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Kedves Olvasó!

Magunk mögött tudunk egy tanulságokkal teli évet. 
2020-tól kezdődően, ahogy megbénított bennünket a hihetetlennek tűnő jár-

vány, kezdett az ember ráébredni, hogy mégiscsak van eszköz a kezünkben – ha 
nem is 100%-os – a koronavírussal szemben. 

A félelemmel megtanul az ember együtt élni, és – hívőként vagy nem hívőként 
– rádöbben arra, mennyire gyengék és segítségre szorulók vagyunk.

Az ébredés és magunkhoz térés időszaka ez, amikor rájövünk, hogy mi is tehe-
tünk valamit önmagunkért, egymásért, közösségeinkért, hiszen Isten a tenyerén 
hordoz bennünket. 

Ebbe a magunkra találásba bele kell, hogy vegyüljön a fájdalom is azokért, aki-
ket elvesztettünk, és a hála azokért, akiket magunkhoz ölelhetünk. 

Hála az irgalmas Isten felé azért, hogy immár harmadik alkalommal jelenhet 
meg ez az évkönyv. 

Hála a Gondviselésnek egyházunkért, hála a Munkácsi Egyházmegye 250 éves 
létéért, hála a 375 éves egységünkért, s mindazokért az emberekért, akik ebben az 
időszakban a nap hevét és terhét viselték, akik kitartottak, akik küzdöttek, és nem 
adták fel akkor sem, amikor úgy látszott, nincs tovább. Hiszen nem saját erőnk-
ben van a folytatás, hanem Istenünk szándékában, aki át akar lendíteni minket 
ezeken a megpróbáltatásokon is. Így talán jobban megtanuljuk értékelni egymást, 
mindazt, ahová eljutottunk, és tudjuk azt, hogy a jövő küzdelmeit nem egyedül 
kell megvívnunk.

A gondviselő Isten tartsa meg az ő Egyházát, újra ébredező és magára találó 
népét, és áldja meg mindazoknak a munkáját, akik ebben Isten kezének munka-
társai!

Demkó Ferenc 
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Minden Kedves Munkácsi Egyházmegyei Hívőnek!

 Bizánci hagyományokkal rendelkező 
egyházmegyéjük sok üldöztetést szenve-
dett el az évtizedek során, különösen a 
második világháború után. 1947. októ-
ber 31-én meggyilkolták a püspöküket, 
Boldog Romzsa Tódort. Példája volt a 
rettenthetetlen ellenállásnak a nép vallá-
si és polgári szabadságjogaival szembeni 
nyomással és követelésekkel, és Isten 
gondviselésének ragyogó jele volt. Tuda-
tában a közelgő veszélynek, soha nem 
hagyta abba a hívők felkérését, hogy él-
jenek a keresztség lehetőségével, hogy 
nyilvánosan tanúskodjanak Krisztusba 
vetett hitükről és a Római Egyházhoz 
való hűségükről. Így mindenütt támoga-
tást kapott rokonszenvének és odaadásá-

nak kifejezésében. Előérzettől hajtva ezt írta 1939-ben: „Krisztusért meghalni 
annyi, mint örökké élni.”
A hit megvallása és Tódor püspök mártíromsága természetesen nem volt hiába-

való. A buzgó pásztor, aki életével fizetett Péter fővárosa iránti állhatatos hűségé-
ért, hiteles megerősítése a Tertullianus által állított igazságnak: „A mártírok vére 
a keresztények magva.”
1949 elején megkezdődött az egyházuk súlyos üldözése, amely évtizedeken át 

törvénytelennek volt nyilvánítva, az egyházi épületek lerombolásával együtt. Szá-
mos papot és egy apácát több éves börtönbüntetésre ítéltek. Néhányat a helyszí-
nen megöltek. Összesen harminc pap-mártírja volt ennek az időszaknak. Csak 
1989 decemberében legalizálta újra egyházukat az állam.
Érezzék Boldog Tódor jelenlétét, aki hite által az Úrért és a testvérekért akart 

lenni egészen a vértanúságig, valamint a felejthetetlen és híres II. János Pál pápát, 
aki boldoggá kiáltotta ki.
Szent II. János Pál pápa az önök térségüknek görögkatolikus püspökeihez fordul-

va ezt mondta: „Péter utódjához való hűség, amelyet kitartással és szeretettel ta-
pasztaltunk, mélyen érintette keresztény közösségeit, és az egyetemes egyház 
előtti hit élő tanúivá tette őket. A félreértések nem szegték kedvüket, az üldözés 
nem hajlította meg, az elnyomás nem fojtotta el őket. Éppen ellenkezőleg, azok-
nak a vére, akik tudták, hogyan áldozzák életüket az evangélium hirdetéséért, él-
tető nedűvé vált, amely képes volt új életerőt adni az Egyház testének” (II. János 

