосправованя вшыток прижыток 
бывшого переходить у властництво вседержавного 
націоналного самосправованя и годно быти 
вухоснованоє выимково у націоналных цїлёх. 

Панї и Панове!
Окрем резултатув маєме повісти также за тотї 

вопросы и завданя, котрі потребувуть далшоє 
сотрудництво.

Важным и требувучым позора є вопрос за 

процес асімілації. Каждуй жыючуй у меншынї 
націоналности приходить ся натрафити на йсю 
проблему. Якым путём мож ї гамовати, остановити. 

У сфері націоналного фінансованя треба 
примножовати далшоє предвиженя. 

У резултатї економічнуй крізы и зниженя 
державнуй схопности натерханя тяжко до кунця 
сповняти пропозіції змішаных меншыновых 
комітетув. 

Треба наново обдумати далшу ролю и 
можности націоналных масмедій.

Европа днесь до кунця не розуміє сітуацію 
націоналностюв, корінных меншын, не проявлять 
мусайну чуствителность ку їх індівідуалным 
проблемум и вопросум. Она не розлучать вопросы 
жывота націоналных меншын и проблемы інтеґра-
ції міґрантув. В єден шор ставить розмаитость и 
другі формы так називануй иншакости. Завданём 
каждого из нас є, обы даный вопрос, котрый є 
актуалным не лем про Централну Европу, поро-
зуміли законодателї и тотї особы, котрі думавуть за 
будучность нашого контінента.

Честована Конференція!
Шандор Лейнард писав: „Чоловік дома там, 

де є го коріня, погребена є у отцюзнинї родина, де 
говорять з чоловіком на ти, де вун їсть плоды з 
оріха, посадженого дїдом, и де про своїх внукув сам 
садить дерево”.

Віруву, же націоналности у Мадярщинї суть 
дома, чувуть ся дома, тримлють ї за отцюзнину, 
захранявучи свою націоналну културу, язык, 
ідентітет.

Дякуву за позур! 

Товмачила: Рената Романюк

Актуално               Aktuális
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В сей час каждый из робутникув продовжать 
роботу по вубрануй тематицї: 

1. Капраль Михаил. Общі вопросы розвоя 
русиністикы у Мадярщинї и за ї гатарами; 
русинська морфолоґія; русинська діалектолоґія; 
русинськой словотвореня

2. Романюк Рената, Ґіріц Ґабріела: Вопросы 
методичного застаченя преподаваня русинського 
языка, літературы, етноґрафії у школох Мадяр-
щины

3. Капраль Наталія: Вопросы методичного 
застаченя роботы з дошколашами на русинськум 
языкови у захоронкох (дїточых дошколных 
заведениій Мадярщины)

Окрем того, подля традіцій сформовавшых ся 
ищи в Нїредьгазї, наколи Катедра украинськуй и 
русинськуй філолоґії была майпознатым и резулта-
тивным у Мадярщинї центером з вудаваня книг у 
сфері славістикы, научный колектив в теперішнїй 
час трудить ся над пудготовков до вуданя слї-
дувучых прац: 

1. Русинского ортоґрафичного словаря з 
куртов ґраматиков у таблох, котрый має стати 
фундаментом и практичнов основов кодіфікації 
русинського літературного языка у нашуй отцюз-
нинї (Капраль Михаил, Капраль Наталія). Час 
исполненя: до кунця 2014. рока

2. Мадярсько-русинського школного словаря 
(до 18 000 слов); у теперішнїй час веде ся 
формованя титулных слов, т. е. иде формованя ядра 
русинськуй лексикы (Капраль Михаил, Романюк 
Рената, Ґіріц Ґабріела, Капраль Наталія). Час 
исполненя: до кунця 2015. рока

Пуд час формованя, становленя літературного 
языка, ёго лексичнуй базы майостро вставуть 
вопросы збогаченя русинського языка, главным 
жерелом розвоя ёго лексичнуй базы суть, на самый 
перед, русинські діалекты. Так же не є чудным, же 
колектив научнуй інстітуції теперь активно робить 
на сюм направленю: 

1. Веде ся робота по пудготовцї діалектного 
словаря єдного села Ужанщины „Діалектного и 
културно-історичного словаря села Великі Лазы” 
(исполнителї: Капраль Михаил, Капраль Наталія). 
Час исполненя: до кунця 2015. рока

2. Дустали сьме доволеня автора и пуд-
готовляєме ку публикації научну працу днешнёго 
мішколцського (а даколи познатого ужгородського) 
германісты Ґреґора Мелікы по русинсько-мадяр-
сько-нїмецькуй языковуй інтерференції у Мукачов-
ськум реґіонї Пудкарпатя. Перва подобна робота 
вудана была ищи в Нїредьгазї, поз..: Kótyuk István: 
Az ungi magyar nyelvjárás ukrán jövevényszavai. 
Szerkesztette és az előszót írta Zoltán András. Studia 
Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 22. 
Nyíregyháza, 2007. 340 с. 

Исполнителї: (Капраль Михаил ‒ общоє 
редіґованя и спередслово; Романюк Рената ‒ 
техничноє редіґованя). Час исполненя: до кунця 
2014. рока

Додам тулько, же ипен сеся наша праца мала 
бы отворити задуману переже інстітутську научну 
книжну едіцію Studia Rusinica Sarvasiencia

Др. Михаил Капраль, 
руководитель 

Перші пуврока фунґованя 
Русинського Научно-изглядовательного Інстітута 

в Сарваші

Перші пуврока фунґованя 
Русинського Научно-изглядовательного Інстітута 

в Сарваші
В другум числї нашуй новинкы сёго рока писали сьме за перві крочаї нашого Інстітута. 

А днесь бы сьме любили написати накурто за конкретну роботу у нёму за минулї пуврока. 
Первыма резултатами у научнуй сфері суть тексты выступув сотрудникув научнуй 
інстітуції на межинароднуй научнуй конференції „Націоналный ідентітет ‒ націонална 
култура” 19. марта с. р. у Сарваші, што были загнанї орґанізаторум конференції у апрілю 
місяцю (за темы писали сьме у минулум числї „Русинського Світа”).
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можность купати ся у термалнум базенї.
Тримали у таборі бесїды на тему „Осознанный 

жывот – осознаноє костованя” за здоровый кост, 
културу правилного їденя, захрaненя околности, а 
также были выслуханї научно-популарнї бесїды з 
цїлёв вытисканя наркоманії, алкоґолізма и куреня. 

Про старшых дїти тримали бесїду за проблемы 
пудростового періода, сексуалну просвіту и 
отвічали на навперед заготовленї вопросы. Айбо 
майбулшый успіх чекав на выступ містного по-
ліцейського за предбігнутя преступности, особен-
но представеня и выпробованя правохранительных 
спіхув и воженя ся по варошикови на поліцейськуй 
машинї. 

Были у таборі и креативнї рукодїлнї занятя, 
напримір: вуготовленя папірёвого квітя, холодни-
ковых магнитув, ґрафікы з ниток. Планованя и 
вуготовленя скулптур из зеленины и овочув, котроє 
капчало ся ку здоровому жывотному стілови, было 
необычным, айбо інтересным занятём.

Дякувучи Яношови Ковачови познали таборя-
ни історію „Путя сятуй Марії”, котрый лежить од 
Чікшомльова ку Марыцелы, а также за односины 
захраненя природнуй околности даного реґіона. 

Єдного вечара вдень завершили сьме табор-
ным огнём и здоровыма, приготовленыма на ґрі-
лови, стравами и традіційнов печенов солонинов. У 
передпослїдный день орґанізовали сьме авантурну 
ночну туру и сповнивши ушыткі завданя, дуйшли 
сьме ку главнуй площи, де пудкарпатська команда 
первов найшла ключ и ладу из кінчом – много 
вшелиякых фіномшаґув. У послїдный день табора 
были вуголошенї резултаты змагань межи коман-
дами, переданї награды и памнятнї дарункы. У тот 
же день їли сьме приготовенї русинські традіційнї 
стравы.

Того же дня тримали сьме памнятный день 
Томаша Чеха. На честь 5 ручницї його смерти на-
учили сьме ся єдну співанку и проспівали сьме ї. 
Ищи з співанками музыканта выступав ансамбл 
„Клуб Компас”, a свої авторські творы представив 
дует из Украины. 

Дуже сьме были радї, же непозеравучи на 
політичный став в Украинї дуйшли у наш табор 
дїти из Пудкарпатя и добрі ся чули ту, зучастнили ся 
из містныма дїтьми у проґрамох и наладили ся меже 
ушыткыма цімборські капчаня на цїлый жывот.

