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Az immár hagyományos rendezvénysorozat a sáros-
pataki Szent Péter és Szent Pál Görögkatolikus temp-
lomban Szent Liturgiával kezdődött , melyet Szónocz-
ky János Mihály görögkatolikus lelkész végzett .

A magyar és egyházi szláv nyelvű ünnepi szertar-
tás során a múcsonyi Nyugdíjas Klub ruszin szár-
mazású tagjainak ajkán egyházi szláv nyelven szó-
laltak meg az énekek. A ruszin himnusz elhangzása 
után Giricz Vera, az országgyűlés ruszin nemzetisé-
gi szószólója köszöntött e a nagyszámú közönséget, 
majd Sikora Att ila, Sárospatak alpolgármestere em-
lékezett  meg a fejedelem életútjáról, emléke ápolá-
sának fontosságáról és szerepéről a város életében. 
Dr. Tamás Edit, a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi 
Múzeuma igazgatója nagy érdeklődéssel kísért előa-
dásában a Nagyságos Fejedelem és családja életének 
Sárospatakhoz kötődő időszakáról beszélt, s végül, 
dr. Enghy Sándor, a Bibliai Tudományok Intézete ve-
zetője, a II. Rákóczi Ferenc Polgári Társaság elnöke 
méltatt a II. Rákóczi Ferencet. Az ünnepi műsort a 
Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
tanulóinak táncai tett ék emlékezetessé.

A megemlékezés során a tisztelet és hála koszorúit 
II. Rákóczi Ferenc szobránál Giricz Vera, Sikora At-
tila, dr. Enghy Sándor, dr. Tamás Edit, valamint Kra-
marenko Viktor, az Országos Ruszin Önkormányzat 

elnöke, Szilcer-Likovics Olga és Szónoczki János elnök-
helyett esek, Szónoczki Mária, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyei és a Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke, a települé-
si ruszin önkormányzatok s civil szervezetek képvi-
selői helyezték el. Az ünnepi megemlékezést Kozs-
nyánszky János, a Magyarországi Ruszinok/Rutének 
Országos Szövetsége, a Sárospataki Ruszin Nemzeti 
Önkormányzat és az Országos Ruszin Önkormány-
zat Pénzügyi Ellenőrző Bizott sága elnöke köszönő 
szavai és a magyar nemzeti himnusz zárták.

Ruszin ünnepek 2018-ban
Sárospatak, II. Rákóczi Ferenc emléke

A
Az Országos Ruszin Önkormányzat, a Borsod-Aba-
új-Zemplén megyei és a Miskolci Nemzetiségi Önkor-
mányzat, a Magyarországi Ruszinok/Rutének Országos 
Szövetsége, a Ruszinokért Alapítvány és a Ruszin Kultu-
rális Egyesület szervezésében március 24-én tartották 
meg II. Rákóczi Ferenc ez évi emlékünnepét.

Ruszin Nemzeti Ünnep Egerben

Heves megye székhelyén, Egerben gyűlt össze má-
jus 26-án a hazai ruszin közösség, hogy az 1703. má-
jus 22-i beregszászi eseményre, a Rákóczi-szabad-
ságharc zászlaját kibontó Esze Tamásra és a Nagysá-
gos Fejedelemre emlékezzen. Az ünnepség az egri 
bazilikában kezdődött , ahol egyházi szláv nyelvű 
szertartáson vett ek részt az ország különböző része-
in élő ruszin közösségek. Az ünnepi Szent Liturgiát 
főtisztelendő Trescsula László fi lkeházai parochus úr 
vezett e, Orosz-Tóth György abodi és Tivadar Mihály 
budapesti lelkésszel. Szónoczki János Mihály görög-
katolikus pap, az evangélium üzenetéhez kapcso-
lódva a megbocsátásról, a felebarátok és az ellenség 

szeretetéről tanított . Mint kifejtett e, ez tett e naggyá 
népünket, egyházunkat. A fájdalmak, a megalázta-
tások során elviselt szenvedések szenteket emeltek 
egyházunk oltáraira. Krisztustól kapott  feladatunk: 
emlékezni és megbocsátani – összegezte a tanulsá-
got. A jelenlévők a szent áldozást követően a bazili-
ka mellékhajójában lévő kápolnához vonultak, ahol 
az 1696-os máriapócsi csodás könnyezés során, az 
„átutazásban” lévő ikonról készített  másolat találha-
tó. Mi, a jelenlévők négyszáz fős serege, megálltunk 
az Istenszülő képe előtt  és imáinkkal, énekeinkkel 
köszöntött ük őt. A jeles ünnepen énekeinket, imáin-
kat Tóthbegyi Zsolt szolgálata segített e. 
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Az ünnep további eseményének az Eszterházy 
Károly Egyetem Gyakorló Általános Iskola aulája 
adott helyt. Elsőként Giricz Vera, a Magyar Országy-
gyűlés ruszin nemzetiségi szószólója köszöntötte a 
jelenlévőket, majd Kramarenko Viktor, az Országos 
Ruszin Önkormányzat elnöke fejtette ki gondolatait. 
Eger város köszöntőjét Rázsi Botond alpolgármester 
mondta el. Nemzeti ünnepünk kiemelt vendége a 
Kárpátaljáról érkezett „Bábcsina szpivanocska” népi 
együttes volt. Prokop Olga vezetésével, Nemes Lilija 
népdalénekes és Brecko Vitalij harmonikaművész 
közreműködésével hangulatossá és felejthetetlenné 
tették ünnepünket.