Pál tanítása, XVIII. kötet / 2, 1995, 1229. o.).
Kedves testvéreim, hangsúlyozta, hogy „amennyire csak lehetséges, az egyház-

ban tett bizonyságukat nem szabad elveszíteni”.
Emlékezni nem azt jelenti, hogy elmerülünk a múlt iránti nosztalgiában. Inkább 

az, hogy a jelenre építsünk, és lendületet adjunk a jövőnek azáltal, hogy az iskolá-
ban és a hűséges mártírok égisze alatt helyezkedünk el, hogy emlékeztessenek 
arra, hogy közös célunk a szentség. Az ember szentté válik az életben, amely az 
Úrral közösségben telik az örök szeretetben, amely legyőz minden igazságtalan-
ságot és még a halált is.
Egyházunk kimenetele a mélyből gyökeres változásokat hozott: a teljesen meg-

fosztott építmények újjáépítésének súlyos nehézségei közepette a hívek lelki életé-
ről és belső egységéről is gondoskodnia kellett ahhoz, hogy képes legyen egyesül-
ni azokkal a testvérekkel is, akikkel megosztják keresztény keresztségüket. 
Lelkipásztoruk boldoggá avatása ismét egy nagy kihívás elé állítja önöket, amelyet 
II. Szent János Pál közvetített: egy új evangelizációt, amelyre akkor képesek, ha a 
hitük szilárd a szent misztériumok, a katekézis és a szeretet által. Az evangéliumi 
bizonyság akkor hatásos, ha egyesült közösség végzi. „Hogy mindenki egy le-
gyen”: ez Jézus imája az Atyához, amelynek megosztására önök is felhívást kap-
tak.
Együtt, saját felelősségük szerint próbálják meg elfogadni Isten ajándékait, és ta-

núskodni az Ő örökkévaló szeretetéről a modern társadalomban. Az evangélium 
nélkül az ember nyomorulttá válik, nehézségeket és problémákat vet el a történe-
lemben, mert elveszíti örökkévaló célját. Az evangélium nélkül a szolidaritás és a 
béke elhalványul az emberek szívében és a társadalomban. Az evangélium újjáé-
lesztette a mártírok hitét és szívét, táplálta bátorságukat, és ma ez az élet ereje, 
megmenti a lelküket, és lehetővé teszi, hogy egységes és békés emberi társadalmat 
építsenek. A Boldogságos Szűz Mária, Szent II. János Pál pápa és Bolog Romzsa 
Tódor vértanú támogassa Önöket szándékukban és Krisztus Jézus dicsőítésében.

A Vatikánban, 2021. május 28.
Ferenc pápa
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Kedves Olvasó!

 A 2021-es év nagyon különleges a Munkácsi 
Görögkatolikus Egyházmegye számára, mert a 
fejlődését és történelmét érintő szép évfordu-
lókat ünnepeljük. Mindenekelőtt az ungvári 
unió létrejöttének 375. évfordulóját méltatjuk, 
amely az apostoli fővárossal való egység hely-
reállítását jelentette, és fordulópontot hozott 
egyházmegyénk fejlődésében és felvirágozta-
tásában. Másodszor, ebben az évben van a 250. 
évfordulója annak, hogy XIV. Kelemen pápa 
1771. szeptember 19-én hivatalosan is egyház-
megyévé nyilvánított a Munkácsi Egyházme-
gyét. Ez a kétségtelenül örömteli esemény je-
lentette a csúcspontját püspökeink, papjaink 
és híveink erőfeszítéseinek, türelmének és lelki 
hőstett einek, hogy jogot szerezzenek identitá-
suknak, valamint közvetlen kapcsolatukhoz az 

Apostoli Szentszékkel. Harmadik jubileumunk Romzsa Tódor püspök születésé-
nek 110., boldoggá avatásának 20. évfordulója. 
Emellett ünnepeljük a 100. évfordulóját annak, hogy a Nagy Szent Bazil Rendi 

Nővérek szolgálatot teljesítenek egyházmegyénkben, valamint a bazilita szerzete-
si közösség reformjának kezdetére is emlékezünk. Végül ezekhez a csodálatos pil-
lanatokhoz fűzzük Szemedi János és Margitics János hitvalló püspökeink születé-
sének 100. évfordulóját.
Ezek az események mindnyájunkat arra hívnak, hogy dicsőítsük Urunkat ünnepi 

liturgiáinkon, továbbá imáink és szívünk Teremtőhöz való megtérése által. Isten 
dicsőítése egyben megnyilatkozik szorgalmunkban és gondoskodásunkban a 
templomaink, kápolnáink, keresztjeink állapota és rendbetétele iránt, a templo-
mok előtt, a keresztutakon, valamint a temetőinkben. Felbecsülhetetlen értékű 
örökség, amelyet dédszüleink hagytak ránk, amelyet ápolnunk és őriznünk kell, 
hogy továbbadhassuk 
gyermekeinknek és a jövő nemzedékeinek.