Русинко Яношне
Товмачила: Рената Романюк

Пуд час лїтнїх вакацій од 27. юлія до 3. авґуста 
с. р. изясь быв орґанізованый русинськый табор. 
Главнов його цїлёв была популарізація здорового 
жывотного стіла, познаня околных храненых 
теріторій.

Сей проект реалізовав ся за выдатками ґранта 
од LEADER HACS /MVH/ у Домі одпочинка и 
гостинцю Hungaricum. У таборі зучастнило ся 35 
дїти и 10 хователюв, булшоє число, ги было 
напланованой. Из Пудкарпатя прибыло 14 дїти и 1 
доростлый (из сел Яноші, Шаланкы, Петрово, 
Новоє Село, а также з Воловецького района, котрі 
говорили по украинськы). Окрем маріяповчан-
ськых были ищи дїти з Нїрчасарі, Кішлейты, 
Нїредьгазы, Нїрбатора и Будапешта.

На параднум отвореню табора притомных 
привітствовали: мер Маріяповчы Берталан Папп, 
предсїдатель Русинського Націоналного Само-
справованя Русинко Яношне, руководитель про-
ґрамы Тюнде Русинко Ґіріцне, спортовый інструк-
тор табора Роберт Андрейчак, предсїдатель Клуба 
ґаздувського розвоя „Компас” Янош Ковач. Кра-
сочнї проґрамы задоволнили потребности ушыт-
кых віковых катеґорій, од 8 до 20 рокув. Участникы 
табора представили ся у формі забавок, потому 
роздїлили ся на мішанї ґрупы и вели ґруповый 
журнал-днёвник. Дале у керетох змагань и завдань 
на шіковность члены команд добрі сполчили ся. 

Візітовали сьме Маріяповчанську Базілику, 
мужськый монастырь Сятого Василія Великого, 
Музей історії церьковли, ґрекокатолицькый 
деревляный храм ‒ ушытко сопроводило ся 
інтересныма бесїдами проводника. 

Каждой рано пуд девізом „у здоровум тїлови 
здоровый дух” тримали сьме фізкулт-зарядку, де 
вшыткі мали можность указовати по єднум упраж-
няню. Фізична култура у таборі была представлена 
не лем ранушнов ґімнастиков, а и вшелиякыма 
спортивныма занятями и естафетами, фотбалом, 
волейболом, бадмінтоном, пінґ-понґом, а ищи 
ползовали ся популарностёв настолный фотбал, 
мініґолф и біліард.

Дякувучи єдному чемпіонови Европы з 
кікбокса майсмілї и рішителнї обывателї табора 
мали можность двараз потреновати ся у недавно 
отворенуй новуй треніровочнуй залї. На рибнику 
предсїдатель Общества Рибакув поросказовав за 
історію його созданя, важность захраненя окол-
ности, позітівы рибарського спорта и за Гортобадь-
ськый Націоналный Заповідник, часть котрого 
находить ся на сюй теріторії. Мали сьме также 

Молодежный табор 
здорового жывота и захраненя природы 

2014. у Маріяповчи

Молодежный табор 
здорового жывота и захраненя природы 

2014. у Маріяповчи
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Одзывы участникув табора: 
Сёго рока изясь, уже не первый раз, орґані-

зовали Русинськый Табор у Маріяповчи. Ту по-
знакомили сьме ся з многыма людьми из Мадяр-
щины и Пудкарпатя. Отвореня табора одбыло ся 27. 
юнія 2014. рока, айбо пудготовка зачала ся уже 
задовго, жебы мы мали чим майбагатый на рузнї 
проґрамы табор. Йсе орґанізаторум удало ся, ибо 
дустали сьме незабытнї доимы. Были ту бавкы, 
радость и сміх, вшыткоє, што капчать ся ку 
здоровому жывотному стілу, ибо девізов табора 
было „Здоровый жывотный стіл и зaкраненя 
природнуй околности”. Пуд час таборованя позера-
ли сьме інтересности Маріяповчи, были сьме у 
маріяповчанськум храмі, котрый є єдным из кінчув 
мадярського народа. Табор быв розміщеный у 
гостинцю Hungaricum. Ту мы, гостї из Пудкарпатя, 
спали. Сей табор не реалізовав ся бы без пудпоро-
ваня мера Маріяповчи Берталана Паппа, предсїда-
теля Русинського Самосправованя Русинко 
Яношне, ї дочок Тюнде и Юдіт, Цінтії Ковач, а ищи 
ґазды гостинця Hungaricum Яноша Ковача и вшыт-
кых орґанізаторув табора. Думам, же и другі участ-
никы вдячнї їм за богатї доимы и незабываємый 
табор.

Михайло Сімку (14 рокув)           
Пудкарпатя, Шаланкы

Мы, пудкарпатцї, могли бы сьме поставити у 
таборі вопрос: ко такі Русины? Йсе народ єднуй 
етнічнуй меншыны, котрый бывать главным кіпом 
у Пудкарпатю, айбо жыє также и у иных державох. 
Ищи и днесь мало знавуть куда їх односити, айбо 
єдно добрі знаєме, же сесь народ має свою 
індівідуалну културу и жывот, а также были 
майвірныма катунами Раковція, ищи познатї своїм 
погостительством, котроє и днесь годнї сьме чути.

У юлію сёго рока у Маріяповчи изясь орґані-
зовали Русинськый табор, де покликали гостюв из 
Пудкарпатя. Нас пятнадцятеро дуйшло у гостинець 
Hungaricum, котрый застачив не лем притулок 
нашому таборови, айбо и файный настрой и 
незабиваємі доимы. Окрем пудкарпатцюв были и 
містнї гостї, а также из сосїднїх поселень. У таборі 
провели сьме лем тыждень, айбо из многыма стали 

сьме правдивыма цімборовами, старали сьме ся 
упознати привичкы єден другого. Навщивили сьме 
інтересности вароша. Нас закликали на отвореня 
каменцы, зучастнили сьме ся у вшелиякых 
проґрамох и акціёх. Айбо йсе вшыткоє бы ся не 
збыло без русинського самосправованя и його 
предсїдателя нийны Монцікы и ї дочок, а ищи 
много помучи дустали сьме от пана мера Берталана 
Паппа. Орґанізаторы за двадцять четыри годины на 
добу были готові помагати и застачати про нас 
добру наладу. Айбо без самопожертвенуй роботы 
хователюв и помучникув наш табор не реалізував 
бы ся. Межи содержателныма програмами (вше-
лиякі выступы, купня, занятя з рукодїлнї, ночна 
тура, готовеня русинськых страв) мали сьме мож-
ность одпочивати, бавити ся и їсти много 
змерзлины. Каждый вечар было много бесїдовань, 
аж до темнуй ночи. У нас было много енергії и 
інтереса на тото, што нас чекать на слїдувучый 
день. Айбо, як и про вшыткоє доброє, так и про 
табор настав конець. Послїднїй вечар став 
памнятным, дякувучи єдному умілцёви. У путёви 
дому каждый из дїти говорив за свої доимы и надїї 
стрітити ся ищи у сюм файнум сполкови. Тяжко 
описати вадь сформуловати тоти вшыткі чуства и 
бесїды, айбо каждый из нас найшов новых 
цімборув и буде споминати за файный наструй и 
безгатарну любов. Кедь лем єдным означенём треба 
бы охарактеризовати табор, то годен єм повісти, же 
такі сьме были, ги єдна велика родина, у котруй 
хоть пораз и суть розхоженя, айбо потому фурт ї 
члены чекавуть на нову стрічу.

Сабалч Віраґ (20 рокув)
Пудкарпатя, Петрово

Дуже сьме ся добрі чули у таборі. Было много 
інтересных проґрам. Навщивили сьме марія-
повчанськый храм и музей, купали сьме ся у гатї и 
термалнум басенї. Успішным быв конкурс межи 
командами, з ентузіазмом зберали сьме очкы. За 
наш активный одпочинок старали ся орґанізаторы, 
тримали інтереснї и содержателнї бесїды. Были 
дуже веселї забавкы на шіковность и много сміха. 
Ночна тура была майінтересна. Команды рушили 
до своїх цїлюв у повнум потемкови. На своюм 
путёви рішали завданя и так ишли дале. Пішо сьме 
пройшли многі кілометры, пужавучи єден другого. 
На конець прибыли сьме на главну площу, де 
глядали сьме ключі и ладічку из кінчом. Злучныма 
были не лем команды, а и цїлый табор. Радовали 
сьме ся  за успіхы каждого. Заязали ся цімборства, 
котрі дале продовжавуть ся з помочов інтернета.