Szónoczky János Mihály

Ruszin nemzetiségűek búcsúja Sajópálfalán

A hit erejét semmi nem árnyékolhatja be! Még az 
aznapi eső sem, mely a beborult égboltozatból bősé-
gesen ömlött ezen a napon, amikor ismét összegyűlt 
a hazai ruszinság a Sajópálfalai Kegytemplomban. 
Hittel a szívünkben érkeztünk a kegyhelyre, és meg-
erősödve térhettünk haza, mert a közös hit és a kö-
zösség összetartó ereje megerősített bennünket.

A 11 órakor kezdődő ünnepi Szent Liturgiát Fő-
tisztelendő Dr. Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházme-
gye püspöke a jelenlévő papsággal együtt celebrál-
ta. Az eseményre már a kora reggeli óráktól kezdve 
érkeztek Debrecenből, Múcsonyból, Abodról, Irotáról, 

Hejőkeresztúrról, Filkeházáról és Pálházáról, Miskolcról, 
Vámosújfaluból és más településekről a közösségünk-
höz tartozó hívek. Több önkormányzat is képvisel-
tette magát ezen az alkalmon. Az évente visszaté-
rő zarándokok között itt voltak a Boldogkőváraljai 
Önkormányzat képviselői is, akiket nagy szeretettel 
köszöntöttünk!

A Szent Liturgiát a Nyíregyházi Papnevelő Intézet 
kispapjai és az Ungvári Romzsa Tódor Hittudományi 
Főiskola hallgatói, kispapjai felváltva énekelték ma-
gyar és egyházi szláv nyelven. A Püspök Úr a napi 
evangéliumból kiindulva tanított bennünket – a ki-
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Az Országos Ruszin Önkormányzat fennállásának 
huszadik évfordulója alkalmából szervezett rendez-
vénysorozat nyitó ünnepségét Sárospatakon tartot-
ták meg. A Szent Péter és Szent Pál Görögkatolikus 
templomban Páll Miklós parókus végezte a parak-
liszt (a könyörgő ájtatosságot – a szerk.). A megnyi-
tó ünnepség a Művelődési Házban zajlott, ahol  dr. 
Hörcsik Richárd, egyetemi tanár, Abaúj-Zemplén 
országgyűlési képviselője, az Európai ügyek bizott-

sága elnöke, valamint Giricz Vera, az országgyűlés 
ruszin nemzetiségi szószólója és Sikora Attila, Sáros-
patak alpolgármestere mondott beszédet. A Hodin-
ka Antal-díj ünnepélyes átadása utáni gálán a Kom-
lóskai Ruszin Nemzetiségi Népdalkör, a Múcsonyi 
Hagyományőrző Pávakör, a Vámosújfalui Ruszin 
Dalkör, Bán Mária és Bán Anna lépett fel. A műsort 
a múcsonyi Szent Péter Görögkatolikus Általános 
Iskola tanulói, Nemes Réka és Spirkó Balázs vezették.

20 éves az Országos Ruszin Önkormányzat

rályi menyegző példabeszéde alapján azzal biztatva, 
hogy Jézus Krisztus által mindannyian meghívottak 
vagyunk Isten országába. Ez a meghívás megtisztel-
tetés az ember részére Istentől! Ne éljünk vissza a 
meghívásunkkal!

A Szent Liturgiát követően Dr. Fürjes Zoltán, a 
Miniszterelnökség Egyházi és nemzetiségi kap-
csolatokért felelős államtitkára köszöntötte a meg-
jelenteket. Köszöntésében kiemelte, hogy a magyar 
országgyűlés kiemelt figyelmet és támogatást szen-
tel a nemzetiségi önkormányzatoknak. Méltatta az 
általunk elért eredményeket, kiemelt szerepet tulaj-
donított Sajópálfala településnek, mely nemcsak egy 
a ruszinok által lakott települések között, hanem a 
hit közösségi megvallásának is jelentős helyszíne. 

A csendesedő esőben a Szent Liturgiát követően a 
település egyik útkereszteződéséhez vonultunk ki. 
A Főtisztelendő Püspök Úr itt megáldotta az újon-
nan felállított útszéli keresztet, melynek költségét a 
település önkormányzati képviselői és az Országos 
Ruszin Önkormányzat biztosította. A fekete már-
ványból készült gyönyörű kereszt hirdesse a halál 
feletti krisztusi győzelmet! A keresztszentelés után 
a Püspök Úr áldásával közös étkezésre került sor, 
majd a jelenlévők osztoztak az egymásra találás 
örömében.

Bízzunk a jövőnket alakító, formáló Isten kegyel-
mében, Jézus Krisztus szeretetében és a Sajópálfa-
lán könnyező Istenszülőben, és abban, hogy jövőre 
itt újra találkozhatunk!