Luscsák Nílus püspök,
a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye apostoli kormányzója

Köszöntő gondolatok a jubileum alkalmából

 Kárpátalja és a magyarság sorsfordulói-
val szorosan összefonódott a Görögkatoli-
kus Egyház történelme is. Az ungvári unió 
óta eltelt 375 év és a Munkácsi Görögkato-
likus Egyházmegye 250 éve történelmi vi-
szonylatban is számottevő időszak. Szá-
munkra azonban ezek nemcsak számok, 
történelmi évfordulók, hanem múltunk 
vallási, kulturális és szellemi mérföldkö-
vei, amelyek jelenünket is nagyban meg-
határozzák.
Az ungvári unióval létrejött sajátos múltú 

és szertartású Görögkatolikus Egyház Tri-
anon után – bár országhatárok szakították 

szét – tovább működött. A sok tűréssel, megaláztatásokkal teli szovjet időszak 
okozta legnagyobb tragédiáját, hisz az egyház 1949-es betiltása és törvényen kívül 
helyezése, a lelkipásztorok elhurcolása, a templomok ortodoxszá regisztrálása és 
a hívek erőszakos átterelése az ortodox egyházhoz, súlyos megpróbáltatást mért 
rá, ám megtörni még ez sem tudta a Görögkatolikus Egyházat. 1989 után újra 
talpra állt, papjai, egyházközösségei Kárpátalján és Magyarországon ma is hittel 
szolgálják az Urat.
Bármerre is tart az utunk szülőföldünkön, otthon érezzük magunkat, ismerős a 

táj, ismerős a templom, ismerős az útszéli kereszt, amely kereszténységünket jel-
képezi. Ismerős a múlt, hiszen együtt szenvedett hite és magyarsága miatt a pro-
testáns, a római és a görögkatolikus felekezet. A szovjet haláltáborokban közösen 
dicsőítették az Urat papjaink. Ma, 2021-ben pedig közösen ajánljuk Isten gondvi-
selésébe hitünket, nemzetünket, sorsunkat.
Emberi hatalom nem veheti el és nem teheti tönkre azt, ami az Istennel lépett 

szövetségre. Ebben rejlik kereszténységünk öröme és jövőnk záloga.
„Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád való 

hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg – mondja 
könyörülő Urad.” (Iz 54,10)
Őrizzük híven múltunk és őseink emlékét, és bízzunk az Isteni gondviselésben!

dr. Bocskor Andrea
Európai Parlamenti képviselő
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„Kelj fel,
 Lázár!”

Jubileumi emlékév

Lázár-szombaton, április 24-én Nílus püspök atya vezetésével az ungvári unió 
375. évfordulója alkalmából az ungvári Szent Kereszt Felmagasztalása Székesegy-
házban került sor a jubileum méltatására, melyen egyházmegyénkből 77 áldozó-
pap és nagy számú vendég vett részt.
Énekszóval ékesítette a neves alkalmat a Boldog Romzsa Tódor Püspöki Kórus, 

valamint a szeminárium papnövendékeinek kara.
A liturgián a szentbeszédet Őexcellenciája Lucsok Péter Miklós segédpüspök tar-

totta. Beszédében az alábbi gondolatok hangoztak el:
„Dicsőség Jézus Krisztusnak! Az Úr megadta nekünk a mai napot, ami nagy ün-