Фані Ковач (17 рокув)
Кріштоф Сагайда (16 рокув)

Даніел Ґіці (18 рокув)
Маріяповч

Култура, традіції             Kultúra, hagyományok
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Столичноє Русинськоє Націоналноє Само-
справованя пуд веденём Олґы Сілцер 21-29. юнія 
2014 рока орґанізовало у Балатонфёлдварі 
межинародный умілецькый табор, в котрум ся 
зучастнило булше, ги 60 дїти. Сосполна масмедія 
придїлила великый позур сюй акції, котра из 
методичнуй точкы позераня є добрым приміром. 
Сей прекрасный розвивавучый умілецькый табор 
став не лем свідченём того, же кажда дїтина 
зачинать свуй жывот з чудесныма схопностями и 
«задарь», а и став добров можностёв про при-
бывшых гостюв дустати нові опыты и доимы. Вже 
єдна красна околность, котру окрем столичного 
русинського самоспра-
вованя застачив и глав-
ный пудпоровач, фонд 
Дёрдя Бензы, значив про 
дїти силу полїпшеня 
імунітета. Дякуєме за 
йсе. Днёва проґрама ба-
зовала ся на русинськуй 
културі, розвою языка, 
познаваню пудкарпат-
ськых традіцій. Она 
включала вшелиякі за-
нятя, основанї на обра-
зотворчум и музыкал-
нум умілстві, народных 
традіціёх, спортї, тан-
цёх, языкови и літературі, вопросох русинсько-
мадярськых капчань. Ефективну и рувночасно 
забавну роботу проводили отличнї умілцї, педаґоґы 
з танцюв, музыканты и філолоґы. Выставка дїточых 
выробкув и ґала-концерт из выступами дїти у 
посліднїй день табора стали доказом того, же они 
суть дуже талантливыма и стануть достойнов замі-
нов нашым русинськым и мадярськым пудкарпат-
ськым умілцюм. 

Сесь табор основнов своёв цїлёв поставив 
формованя русинського ідентітета участникув. Бо у 
дїти не є можности ходити у русинську школу, а йсе 
важноє завданя сповнять самосправованя, котроє 
застачать факултативнї занятя. Зачудовано слухали 

сьме русинські верші и співанкы, котрых ся 
научили дїти у таборі. И сполно співаный 
русинськый гімн мав послужыти на то, жебы 
молодёж почуствовала, же треба честовати минув-
шину и днешнёсть свого народа, роспознала силу 
сполности и свуй особный ідентітет. З вершами, 
співанками майкрасно выступали: Стас Ченцов, 
Денис Ганзел, Вікторія Кеслер, Марія Пацкан, 
Дёрдь Матій. У музыкалнуй части концерта – Беата 
Цап, Дёрдь Матій, Максим Ратков, Біанка Сілцер, 
Арманд Сілцер, Ліля Сілцер, Вівєн Лікович, 
Барбара Бенза. На умілецькуй выставцї были 
представленї майфайнї творы: малюнкы и 

скулптуры. Прекрасна 
танцёвална хореоґрафія 
и постановкы свідчили 
за возможну познату 
извістность у будучнос-
ти. Обдарованї талантом 
дїти представили дуже 
краснї творы. Ту мож 
одзначити такі имена, ги 
Рейка Фейшюш, Деніс 
Ратков, Рената Віраґ, 
сестры и брат Сілцеры, 
Вівєн Лікович и многі 
другі. Представленї тво-
ры высшого уровня ро-
дили ся дякувучи педа-

ґоґум и хователюм Ларисі Федько, Цецілії Форкош 
и Александрі Лікович. Цїнность сёго межинарод-
ного умілецького табора у тому, же вун основовав 
ся на самобытнуй и будучнуй сполности, цімбор-
ськых капчанёх и сворнуй совмістнуй роботї. Сей 
шор цімборськых капчань и совмістнуй працы, 
котрі суть єдныма из майважных у людськуй 
сполности, з великым позором, професіоналізмом 
и людськостёв коордіновала руководитель табора 
Олґа Сілцер-Лікович, предсїдатель Столичного 
Русинського Націоналного Самосправованя.

Потовмачила: Рената Романюк
Олґа Сілцер-Лікович

Юбілейный русинськый умілецькый табор 
про молодёж у Балатонфёлдварі

Юбілейный русинськый умілецькый табор 
про молодёж у Балатонфёлдварі
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„Вшытко даколи ся кончать, ги сон, одлїтать, ги 
вандровнї потята,

Лем памнять обстає ся у сердцю, млаво, ги 
місячный выблиск” /Шілер/

Яку правду має поет. Вернули сьме ся дому з 
незабываємыма споминками из Балатонсепезда, де 
фурт з радостёв приїздиме и з смутком прощаєме 
ся. Доброє чуство відїти усміхненї лиця малых 
ученикув у час прибытя у табор. Вєдно з нима и у 
нашых вочох появлявуть ся слезы, коли одходиме 
дому. Тотї, ко вже много раз были у сюм таборі, 
ледве чекавуть изясь увідїти Балатон и давнїх зна-
комых. А тотї, ко прибыли первый раз, бізувно, год-
нї сполїгати ся на новых цімборув. Сякі межинарод-
нї таборы, де ся сходжувуть дїти из многых краин, 
видав, зближувуть не лем люди, а и державы. Ту не є 
політикы, не є языковых розлучень, ибо каждый у 
цїлости оддавать ся чекавучых на них доимум. 
Сполнї екскурзії, туры на біціґлёх, купаня у Балато-
нї зъєдинить таборову публику у єдну фамілію. За 
орґанізацію табора высловлюєме благодарность 
Донат Легел-бачіёви, а также спонзорум и вшыт-
кым колеґум, котрі выкладовали свої силы на 
успішность табора. 

У деревлянум малодобронськум протестант-
ськум храмі другуй половкы 18. столїтя, што днесь 
є поміщеный у вароськум сканзенї на Шовштови, у 
недїлю 17. авґуста нараз по обідї зачали свуй 
праздник Русины Нїредьгазы. Сяту Службу на 
церькувно-славянськум языкови, котров уже за 
традіційов ся зачинать булша часть подобных акцій 
у нашуй отцюзнинї, откончили ґрекокатолицькі 
сященикы из Пудкарпатя отцї Михайло Малеш из 
Нового Давыдкова и Атіла Сабов из Чопа. Сякоє 
доста чудноє, айбо, на нашу гадку, симболичноє 
єдиненя протестантськуй церьковли из Пудкарпа-
тя, пудкарпатськых парохув и днешнїх горожан 
главного вароша мадярськых ґрекокатоликув ‒ 
Нїредьгазы, сосїднюй Кішварды, церькувно-
славянського, русинского и мадярського языкув 
ищи раз лем пудчеркнули реалії, в котрых жыли и 

Помалї кончає ся лїто, и мы ся прощаєме. Усе 
од когось вадь чогось маєме ся прощати. Зясь не лем 
од Легел-бачія, якый орґанізовав послїднїй табор 
сёго лїта, а и от самого табора у Балатонсепездї. 
Уже 12 рокув дїти з Пудкарпатя, Комловшкы, Мучо-
ня и Будапешта, котрі учать русинськый язык, мали 
можность задарь зучастнити ся у таборї. Красно 
дякуєме за йсе! 

Айбо цімборства, котрі родили ся у таборі об-
стануть ся и захраниме памнять у нашых сердцёх.

Борбала Майорне  Жебеші
Потовмачила: Рената Романюк

жыють Русины по державох Централнуй Европы. З 
єдного бока, зыйшли ся довйедна вшелиякі етнічнї 
културы и конфесії, што є тіпічным ищи и доднесь 
про Пудкарпатя, де бывать булшость Русинув, а з 
другого боку, сяка таркастость, не характерна про 
пост-тріанонську Мадярщину, указує, же сходжо-
ваня довйедна на културнуй акції представителюв 
иных култур и конфесій нияк раз не заваджать 
людюм комуніковати и на хосен єден другому 
упознавати особости сосїдув.

Нараз по Службі Божуй предсїдатель варош-
ського РС Марта Варґа покликала ушыткых при-
томных на културну проґраму. За файну наладу ся 
постарали добрі познаванї у Нїредьгазі мукачовські 
гудакы „Руснакы” и зачинавучі мукачовські гумо-
рісты Андрій и Крістіан. Колектив Нестора Мал-
чицького порадовав на сей раз не лем інструментал-
ным исполненём пудкарпатськых мелодій, айбо и 
нашыма співанками солісты музыкалнуй банды 
Олексія Тулюка, котрый своїм фахманськым 
співанём полюбив ся нїредьгазькуй публицї.