nep számunkra, mert ez egy olyan nap, amikor a lehetetlen lehetségessé válik. 
Ahogy az evangéliumokban hallottuk, hogy a meghalt Lázárt Jézus Krisztus feltá-
masztotta, úgy vált valóra a lehetetlen a Szentlélek segítségével egyházmegyénk-
ben Jézus Krisztus által. Ma veletek ünnepeljük azt az eseményt, amely 375 éve 
történt a Szentlélek által. Az Atyaisten, a Feltámadott Krisztus erejével egyesítette 
a megosztott, szétszakadt és az elszakadás fájdalmát átélő egyházat. Az ungvári 
unió Isten nagy ajándéka. Fogadják gratulációmat! Különösen érezzük ezt az egy-
séget Ferenc pápával, az egész katolikus egyházzal, Krisztus Egyházával, de a mi 
egységünket is itt Kárpátalján is. Fogadják tehát gratulációmat Majnek Antal püs-
pök nevében! Ez az egyesülési esemény 1646. április 24-én történt, amikor a bi-
zánci rítusú munkácsi egyházmegye papjai Parthén Péter bazilita szerzetes veze-
tésével az ungvári vár templomában teljes egységet fogadtak az Apostoli 
Szentszékkel. Ez az egység Jézus Krisztus vágya, de ez mindannyiunk vágya is; 
szívünk mélyén mindannyian egységre törekszünk. A megosztottság Krisztus 
Egyházában mindig fájdalmas esemény, olyan, mint a család megosztottsága, így 
az egység ünnepe örömteli esemény, mert egy a Teremtő Isten, egy a Megváltónk 
Krisztus, egy a Szentlélek, és mi Krisztus teste vagyunk a keresztségben. De Krisz-
tus testében mi, emberek engedünk sajnos a kísértésnek. Az ördög az aki, meg-
oszt – azt akarja, hogy megosztva minket, birtokoljon bennünket gonosz szándé-
kai álltal. Megosztani, megfosztani az életörömtől, manipulálni minket, 
eltántorítani célunktól, a Krisztussal való egységtől. Ezért az egység mindig a 
Szentlélek jelenlétének jele, a Szentlélek ajándéka. Az egység választás. Amikor 
Jézus Krisztus követését választjuk, az egységet választjuk. Mindent megteszünk, 
hogy egyesüljünk, megbocsátsunk, keressük azt, ami összeköt bennünket, hogy 
megtérjünk, bocsánatot kérjünk gyengeségeinkért és bűneinkért – ezek mind Jé-
zus Krisztus követésének választott ajándékai. Jézus Krisztust terveink vagy amb-
ícióink fölé kell helyeznünk. Az igazi egység a Jézussal való kapcsolaton alapul, 
ahol Jézus áll a középpontban, mert csak akkor hiteles egy keresztény élete, ha Ő 
áll a középpontban, és csak akkor lehetséges az igazi egység. Nincs más                         
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eszközünk a lehetetlent lehetségessé tenni. Krisztus ad igazi egységet. De az egy-
ségnek létezik hamis formálja is, amikor az emberek összefognak valaki ellen. 
Meg akarják valósítani terveiket, ambícióikat, de ez az egyesülés átmeneti és nem 
hoz örömöt, mint Krisztus egysége. (Emlékezzünk arra, hogy a farizeusok azért 
gyűltek össze, hogy megöljék Krisztust!) 
Ha az egység ajándékának lényegéről beszélünk, akkor azt csak úgy működhet, 

ha Isten központi szerepet játszik benne. Az eredendő bűn az embereket nyelvek-
re, országokra osztotta. Bármennyire is próbálja valaki az egységet építeni, Isten 
nélkül lehetetlen. Bármilyen más dolog, mely az egység építése érdekében törté-
nik, az ország eszméje, a nemzet, a szín, az összetartozás eszméje - nem az az erő, 
amely valódi örömet okoz. Ha az emberek minden szférában, legyen szó politi-
kai/gazdaságiról, felfedeznék az egység igazságát, nagyszerű gyümölcsöket ta-
pasztalnánk. Ezért számunkra, testvérek számára mindig az a kérdés, hogy meg-
vizsgáljuk, mire akarjuk az egységet építeni. Szent II. János Pál pápa enciklikájában 
azt hangsúlyozta, hogy mindennek egynek kell lennie. A teljes egység elérésére 
alkalmazható módszer az igazság párbeszéde. A párbeszéd az, amikor együtt ke-
ressük az igazságot, nem bizonyítjuk be az igazságunkat, nem erőszakoljuk más-
ra, hanem szeretettel keressük azt, ami összeköt bennünket. Ez az erő és kapcsolat 
Jézus Krisztusban közöttünk él. Hangsúlyozom, hogy él, mert Jézus Krisztus sza-
vai élnek. Amikor az ördög megkísértette Jézust, Isten szavát használta. Szomorú, 
ha valaki a Szentírásból vagy a tényekből származó szavakat kardot forgatva maga 
előtt használ és közben azt mondja, hogy egységet épít. De ott, ahol nincs Jézus, 
az ravaszság és képmutatás. Ha az élő Jézus jelen van a beszélgetésben, akkor akár 
érzékszervi szinten is érezhetjük jelenlétét, hogy szeretjük testvérünket/ellensé-
günket és keressük az igazságot, az igazsághoz vezető utat. Minden ember bűnös, 
mindannyian tévedünk, ezért szükség van az alázatra, hogy meg tudjuk vallani a 
bűnöket, és félre tenni a büszkeségünket. Képesnek kell lennünk megbocsátani és 
együtt keresni az igazságot Krisztusban. Élő örökösei vagyunk Krisztus egyetlen 
Egyházának. Most érezzük ezt az egységet, itt az idő, hogy megtapasztaljuk. Ez a 
mi időnk, mi vagyunk most azok, akik hordozzuk az egység küldetését és bizony-
ságtételét. Az gonosz nem alszik, mi pedig figyelni készülünk. A pásztorok pász-
torbotot kaptak, hogy felismerjék a báránybőrt felhúzó farkast. A Szentlélek aján-
déka, hogy felismerjük ezt az egységet. Nyitottnak kell lennünk a Szentlélek felé, 
hogy meghalljuk, mit mond nekünk. Nem a nehézségektől kell félnünk, hanem 
attól, hogy elveszítjük közelségünket és egységünket Jézus Krisztussal.