А по музыкалнуй проґрамі люде зачали 
тїснїйше комуніковати на фуршетови, де многі ся 
стрітили по дакулькох рокох, а дакотрі и 
понаходили нові знакомства. Красна недїляшна 
акція у чудеснум містї, межи старыма будовлями 
нїредьгазького сканзена, удала ся!

‒ль

Табор у БалатонсепездїТабор у Балатонсепездї

Нїредьгазька стрічаНїредьгазька стріча

Култура, традіції             Kultúra, hagyományok
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Krónika             Кроника             

KrónikaKrónika
Július

3.: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi 
RNÖ képviselőtestület szervezésében a Miskolci 
Megyeháza Dísztermében megtartották a Ruszin 
kulturális estet. A rendezvény programjában 
elhangzott számos zenei és irodalmi előadás és sor 
került egy időszakos festménykiállítás megnyitójára is. 
A rendezvényt támogatták: Dr. Mengyi Roland, a BAZ 
Megyei Közgyűlés Elnöke, az ORÖ, Miskolc MJ Város 
RNÖ, Múcsony Nagyközség RNÖ, Edelény Város 
RNÖ és a MROSZ.

6.: 140 éve született Boksay János (1874-1940), 
a neves ruszin zeneszerző és karnagy. Részletesebben 
írtunk róla lapunk 105. számában.

8.: 150 éve született Gebé Péter, a Munkácsi 
Görögkatolikus Egyházmegye püspöke (1864-1931). 
Ebből az alkalomból a görögkatolikusok szellemi 

vezetőjének szülőföldjén a munkácsi járásbeli 
Beregsárrét község templomában ünnepi misét végzett 
és emléktáblát avatott Sasik Milán, a Munkácsi 
Görögkatolikus Egyházmegye püspöke.

11.: 120 éve született Szova Péter (1894-1984), 
ismert közéleti személyiség, településkutató.  

16.: 100 éve Gerényben, (ma Ungvár része) 
született Tomcsányi Mihály (1914-1975), neves író, a 
Kárpátaljai irodalom egyik kiemelkedő alkotása, az „ 
Aratók” című regény szerzője.

26.: Idén immár 7. alkalommal a Pécsi RNÖ a 
Forrás dűlőben megrendezte a "Főzőcske a 
szőlőhegyen" ruszin gasztronómiai rendezvényt, 
amelynek célja a hagyományaiban, sokszínűségében 
gazdag ruszin konyha bemutatása. A mintegy százfős 

vendégsereg ima után az  elkészült gazdag menü ételeit 
Bodogán László görögkatolikus parókus szentelte 
meg, amelyeket a 100 fős közösség ima után vidám 
hangulatban elfogyasztotta.

27.:  Hagyományos Kápolnabúcsút és Fejér 
Megyei Ruszin Nemzetiségi Napot ünnepeltek 
Dunaújvároson. A rendezvényt a Dunaújvárosi Szent 
Panteleimon Görogkatolikus Egyházközség és a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város RNÖ szervezte meg. 
A Szent Liturgiát a Szent Efrém Férfikar kísérte. Az 
ünnep Agapéval zárult.

27.: 150 éve a Máramaros megyei Oroszmezőn 
született Hadzsega László (1864-1938), neves tudós 
és közéleti személyiség.

29.: A Kárpátaljai Bilkében 115 ével ezelőtt 
született a Kroton- Fircák János, a híres erőművész.

Augusztus

2.: Komlóska Község Önkormányzatának és a 
Komlóskáért Alapítvány rendezésében megtartották 
Komlóska Napját. A rendezvény gazdag volt egyházi 
és néprajzi kiállításokban, valamint zenei műsorokban. 
Köteles László, a település polgármesterének ünnepi 
köszöntőjét ünnepi díjátadások, illetve gasztronómiai 
bemutatók követték. Komlóska Napja vidám hangulatú 
bállal zárult.

17.: A Nyíregyházi RNÖ szervezésében kultu-
rális rendezvényt tartottak Nyíregyházán. A 
program görögkatolikus Szent Liturgiával kezdődött. A 
Nyíregyházi RNÖ elnöke, Varga Márta köszöntőjét 
kulturális műsor követte. Szórakoztató volt a ruszin 
humoristák előadása, ezt követte a munkácsi Rusznáki 
Folklór Együttes fellépése. A Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum megtekintése után a meghívottakat fogadáson 
látták vendégül a szervezők.
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Országos Önkormányzat             Вседержавноє Самосправованя

2014. évi 
nemzetiségi önkormányzati képviselők választása   

2014. évi 
nemzetiségi önkormányzati képviselők választása   

Jelölés:
A jelölt csak egy jelölőszervezettől fogadhat el 

jelölést.  A kitöltött E3 nyomtatványt a jelölő szervezet 
elnöke vagy az általa megbízott személy aláírja azt 
kóddal látja el, igazolva a nyilvántartásba vételt. 2014. 
augusztus 25-tól átvehető az A6 nyomtatványon 
igényelt, megfelelő mennyiségű ajánlóív. Egy-egy 
jelöltnek az ajánlóívét legalább öt 
ajánlónak kell aláírnia. Ezek után 
az ajánlóíveket be kell adni a Helyi 
Választási Irodának. Területi / 
megyei / nemzetiségi önkormány-
zati képviselők választása esetén a 
nyomtatványokat a Területi Vá-
lasztási Irodánál kell igényelni és 
ott leadni. Az országos ön-
kormányzati választások esetében 
a Nemzeti Választási Irodánál kell 
igényelni és benyújtani a szükséges 
nyomtatványokat. 

Csak az lehet jelölt illetve 
ajánló, aki regisztrált a nemzetiségi 
név-jegyzékbe. Egy választópolgár 
több jelöltet is ajánlhat. 

A települési nemzetiségi vá-
lasztásokra a jelölteket legkésőbb 2014. szeptember 8-
án, 16.00 óráig kell bejelenteni; a megyei és az országos 
önkormányzati választásokon állított listákat leg-
később 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig.

A települési képviselők száma a névjegyzékben 
szereplő választópolgárok számától függ: 100-nál 
kevesebb választópolgár esetén háromfős, ha 100-nál 
több a választópolgárok száma, akkor a képviselő-
testület négyfős.  

Választás:
Helyi (települési) választások: Azokon a települé-

seken, ahol tartanak ruszin nemzetiségi választásokat, a 
választók egy erre a célra kialakított szavazókörben 
szavazhatnak, amelynek címét és egyéb tájékoztatást a 
kiküldött értesítő tartalmazza. A nemzetiségi név-
jegyzékben szereplő ruszin választópolgárok három 

szavazólapot kapnak: a települési 
képviselő jelöltek neveit tartalma-
zót, a területi (megyei) illetve  
országos listákat. 

Amennyiben a településen 
nem tartanak (települési) ruszin 
önkormányzati képviselők válasz-
tását, de bármely más nemzetiség 
esetében tartanak nemzetiségi 
választásokat, akkor az adott tele-
pülésen a ruszin közösség válasz-
tópolgárai is leadhatják szavaza-
taikat területi (megyei) és országos 
listára egyaránt. A szavazás pontos 
helyét a postai úton kiküldött 
értesítő tartalmazza.

Akkor is az értesítő tartalmaz-
za a szavazás helyét, ha egyetlen 

(települési) nemzetiségi önkormányzati választást sem 
tartanak a településen. Ebben az esetben a polgár-
mesteri és helyhatósági választásokra kijelölt helyiség-
ben választják meg a területi (megyei) és országos nem-
zetiségi önkormányzatok képviselőit a nemzetiségi 
névjegyzékbe regisztrált ruszin választópolgárok is.

A területi (megyei) nemzetiségi önkormányzat 
képviselőinek száma 7 fő, az országosé esetünkben 15 
fő. 

 

A hazai ruszin közösség 2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők őszi választásokon 
szavazati jogukkal élni kívánó tagjai 2014. szeptember 26-ig regisztrálhatnak a ruszin 
nemzetiségi névjegyzékbe online számítógépen, vagy írásos formában postai úton. Aki már 
regisztrált a tavaszi országgyűlési választások idején, annak nem szükséges ezt újból megtennie.

Tisztelt Olvasók!

Bővebb információt a magyarországi ruszinok életéről 

WEB oldalunkon találhatnak: 

http://ruszin.com

Ugyanitt található meg lapunk elektronikus verziója!
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Aktuális             Актуално

A nemzetiségi szervezet / nemzetiségi egyesület 
nemzetiségi szervezet: a párt és a szakszervezet 

kivételével a civil szervezetek bírósági nyilvántartá-
sában szereplő olyan egyesület, 
amelynek alapszabályában rögzített 
célja az e törvény szerinti, konkrétan 
megjelölt nemzetiség képviselete;

A 2014 őszétől jelentkező 
feladatokkal szorosan összefügg, 
hogy a nemzetiségi egyesületnek a 
nemzetiségi közösségek nyelv-
használati jogai, valamint érdek-
érvényesítése szempontjából fontos 
szerepe van: adott település nemzeti-
ségi egyesülete, meghatározott 
nemzetiségi ügyekben kezdemé-
nyezési és véleményezési joggal 
rendelkezik. Utóbbi jogosítvánnyal 
a nemzetiségi egyesület akkor élhet, 
ha a tárgyi ügy döntés-előkészítése 
során a döntéshozó, tehát a helyi 
önkormányzat megfelelő időben 
véleményezésre felkéri. Ennek 
előfeltétele, hogy a helyi önkor-
mányzat adatokkal rendelkezzen a 
településen működő nemzetiségi szervezetekről.

Nemzetiségi nyelvhasználati jogok
Az Országgyűlésben a nemzetiséghez tartozó 

képviselő és a nemzetiségi szószóló az anyanyelvét is 
használhatja.

Azokon a településeken, ahol valamely nemzeti-
ségnek a népszámlálás során a regisztrált aránya eléri a 
húsz százalékot, az érintett települési nemzetiségi 
önkormányzat kérésére a képviselő-testület köteles 
jegyzőkönyveit és határozatait a magyar mellett az 
adott nemzetiség nyelvén is vezetni, szövegezni. 

Azokon a településeken, ahol valamely nemze-
tiségnek a népszámlálás során regisztrált aránya eléri a 
tíz százalékot, a helyi önkormányzat az illetékességi 
területén működő érintett települési nemzetiségi 
önkormányzat kérésére köteles biztosítani, hogy

a) rendeletének kihirdetése, hirdetményének 
közzététele - a magyar nyelven történő közzététel 
mellett - a nemzetiség anyanyelvén is megtörténjék,

b) a közigazgatási eljárás során 
használt nyomtatványok a nemzeti-
ség anyanyelvén is rendelkezésre 
álljanak,

c) a közhivatalok, közszol-
gáltatást végző szervek elnevezését 
feltüntető táblák feliratai vagy ezek 
működésére vonatkozó közlemé-
nyek - a magyar nyelvű szövegezés 
és írásmód mellett, azzal azonos 
tartalommal és formában - a 
nemzetiség anyanyelvén is olvas-
hatóak legyenek,

d) a helység- és utcaneveket 
megjelölő táblák feliratai a magyar 
nyelvű szövegezés és írásmód 
mellett a hagyományos nemzetiségi 
elnevezés a nemzetiség anyanyel-
vén, ennek hiányában a magyar 
nyelvű elnevezéssel azonos tartal-
mú és formájú elnevezés a nemzeti-
ség anyanyelvén is olvashatóak 

legyenek.
Azokon a településeken, ahol valamely nemzeti-

ségnek a népszámlálás során regisztrált aránya eléri a 
húsz százalékot, az érintett települési nemzetiségi 
önkormányzat kérésére a helyi köztisztviselői és 
közalkalmazotti, valamint közjegyzői és bírósági 
végrehajtói állások betöltése során - az általános 
szakmai követelmények megtartása mellett - 
biztosítani kell az adott nemzetiség anyanyelvét is 
ismerő személy alkalmazását.

Azokon a településeken, ahol valamely nemze-
tiségnek a népszámlálás során regisztrált aránya eléri a 
tíz százalékot és a településen nemzetiségi önkor-
mányzat, vagy nemzetiségi egyesület működik, az 
érintett települési nemzetiségi önkormányzat, vagy 
nemzetiségi egyesület kérésére a helyi önkormányzat 
által fenntartott vagy finanszírozott médiaszolgáltató 

Dr. Latorcai Csaba 2014. március 19-én, Szarvason, a „ Nemzeti identitás-nemzeti kultúra” 
III. nemzetközi tudományos konferencián elhangzott, „A kormány nemzetiségpolitikai 
eredményei és a továbblépés lehetőségei” című előadásának befejező része. Az első két részt 
lapunk előző számaiban olvashatták.

A nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény  

A nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény  

– a 2014. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások napján 
hatályba lépő – új rendelkezései, valamint az ezekből adódó feladatok



Русинськый Світ • Ruszin Világ14

rendszeres nemzetiségi közszolgálati műsort biztosít az 
adott településen élő nemzetiségi közösség anyanyelvű 
tájékoztatása érdekében. A rendelkezés a helyi ön-
kormányzat által kiadott vagy finanszírozott sajtó-
termékre is vonatkozik.

 Az említett médiaszolgáltatással kapcsolatos 
kérdésekben ki kell kérni az érintett települési nemze-
tiségi önkormányzat, ennek hiányában a településen 
székhellyel rendelkező nemzetiségi egyesület véle-
ményét.

3. ) Az átalakult nemzetiségi önkormányzat
Átalakult nemzetiségi önkormányzattá nyilvánít-

hatja magát az általános vagy időközi választást követő 
alakuló ülésen a települési önkormányzat, ha a 
választás napján

- a településen választójoggal rendelkező 
polgárok névjegyzékében szereplő polgárok több mint 
fele az adott nemzetiség választói jegyzékében 
szerepel, és

- a megválasztott képviselők több mint fele az 
adott nemzetiség jelöltjeként indult a települési 
önkormányzati választáson.

4. ) Jogutódlás
Ha az általános nemzetiségi önkormányzati 

választás eredményeképpen nem alakul új helyi 
nemzetiségi önkormányzat, a megszűnt helyi nemzeti-

ségi önkormányzat vagyona az adott nemzetiség 
országos nemzetiségi önkormányzatának tulajdonába 
kerül azzal, hogy azt kizárólag nemzetiségi célra lehet 
felhasználni.

Hölgyeim és Uraim!
Az eredmények mellett szólnunk kell azokról a 

megoldandó kérdésekről, feladatokról, melyek további 
együttműködést igényelnek.

Fontos, kezelendő kérdés az asszimiláció 
folyamata. Minden kisebbségben élő nemzetiségnek 
szembe kell néznie ezzel a kérdéssel. Hogyan lehet 
lassítani, megállítani.

A nemzetiségi finanszírozás területén a további 
kiszámíthatóságot kell növelnünk.

A gazdasági válság, az ország teherbíró képessége 
következményeként nehéz a kisebbségi vegyes 
bizottságok ajánlásait maradéktalanul megvalósítani.

Át kell gondolni a nemzetiségi média szerepét, 
lehetőségeit, a megjelenés-megjelenítődés további 
lehetőségeit.

Európa ma a nemzetiségek, őshonos kisebbségek 
helyzetét nem érti, sajátos problémáikra, kérdéseikre 
nem mutat elegendő érzékenységet. A kisebbségi lét 
kérdéseit nem különbözteti meg a bevándorlók 
integrációs problémáitól. Egy sorban kezeli a 
sokszínűség, az úgynevezett másság egyéb formáival. 
Mindannyiunk feladata, hogy ezt - a nem csak Közép-
Európában létező - kérdést megértessük a döntés-
hozókkal, azokkal, akik kontinensünk jövőjéről 
gondolkoznak.

Tisztelt Konferencia!
Lénárd Sándor írta, hogy „Otthon van az ember, 

ahol gyökerei vannak, halottai az anyaföldben, ahol 
tegezik az embert, ahol nagyapja ültette diófának a 
gyümölcsét töri, és fát ültetve unokáira gondol.” 

Hiszem, hogy Magyarországon nemzetiségeink 
otthon vannak, otthon érzik magukat, hazájuknak 
tekintik, megőrizve nemzetiségi kultúrájukat, nyelvü-
ket, identitásukat.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

Aktuális             Актуално
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Kultúra, hagyományok             Култура, традіції 

Munkatársaink jelenleg az általuk választott téma-
körben folytatják munkájukat: 

1. Кáprály Mihály: A Magyarországi és a külföldi 
ruszinisztika fejlődésének általános kérdései; ruszin 
morfológia; ruszin dialektológia; ruszin szóalkotás.