Ivan Terninko
Forrás: https://mgce.uz.ua www.mgce.uz.ua
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A görögkatolikus egyház jubileumi faültetése 

2021. március 20-án, szombaton egyedülálló növénytelepítési akcióra került sor 
Salánkon az Erdők Nemzetközi Napjának előestéjén, amelyet minden évben már-
cius 21-én ünnepelnek.
A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye évfordulója megünneplésének része-

ként a Nagyszőlősi Erdészet támogatásával facsemetéket ültettek. A világ erdői-
nek területe minden nap folyamatosan csökken: a Föld másodpercenként több 
mint 1,5 hektár erdőt veszít. Fontos, hogy felhívjuk a lakosság figyelmét erre a 
problémára, tájékoztassunk az erdei ökoszisztémák fontosságáról a természetben 
és az emberéletben.
Az akción részt vett Nílus püspök, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye 

apostoli kormányzója, valamint Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egy-
házmegye püspöke. 
A Nagyszőlősi Állami Erdőgazdaság vezetői a Munkácsi Görögkatolikus Egy-

házmegye jubileumi évéhez kötötték az akciót, így 375 tölgyfát ültettek az ungvá-
ri unió megkötése, 250 hársfát a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye megala-
kulása, illetve 20 kocsányos tölgyet Romzsa Tódor boldoggá avatásának 
évfordulója alkalmából. Az erdőtelepítési akcióban a papság, a hatóságok és az 
erdészek mellett a fiatalabb résztvevők is aktívan részt vettek. A rendezvény az 
egészségügyi normáknak és a járványellenes intézkedések szabályainak betartá-
sával zajlott, számolt be a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye Ökológiai Bi-
zottságának Információs Szolgálata.

 „és meghagyja nÉki,
 hogy az Úrnak, Izráel 

Istenének házat csináltasson...” 
(Krón 22,6)
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Folytatódott az Ortutay Elemér 
Görögkatolikus Központ építése és szervezése

Az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ építése és szervezése a 2021. évben 
tovább folytatódott… Az év folyamán teljesen befejeződött az új épület szerkezeti 
kialakítása, a falak építése, emellett a külső szigetelés és a homlokzat is elkészült. 
A naptári év végére a kupolákra tervezett keresztek – melyek jelzik az építmény 
funkcióját – is elhelyezésre kerültek. Beépítették a nyílászárókat, s hozzákezdtek a 
belső terek kialakításához.  Reményeink szerint a 2022. évben befejeződhet és 
felszentelésre kerülhet az épület.
Az Ortutay-központ épülete mellett az ősz folyamán felállítottunk egy emlékmű-

vet a kommunista egyházüldözésben szenvedett papok tiszteletére. Az emlékmű 
készítője Matl Péter munkácsi szobrászművész. A mementó alapját az egykor Be-
regszász főterén álló Lenin-szobor talapzata adja, amelyet a művész négy darabra 
vágott és a közepébe egy vaskeresztet helyezett el. A vaskereszt annak a sok-sok 
szenvedésnek a szimbóluma, amelyet a Szovjetunióban viseltek el a görögkatoli-
kus egyház papjai és hívei, a magyar és más nemzetiségűek, illetve a rendszer el-
lenségének kikiáltott megszámlálhatatlan emberi sokaság.
Az Ortutay-központba tervezett intézményeink (múzeum, könyvtár és levéltár, 

esperesi kerületi irodák) szervezése is tovább folytatódott. Kirajzolódott a múze-
um koncepciója, készülnek a szövegek, elkezdődött az applikációk tervezése/ké-
szítése, a kiállítási tárgyak válogatása. Reményeink szerint az épület felszentelésé-
vel egy időben a múzeum alapegységei is elkészülhetnek. A Bendász István 
Görögkatolikus Könyvtár és Levéltár további szervezése is folytatódott. Mind a 
könyvtár, mind pedig a levéltár állománya tovább bővült. Ebben az évben már 
külső kutatók is használhatták, s az egyházmegye papjai számára is egyre több 
könyv- és iratanyag válik elérhetővé.
Az elmúlt években végzett munkánk tehát haladt, és reményeink szerint az épü-

let befejezésével, az intézmények megszervezésével megteremtődik a kárpátaljai 
magyarság központjában, Beregszászon a magyar görögkatolikusok azon közös-
ségi intézménye, amely a lelki-szellemi életünk egyik bázisává válhat, s lelkisé-
günket tovább tudja adni.    

Marosi István
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„Tudassátok majd 
a ti fiaitokkal...” 