2. Rományuk Renáta, Giric Gabriella: A ruszin 
nyelv, irodalom és népismeret magyarországi 
iskolákban történő oktatásának módszertani kérdései.

3. Каprály Natália: A bölcsődei és az óvodai 
ruszin nyelvű oktatás módszertani kérdései.

Ezen kívül, Magyarország szlávisztikai könyv-
kiadás terén legismertebb és legeredményesebb 
Nyíregyházai Ukrán-Ruszin Filológiai Karon kialakult 
hagyományokhoz híven, a tudósok csoportja  jelenleg 
az alábbi művek kiadását készíti elő: 

1. Rövid, nyelvtani táblázatokkal ellátott Ruszin 
Helyesírási Szótár, mely a ruszin irodalmi nyelv 
hazánkban történő kodifikációjának gyakorlati alapját 
fogja képezni (Кáprály Mihály, Каprály Natália). 
Teljesítési időszak: 2014 végéig.

2. Маgyar-Ruszin tanulói szótár (18 000 szóig); 
jelenleg az alapszavak összegyűjtése folyik, azaz, a 
ruszin lexikális szókincs alapjának létrehozása 
(Кáprály Mihály, Rományuk Renáta, Giric Gabriella, 
Каprály Natália). Teljesítési időszak: 2015 végéig. 

Az irodalmi nyelv lexikális alapját  – alapítása óta 
és fejlődése során – elsősorban a ruszin nyelv 
gazdagítása képezi, fejlesztésének főforrását főleg a 

ruszin dialektusok biztosítják. Nem meglepő tehát, 
hogy a tudományos intézet munkatársai az alábbi 
munk-aterületeken végzik tevékenységüket: 

1. Az Ung folyó menti vidék egyetlen faluja 
dialektikai szótárának előkészítése folyik. A szótár 
címe: „Nagyláz település nyelvjárási és kultúrtörténeti 
szótára” (a feladatot teljesítik: Кáprály Mihály, Каprály 
Natália). Teljesítési időszak: 2015 végéig. 

2. Engedélyt kaptunk a szerzőtől, és előkészíté-
seket végzünk a miskolci (korábban ismert ungvári) 
kortárs germanisztikus, Gregor Melika tudományos 
munkájának kiadásával kapcsolatban. Utóbbi a 
Munkács környéki ruszin–magyar-német nyelvi köl-
csönhatásokról szól Kárpátalja munkácsi régiójában. 
Az első hasonló munka még Nyíregyházán került 
kiadásra, lásd: Kótyuk István: Az ungi magyar nyelv-
járás ukrán jövevényszavai. Szerkesztette és az előszót 
írta Zoltán András. Studia Ukrainica et Rusinica 
Nyíregyháziensia 22. Nyíregyháza, 2007. 340 с. 

A feladatot teljesítik: (Кáprály Mihály ‒ általános 
szerkesztés és előszó; Rományuk Renáta ‒ technikai 
szerkesztés). Teljesítési időszak: 2014 végéig.

Még csak azt szeretném hozzátenni, hogy épp ez a 
munkánk hivatott lenne megalapozni az előzőleg 
tervezett intézeti tudományos könyvkiadót, a Studia 
Rusinica Sarvasiencia-t

Dr. Кáprály Mihály, intézetvezető 
Fordította: Tudlik Ferencné

A szarvasi Ruszin Tudományos-Kutató Intézet 
működésének első féléve

A szarvasi Ruszin Tudományos-Kutató Intézet 
működésének első féléve

Folyóiratunk ez évi második számában beszámoltunk Intézetünk tevékenységéről, most pedig 
munkatársaink első félévben végzett konkrét munkájáról szeretnénk röviden tudósítani. 
Tudományos tevékenységünk területén elért első eredményeink közé tartozik a „Nemzeti identitás 
– nemzeti öntudat” című, Szarvason, ez év március 19-én megrendezett nemzetközi tudományos 
konferencián munkatársaink által megtartott előadások, illetve nyomtatásuk előkészítése (a 
témákról tudósítottunk a „Ruszin Világ” című folyóiratunk előző számában).
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Kultúra, hagyományok             Култура, традіції

A nyári szünetben 07.27-08.03-ig újra 
megrendezésre került a Ruszin tábor. A tábor fő célja az 
egészséges életmód népszerűsítése, a közeli 
természetvédelmi területek megismerése.

LEADER HACS /MVH/által kiírt és elnyert 
pályázatból megvalósult projekt a Hungaricum 
Vendégház- Alkotó és pihenőházban került meg-
rendezésre. 

Az eredetileg tervezett létszámot meghaladva 
több mint 10 segítővel és 35 gyerekkel indult a tábor. 
Kárpátaljáról 14 gyerek érkezett Jánosiból, Salánkról, 
Tiszapéterfalváról, Tiszaújhelyből, Mátyfalváról, sőt a 
Volóci járásból is  egy felnőt kiséretében, akik csak 
ruszinul beszéltek. A máriapócsi gyerekeken kívül 
voltak még nyírcsászári, kislétai, nyíregyházi, 
nyírbátori és budapesti résztvevők is. 

A tábor hivatalos megnyitóján a résztvevőket 
köszöntötte:  Papp Bertalan, Máriapócs polgármestere, 
Ruszinkó Jánosné, a Ruszin Nemzetiségi Önkormány-
zat elnöke, Gicziné Ruszinkó Tünde, programvezető, 
Andrejcsák Róbert, a tábor sportfelelőse és Kovács 
János, az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub elnöke.   

Színesen összeállított programok minden kor-
osztály igényeit kielégítették a 8 évestől 20 éves korig. 
A tábor résztvevői játékos formában mutatkoztak be, 
majd vegyes korosztálynak megfelelően csapatokat 
alkottunk, csapatnaplót készítettünk. A névjegykártyák 
felkerülése után vetélkedő és ügyességi feladatok kere-
tében csiszolódtak össze a csapatok. 

Meglátogattuk a Máriapócsi Bazilikát, a Nagy 
Szent Bazil Rendházat, az Egyháztörténeti Múzeumot, 
a görög katolikus fatemplomot, melyet érdekfeszítő 
vezetés mellett ismerhettünk meg.

Reggelente, az ép testben ép lélek örökérvényű 
gondolatok jegyében jókedvű reggeli tornán mindenki 
egy-egy gyakorlatot mutatott be.

A testmozgás nem merült ki csak a reggeli 
tornából, hisz a szabadidő egy részét a szervezett 
sportfoglalkozások, foci, röplabda, tollaslabda, 
asztalitenisz, valamint ügyességi versenyek töltötték 
ki, de a csocsó, a minigolf, és a biliárd is népszerű volt.

Egy kick – boksz Európa Bajnoknak köszönhető-
en a közelmúltban megnyitott új harcművészeti 
edzőteremben két alkalommal is kemény edzésen is 
részt vettek az elszántabb, bátrabb táborlakók.

Horgásztavaknál a Horgász Egyesület elnöke 
tartott előadást a tó történetéről, a természetvédelem 
fontosságáról, a sporthorgászat szépségeiről, és ezen a 
területen található Hortobágyi Nemzeti Park egy 
részéről. A mellette lévő gyógyfürdőben is fürödtünk.

A „Tudatos élet – tudatos táplálkozás” az 
egészséges táplálkozás, a helyes étkezési kultúra, a 

környezetvédelem fontosságának ismertetését, 
valamint a drog-, az alkohol-, és a cigarettafogyasztás 
visszaszorításának célját szolgáló ismeretterjesztő 
előadások is voltak.

A ifjúságnak a serdülőkor problémáiról szexuális 
felvilágosítást tartottunk, és az előre összeírt kérdések 
is megválaszolásra kerültek. 

A legnagyobb sikert a helyi rendőr bűnmegelő-
zésről szóló előadása aratta, különösen a rendvédelmi 
eszközök bemutatása, kipróbálása, sőt a város 
rendőrautóval való  körbeutazása vitte el a prímet.

Kreatív, kézműves foglalkozások is voltak pl.: 
papírvirágok, hűtőmágnes, fonalgrafika készítése. Az 
egészséges életmódhoz kapcsolódó zöldség-gyümölcs 
szobrászat megtervezése, majd az igazán kreatív 
alkotások elkészítése nem mindennapi, de sikeresen 
elvégzett feladatnak bizonyult.

Kovács János jóvoltából megismerhettük, a 
Csiksomlyótól Mariazellig haladó „Mária Út" történe-
tét és természetvédelmi vonatkozásait.

Az egyik este tábortűzzel, grillezett egészséges 
ételek készítésével, és hagyományos szalonnasütéssel 
zártuk a napot. 

Az utolsó előtti napon került megrendezésre a 
kalandos éjszakai túra. A feladatok megoldásával 
eljutottunk a főtérre, ahol a kulcskeresés után, meg-
találva a kincses ládát, egy kárpátaljai csapat örülhetett 
a sok finomságnak. 

A tábor utolsó napján eredményhirdetés volt a 
csapatok között, ajándékok és emléktárgyak is átadásra 
kerültek. Elfogyasztottuk a nap közben készített külön-
leges ruszin ételeket is.

Ezen napon volt a Cseh Tamás emléknap, halálá-
nak 5. évfordulója alkalmából megtanultunk egy dalt 
melyet a záró esten elő is adtunk. Itt fellépett az Iránytű 
Klub Zenekar megzenésített versekkel, ,,Beat-misei” 
számokkal, valamint Kárpátaljáról egy énekes gitáros 
testvérpár saját szerzeményeikkel.

Nagyon örültünk, hogy a mostani ukrán politikai 
helyzet ellenére is jöttek gyerekek Kárpátaljáról, szí-
vesen részt vettek a helyiekkel együtt a programokon és 
életre szóló barátságok is köttettek.

Ruszinkó Jánosné

A táborozók véleménye: 
Vélemény! avagy élménybeszámoló a Ruszin 

táborban töltött napjaimról. Máriapócson idén is 
megrendezésre került immár sokadik alkalommal a 
Ruszin tábor.  Ebben a táborban megismerkedtünk sok 
emberrel, voltak ott Magyarországról is, és innen 

 Egészséges Életmód és Természetvédő Tábor
Мáriapócs, 2014

 Egészséges Életmód és Természetvédő Tábor
Мáriapócs, 2014
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Kárpátaljáról is. 2014. július 27-én volt a tábor 
megnyitója, de az előkészületeket már napokkal előtte 
elkezdték, azért hogy nekünk élményekben gazdag 
táborunk legyen. De ezt a szervezőinknek sikerült is 
elérniük, mert egy felejthetetlen élmény volt, legalább 
is számomra biztos . Volt ott móka, kacagás, játékok, 
minden ami az egészséges életmódhoz tartozik, mert ez 
volt a tábor lényege, az „Egészség- és természet-
védelem”.  A tábor során megnéztük Máriapócs 
nevezetes helyeit, így voltunk a Kegytemplomban is, 
ami Máriapócs és a magyar nemzet egyik kincse. A 
tábornak a Hungaricum Vendégház adott otthont, itt 
aludtunk, mi, Kárpátaljai táborozók. Ez a tábor nem jött 
volna létre,  Máriapócs polgármestere, Papp Bertalan, a 
Ruszin Önkormányzat elnök asszonya Ruszinkó 
Jánosné (Mancika néni), lányai Tünde és Judit, Kovács 
Cintia, valamint Kovács János, a Hungaricum 
tulajdonosa, és a többi szervező segítsége nélkül, ezért 
szerintem minden táborozó hálás lehet nekik, az 
élményekben gazdag, és felejthetetlen táborért. A 
táborzáró napján megemlékeztünk Cseh Tamásról, 
akinek 2014.augusztus 02-án volt halálának 5. év-
fordulója. Az ünnepség végén nagy vigadalom volt, 
ettünk, ittunk, jót mulattunk, és az este folyamán 
elbúcsúztunk egymástól. Én ezzel a kis élmény-
beszámolóval fejezem ki hálámat.

 Szimku Mihály (14 éves)
 Kárpátalja, Salánk

Mi Kárpátaljaiak a Ruszin táborba feltehetnénk  
azt a kérdést, hogy kik is azok a ruszinok. Ez egy etnikai 
kisebbségi nemzet ,amely főleg Kárpátalján van jelen 
nagy lélekszámban, de több országban is élnek. 
Manapság egyre kevesebben tudják őket valahova is 
sorolni, de amit jó ha mindenki tud ,  hogy ők egy 
sajátos kultúrával és életvitellel rendelkeznek. Ezen 
kívül megemlíthetjük őket, mint Rákóczi leghűsé-
gesebb katonáit , de híresek még a vendégszeretetükről 
is, amelyet napjainkban is megtapasztalhatunk. Ez év 
júliusában megrendezésre került Máriapócson a 
sokadik Ruszin tábor, amelyre Kárpátaljáról is kaptak 
meghívást többen. Tizenöten érkeztünk meg a 
Hungaricum vendégházba, amely biztosította a tábor 
idejére a helyszínt, szállást, s ami a jókedv és maradan-
dó emlékek központja volt. A kárpátaljaiakon kívül 
voltak helybéli és a szomszédos településekről is 
résztvevők. Mindössze egy hetet töltöttünk együtt, de 
igazi barátságok és testvéri szeretet alakult ki köztünk, 
igyekeztünk megismerni egymás szokásait. Megnéz-
tük a város nevezetességeit, meghívót kaptunk egy 
kemence avatásra és még számos programon és esemé-
nyen vettünk részt. De mindez nem jöhetett volna létre, 
ha nincs a helyi ruszin önkormányzat elnöke Mancika 
néni és lányai, de rengeteg segítséget kaptunk a 
polgármestertől Papp Bertalantól is. A szervezők a nap 
huszonnégy órájába készen álltak a segítségnyújtásra, 
és arra, hogy biztosítsák a jó kedvet számunkra. A 

segítők áldozatos munkája nélkül mégsem jöhetett 
volna létre ez a nyári tabor, ahol így egymásra találhat-
tunk. A tartalmas programok – különböző előadások, 
fürdés, kézműves foglalkozások, tábortűz, daltanulás, 
éjszakai túra,ruszin ételek készítése – mellett volt azért 
lehetőségünk a pihenésre, játékokra és a nagy fagyizá-
sokra is. Esténként mindig nagy beszélgetések voltak, 
amelyek nem szakadtak meg a villanyoltással mert 
annyi energia és kíváncsiság volt bennünk, hogy vajon 
mi vár ránk a következő napon. Ám, mint minden 
jónak, ennek is vége szakadt és eljött a táborzárás, amit 
egy megemlékezés és egy festőművész tett érdekeseb-
bé.

Hazafelé úton minden gyerek az élményeit mesélte 
és reménykedtek abban, hogy valamikor visszatérhet-
nek ebbe a csodálatos közösségbe. Egyenként nem is 
írható vagy fogalmazható meg az az érzés vagy 
beszámoló, amelyet elmondtak, de mindegyikünk új 
barátokra, jó kedvre és határtalan szeretetre emléke-
zünk vissza. Ha egy jellemzést kellene írnom erről az 
élményről, csak azt tudnám mondani, olyanok voltunk, 
mint egy nagycsalád, amely néha civakodik ugyan, de 
ezentúl mindig várják az új találkozást.

Virág Szabolcs (20 éves)
Kárpátalja, Tiszapéterfalva

Nagyon jól éreztük magunkat a táborban. Sok 
érdekes program volt. Voltunk a máriapócsi templom-
ban, múzeumban, a horgásztónál, fürödtünk a 
gyógymedencében. A csapatok közötti vetélkedő jól 
sikerült, lelkiismeretesen gyűjtöttük a pontokat. Az 
aktív pihenésről a szervezők gondoskodtak, tartalmas 
előadások megtartásával. Nagyon jó hangulatú ügyes-
ségi játékok voltak, sokat nevettünk. Az éjszakai túra 
volt a legizgalmasabb. A csapatok koromsötétben 
indultak el az állomásokra. A feladatok megoldása után 
indulhattak tovább. Több kilometert gyalogoltunk, 
ijesztgettük egymást. A végén a főtérre értünk, ahol 
kulcsokat kellett keresni, és egy kincses dobozt. 
Nemcsak a csapatok tartottak össze, hanem az egész 
tábor. Örültünk a mások sikerének is. Barátságok jöttek 
létre, melyek az internet segítségével azonnal tovább 
folytatódtak.

Kovács Fanni (17 éves), Szahajda Kristóf (16 éves), 
Giczi Dániel (16 éves), Máriapócs
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"Minden elmúlik egyszer, mint az álom, elröpül, 
mint a vándormadár,

Csak az emlék marad meg a szívben, halványan, 
mint a holdsugár. /Schiller/

Milyen igaza van a költőnek. Felejthetetlen 
emlékekkel tértünk haza Balatonszepezdről, ahová 
mindig örömmel jövünk és szomorúan távozunk. Jó 
látni a kisdiákok arcán a mosolyt, amikor meg-
érkezünk. Elmorzsolunk velük együtt egy- egy könny-
cseppet mi is , amikor hazaindulunk.