(Józs 4,22)

Levéltári egységek

A Bendász István Görögkatolikus Könyvtár és Levéltár levéltári részlege – ha kis 
mértékben is – tovább bővült a 2021. évben. Fontos ered-
ménynek tekintjük, hogy elkészült a még 2020. évben át-
vett Bendász-hagyaték rendszerezése. Az elmúlt év folya-
mán az iratok tárolódobozokba kerültek; a dobozok 
tematizálása, számozása megtörtént. A következő időszak 
feladata lesz Bendász Dániel digitális hagyatékának rend-
szerezése és kutathatóvá tétele, melyből eddig a fénykép-
gyűjtemény egyházüldözési részét tudtuk nyilvánossá tenni.   
(https://www.ortutaykozpont.info/a-munkacsi-gorogkatolikus-egyhazmegye-uldozese-kepekben-1944-1989-1991/)

 
 Marosi István

 A kutatható levéltári egységeinek jegyzéke: 

1. Bendász-Bacsinszky családtörténet
2. Bendász István hagyatéki iratai
3. Bendász István írásai és vázlatai
4. Bendász Dániel hagyatéki iratai
5. Bendász Daniel írásai és vázlatai
6. Bendász István személyes iratai
7. Bendász Dániel személyes iratai
8. Fényképgyűjtemény
9. A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye adattárai (1949 előttiek)
10. A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye papi adatlapjai 1949-ig.  

EREDETI
11. A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye papi adatlapjai 1949-ig. 

MÁSOLATOK
12. Legalizáció utáni papi adattár
13. A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye története
14. A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye sematizmusai
15. Testvéregyházmegyék sematizmusai
16. A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye szentelési anyakönyvei
17. A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye kántortanítói
18. Kárpátaljai görögkatolikus vonatkozású felekezeti iskolák adattárai
19. A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye körlevelei 1949-ig
20. A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye története 1989 után
21. Orosz Pravoszláv Egyház Kárpátalján (XX. század)



Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ, Évkönyv - 2021Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ, Évkönyv - 2021

24 25

22. A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye üldözése
23. A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye papi névsorai az egyházül-

dözés időszakából (1944–1989)
24. Visszaemlékezések a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye üldözé-

sének időszakáról (1944–1989)
25. A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye üldözött papjainak életrajzi 

adatai (XX. század)
26. A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye kommunizmus utáni legali-

zációja (1989–)
27. Ortutay Elemér hagyatéki iratai 
28. Beszkid Miron hagyatéki iratai
29. Chira Sándor hagyatéki iratai
30. Fülöp Lajos hagyatéki iratai
31. Görögkatolikus vonatkozású falvak tematikus újságcikkgyűjteményei
32. Görögkatolikus egyházközségek
33. Görögkatolikus kolostorok
34. Görögkatolikus intézmények
35. Görögkatolikus papcsaládok családfái

Bendász István Könyvtár és Levéltár

Intézményünk újabb tartalmas évet tudhat maga 
mögött. Az elmúlt esztendőben nemcsak számában 
gazdagodott könyvállományunk, hanem tartalmá-
ban is bővült. Ajándékozás és vásárlás útján régi és új 
teológia könyvekkel, továbbá főként történelmi, pe-
dagógiai, pszichológiai kiadványokkal bővült könyv-
tárunk.
Számos magánfelajánlás is érkezett hozzánk.       

Könyvadományozás céljával kereste meg 2020 de-
cemberében könyvtárunkat Erdősné Pusztai Gabri-

ella, a Debreceni Egyetem professzora és tetsvére, Pusztai Bertalan, a Szegedi Tu-
dományegyetem docense. 
A kárpátaljai gyökerekkel bíró édesapjuk, Pusztai Bertalan György (1941–2018) 

agrármérnök jelentős és igen értékes könyvgyűjteményét ajánlották fel intézmé-
nyünk számára.
Így írtak róla: „Érdeklődő, gondolkodó, könyvtárat gyűjtő, sokat olvasó ember 

volt. A tudományos kérdések egész életében lekötötték. Bár eredendő humán ér-
deklődését foglalkozásszerűen nem élhette meg, mindig széleskörűen tájékozó-
dott, sokat és sokfélét olvasott, és szívesen cserélt eszmét történelmi, technológiai, 
tudományos kérdésekről. Széleskörű műveltségét jelzi, hogy könyvtárában a gaz-
dag történettudományi és művészettörténeti állomány mellett a magyar nyelven 
elérhető klasszikus szépirodalmi munkák teljességre törekvő válogatása, valamint 
kertészeti szakmunkák gyűjteménye található. Rajongásig szerette és fáradhatat-
lanul gondozta az esze és keze nyomán születő növényeket, lételeme volt a termé-
szet közelsége.”
A jelentős könyvadomány Magyarország Ungvári Főkonzulátusa, valamint a 

„KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány csapi irodájának köszönhetően jutott el hoz-
zánk.
Szintén az anyaországból kaptuk azt a könyvszállítmányt, melyet a Pápai Szak-

képzési Centrum ajánlott fel számunkra. A több száz – szépirodalmi, történelmi, 
szakirodalmi – kiadvány tovább gazdagította könyvtárunkat.
A Református Kálvin Kiadó felajánlásának köszönhetően szintén értékes teoló-

giai kiadványokat kapott könyvtárunk.
Új teológiai témájú könyveket is vásároltunk 2021-ben. Elsősorban a Szent Ata-

náz Kiadó, a Libri Könyváruház, a Líra Könyváruház és a Szent István Társulat 
Kiadó polcáról válogattunk.
Így könyvállományunk elérte a 20000 kötetet – s ehhez jönnek még a folyóiratok 

és a levéltári anyagok –, melynek feldolgozásán három munkatárunk fáradozik naponta.
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2021-ben az előző évekhez képest még többen kerestek fel bennünket olvasás, 
kutatás céljából. Levéltárunk elsősorban családfakutatásban tudott segíteni, míg 
könyveinket szakdolgozatot, évfolyammunkát író hallgatók vették kezükbe.

Az idén beszerzett könyveink közül jó szívvel 
ajánljuk Rod Dreher Szent Benedek válaszútján 
című művét. Az Osiris és a Matthias Corvinus 
Collegium gondozásában 2021-ben megjelent 
könyvben a szerző „hagyományos keresztény né-
zőpontból bírálja újkori kultúránkat, üzenete 
mégis pozitív”.
Rod Dreher az előszóban így fogalmaz: „Keresz-

ténységet akarnak kereszt nélkül. Azonban a ke-
reszt nélküli kereszténység egyáltalán nem ke-
reszténység. Ha olyan kereszténységet fogunk 
fölépíteni, amelyik képes kiállni mind az aktív ül-
dözést, mind a kereszténység utáni széteső Nyu-
gat passzív hanyatlását, akkor meg kell tanítanunk 
magunkat arra, mit jelent a szenvedés elviselése – 

s nem csupán a szenvedés elviselését kell megtanulnunk, hanem azt is, hogy örö-
möt találjunk benne. A modern emberek nem szívesen hallják ezt. Ám ez az igaz-
ság.”

Jelen korunk problémáinak megoldása ránk és a 
jövő nemzedékre vár. Ám elődeink is megharcol-
ták a maguk harcát a múltban. Hosszú évek küz-
delme vezetett például a naptáregyesítés megva-
lósításához. Nehéz feladat volt meggyőzni a 
híveket arról, hogy a múltban használt, s idővel 
elavult Julián-naptár helyett térjenek át a korsze-
rűbb Gergely-naptárra. Ebben a témában írt ta-
nulmányt Melles Emil görögkatolikus lelkész. 
Naptáregyesítés címen megjelent 1898-ban Ung-
váron megjelent írása megtalálható könyvtárunk 
polcán.
A szerző a XIII. Gergely pápa 1582-es naptárre-

formjából kiindulva, az európai országok reakci-
óin és magyar törvénykezés 1599. évi naptárvál-
toztatási döntésén át érkezik el a Munkácsi Egyházmegyéhez, melyben először 
1692-ben kerül terítékre az új naptár bevezetése. Az ezt követő évszázadokban 

többször is felmerül a naptárkérdés, ám hatékony eredmény nem születik. 
Melles Emil a történelmi háttér felvázolása mellett a naptárreform érveit és             

ellenérveit is felsorakoztatja írásában.
Tanulmánya végén így fogalmaz: „A naptár kérdése nem hitelvi dolog, még csak 

nem is szorosan vett egyházfegyelmi kérdés, de tulajdonképp a tudomány dolga.” 

Marosi Anita

 
Kutatások és publikációk előkészítése 

A 2021. év kutatásiaban három témára fókuszáltunk:

1. 
A Nemzeti Emlékezet Bizottsága támogatásával folytathattuk a kárpátaljai gö-

rögkatolikus egyház üldözésének (1944–1989) kutatását. Ez három területen je-
lentett feladatot:
– A dokumentumok válogatása, rendszerezése és feldolgozása. 
– Az egyházüldözést feldolgozó tematikus tanulmányok elkészítése, mivel a 

Munkácsi Egyházmegye XX. századi üldözését bemutató munka még nem jelent 
meg mostanáig. A tanulmányok elkészítése – papok és civilek bevonásával – je-
lentősen haladt, de nem fejeződött be. 
– Az egyházüldözéses időszak képi anyagának rendszerezése és internetes felüle-

ten való elhelyezése. Az eddig összegyűjtött képek az alábbi linken tekinthetőek 
meg:
https://www.ortutaykozpont.info/a-munkacsi-gorogkatolikus-egyhazmegye-uldozese-kepekben-1944-1989-1991/

Mindhárom kutatási terület befejezése és teljes publikálása átnyúlik a 2022. évre. 
Reményeink szerint az év folyamán megvalósulhat a tanulmánykötet, a                       
dokumentum- és képgyűjtemény kiadvány megjelentetése. 
  