Akik már többször táboroztak itt, alig várják, hogy 
újra megpillanthassák a Balatont és a régi ismerőseiket. 
Akik pedig először érkeztek, bizton számíthatnak új 
barátokra. Ezek a nemzetközi táborok, ahová több or-
szágból is érkeznek gyerekek, talán közelebb hozzák 
egymáshoz még az országokat is. Itt nincs politika, 
nincs nyelvi különbség, hiszen mindenki felszaba-
dultan veti bele magát  a rájuk váró élményekbe.

A Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, 
Szilczer Olga elnök asszony vezetésével nemzetközi 
alkotótábort szervezett 2014. június 21 – 29 között 
Balatonföldváron, több mint 60 gyermek részvételével. 
A közszolgálati média nagy figyelmet fordított e 
módszertanilag is példaértékű rendezvényre. Ez a 
nagyszerű közösségépítő és fejlesztő alkotótábor nem 
csak annak a bizonyítéka volt, hogy minden gyermek 
csodálatos tehetséggel, „adománnyal” indul el az 
életbe, hanem modellnek, jó mintának is bizonyult a 
tapasztalatszerzésre érkezett vendégek számára is. 
Önmagában is nagy immunerősítő erőt jelentett a 
gyerekeknek a gyönyörű környezet, amelyet a fővárosi 
ruszin önkormányzaton kívül, a fő támogató, Benza 
György alapítványa biztosított. Köszönet érte.

A napi programok tervezése is a ruszin kultúrára, 
nyelvi fejlesztésére, a kárpátaljai hagyományok erejére 
és megismertetésére irányult. Voltak közöttük képző-
művészeti, zenei, népismereti, sport, tánc, irodalmi, 
nyelvi, a ruszin-magyar kapcsolatokat történelmi 
szempontból is ismertető – a fiatalok módszertani 
igényeit szemmel tartó – foglalkozások. A hatékony és 
egyben szórakoztató munkát jeles, nagy szakmai 
tapasztalattal rendelkező képzőművészek, táncpedagó-
gusok, zenészek és nyelvtanárok vezették. Az alkotó-
tábor zárónapján a fiatalok alkotásait bemutató gyűjte-
ményes kiállítás és a gyermekek produkciójából 
összeállított gálaműsor, amely között „ajándék tánc” is 
volt, bizonyítéka annak, hogy tehetséges gyermekeink 
vannak, méltó utódai ruszin elődjeiknek.

A tábor kiemelt célja a ruszin identitás formálása 
volt. Hiszen csupán két településen tanulhatják a ruszin 
nyelvet iskolában, emellett az önkormányzatok, 

A közös kirándulások, kerékpártúrák, fürdőzések 
a Balatonban megközelítőleg egy nagycsaláddá ala-
kítják a tábor lakóit. Köszönet Donát Lehel bácsinak a 
tábor megszervezéséért, a szponzoroknak, akik 
segítettek és minden kollégának, akik tehetségükkel 
hozzájárultak a sikeres táborozáshoz.

Lassan búcsúzik a nyár és mi is búcsúzunk. Min-
dig búcsúzunk valakitől, vagy valamitől. Most nem 
csak Lehel bácsitól kell búcsúznunk, aki a nyáron 
utolsó táborát szervezte,hanem magától a Balaton-
szepezdi tábortól  is. 12 évig a ruszin nyelvet tanuló 
diákok díjmentesen vehettek részt a táborban Kárpát-
aljáról, Komlóskáról, Múcsonyból és Budapestről. 
Szívből köszönjük!!

A táborban született barátságok azonban meg-
maradnak,ahogyan a szívünkben őrizzük az emlékeket 
is.

Majorné Zsebesi Borbála tanár, Múcsony

szakkörök biztosíthatják ezt nélkülözhetetlen feladatot. 
Elbűvölten hallgattuk a ruszin verseket, énekeket, nép-
dalokat, melyeket a gyerekek itt tanultak meg a tábor-
ban. A közösen elénekelt ruszin himnusz is arra szol-
gált, hogy a fiatalok megérezzék: tisztelni kell nem-
zetük múltját, jelenét és felismerni közösségének erejét 
és egyéni hovatartozását. A versek, népdalok előadásá-
ban a legszebben szerepeltek: Csencov Sztász, Hanzel 
Denisz, Keszler Viktória, Pátskán Mária, Mátyij 
György. A zenei blokkban: Cap Beáta, Mátyij György, 
Ratkov Makszim, Szilczer Bianka, Szilczer Armand, 
Szilczer Lili, Likovics Vivien, Benza Barbara.  A 
képzőművészeti tárlaton bemutatásra kerültek a 
legszebb alkotások: rajzok, szobrok . A gála műsoron 
bemutatott tánc koreográfiák a szépség és a későbbi 
hírnév ígéretét hozták, hiszen a csodálatos tehetséggel 
megáldott gyermekek szinte lélegzetelállító produkciót 
mutattak be. A legkiválóbbak között voltak : Fésűs 
Réka, Ratkov Denisz, Virág Renáta, Sziczer testvérek, 
Likovics Vivien, és még sokán mások. Az előadott 
színvonalas produkciók Fegykó Larissza, Farkas Sán-
dor, Farkas Cecília, Likovics Alexandra tanároknak  
köszönhetőek. E nemzetközi alkotótábor másik nagy 
értéke abban volt, hogy eredeti és jövőbeli közössé-
gekre, baráti kapcsolatokra, együttműködő csapat-
munkára épült. Ezt a baráti, együttműködő kapcsolati 
hálózatot, amely az egyik legerősebb kapocs az emberi 
társadalmon belül, Szilczer-Likovics Olga táborvezető, 
a Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
működtette, nagy emberi, szakmai hozzáértéssel és 
figyelemmel.

Szilczer-Likovics Olga

Ruszin nyelvi tábor BalatonszepezdenRuszin nyelvi tábor Balatonszepezden
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A nyíregyházi ruszinok augusztus 17-én, vasárnap 
délután tartották ünnepségüket a Sóstói városi 
skanzenben található, a XVII. század második felében 
épült kisdobronyi protestáns fatemplomban. Az 
istentiszteletet, amely már hagyományosan egyházi 
szláv nyelven hangzik el közösségünk ünnepein a 
Kárpátaljáról érkezett két görögkatolikus pap, az 
ujdávidházai Males Mihály és a csapi Szabó Attila 
celebrálta egyházi-szláv nyelven. A kárpátaljai pro-
testáns templom és a kárpátaljai görögkatolikus 
parókusok kissé furcsa, de szerintünk szimbolikus 
találkozása a magyar görögkatolikusok legnagyobb 
városának, Nyíregyházának és a szomszédos Kisvárda 
lakóival, az egyházi-szláv, a ruszin és a magyar nyelv 
keveredése még egyszer hangsúlyozták azokat a 
realitásokat, melyekben éltek és most is élnek ruszinok 
Közép-Európa országaiban. Itt egyrészt sokféle etnikai 
kultúra képviselői és felekezetek gyűltek össze, ami 
még a mai napig jellemző Kárpátalja azon részeire, 
ahol a ruszinok többségben élnek, másrészt, az ilyen 
sokszínűség nem szokványos a Trianon-utáni 
Magyarországon, és mégis arra mutat rá, különböző 

kultúrák képviselőinek találkozása semmiképpen sem 
zavarja az emberek közötti kommunikációt, sőt, még 
segíti is megismerni egymást.

Az istentiszteletet követően a Nyíregyházi Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Varga Márta 
meghívta a tisztelt vendégeket a kulturális műsorra. 
Kiváló műsorral rukkoltak elő a Nyíregyházán már jól 
ismert munkácsi „Rusznaki” zenekar és a szárnyaikat 
bontogató munkácsi humoristák, András és Krisztián. 
Malcsickij Nesztor együttese ez alkalommal nem csak 
a kárpátaljai dallamok hangszeres előadásával 
örvendeztette meg a közönséget, hanem népdalainkkal 
is, melyeket Tulyuk Olekszij, a zenei együttes 
szólistája adott elő a nyíregyházi publikum nagy meg-
elégedésére.

A színvonalas műsort követő állófogadáson a 
jelenlévők jó hangulatban beszélgettek egymással, 
örültek a rég nem látott ismerősöknek, ismerkedtek 
egymással. Ezen a csodálatos helyen, a nyíregyházi 
skanzen régi épületei között megtartott vasárnapi 
rendezvény kitűnően sikerült!

‒ly
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