2. 
Tudományos tevékenységünk másik területe a Munkácsi Görögkatolikus Egy-

házmegye történeti papi névtárának kiadása. A papi névtár elsősorban Bendász 
István és Bendász Dániel gyűjtőmunkájára épül. A hitvalló egyháztörténész gyűj-
teményét fia, Dániel örökítette tovább és egészítette ki. Közel 7000 papi adatlap 
maradt ránk, melyekből az elmúlt évben megkezdett munka eredményeként bio-
gramok készülnek Marosi Anita írói és szerkesztői tevékenysége által.
További feladat volt számunkra, hogy a teljességre törekedve minél több levelet 

és dokumentumot felkutassunk Bendász István adatgyűjtésével kapcsolatban. A 
levelezések, a dokumentumok és a források rendszerezése után egy tanulmány-
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ban összegeztük Bendász István gyűjtőmunkájának eredményeit és az adatlapok 
keletkezésének történetét. A tanulmány részét képezi majd a történeti papi név-
tárnak. 
A biogrammok írásával egy időben elkészült az egyházmegye papságával össze-

függésbe kerülő helységnevek listája és azok névváltozata is.
A Kárpátaljai Szövetség által is támogatott kutatásunk befejezése és a kézirat el-

készítése előreláthatólag 2022 első felében fog megvalósulni. 

3. 
A kutatások és publikációk sorában a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye 

2021., jubileumi évében egy emlékalbum elkészítését is célul tűztük ki. Az ungvá-
ri unió 375. éve, az egyházmegye felállításának 250. évfordulója, illetve Romzsa 
Tódor felszentelt vértanú püspök boldoggá avatásának 20. évfordulója különleges 
üzenetet hordoz számunkra, melynek jelentőségét a „Nagy a te kereszted ereje, 
Uram” albumban foglaltuk össze.   
Az emlékkönyvben az egyházmegye területén található sok száz útszéli kereszt-

ből 375 jelenik meg.  Ezek a keresztek a Kárpátalján élő emberek élő hitének a 
jelképei. A 375-ös szám pedig az unió éveit jelenti… Annak az egyházi uniónak, 
amely megteremtette a görögkatolikus egyház integrációját a Kárpát-medencé-
ben. Minden kereszt mellé egy-egy idézetet illesztettünk a görögkatolikus egyház 
jelentős személyiségeitől, napjaink görögkatolikus püspökeitől, papjaitól, és azok-
tól, akik a görögkatolikusokról gondolatokat fogalmaztak meg. A kötet egy sajá-
tos catena aurea, vagyis gondolatfüzér, mely sok évszázad küzdelmének a szóban 
megfogalmazott tanúsága.

Marosi István

Konferencia-beszámolók 

Az egyházüldözés egyre részletesebb kutatásához és feldolgozásához kapcsoló-
dik egy újabban megjelenő szempont. Az elmúlt évtizedek kutatásai a téma álta-
lános feldolgozására irányultak, és egyre többször jutottak arra a konklúzióra, 
hogy a Közép-Kelet Európában megtörtént XX. századi népirtások a társadalmi 
rendszerek általakítására irányultak.  A kommunista blokk területének ateista 
rendszereit és függőségi viszonyait feltáró eredmények elsősorban a téma általá-
nos és rendszerszerű feldolgozását szolgálták. 
Az utóbbi időszakban azonban megjelent az igény a részletes és a tematikus ku-

tatások elindítására is. Egyre inkább előtérbe kerülő kérdéssé válik, hogy a Szov-
jetunió területén és érdekszférájában történt XX. századi népirtások és jogfosztá-
sok közösségi aspektusa  magában hordozza az egyes emberek és családok 

személyes szenvedéseit is. 2021-ben két olyan konferencián tartottunk előadást, 
amely az üldözések és népirtások témáját a családok oldaláról (is) vizsgálta.
2021. június  9–11. között került megrendezésre az Eötvös Loránd Tudomány-

egyetem Néprajzi Intézete és a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családo-
kért (KINCS) közös szervezésében az az online konferencia, melynek témája a 
„Család és kitelepítés a II. világháború utáni Közép-Kelet-Európában” volt. Előa-
dásunkat a  „…sokat családizunk és felelevenitjük a régieket.” A görögkatolikus 
papok és családjaik üldöztetése Kárpátalján a kommunizmus évtizedeiben 
(1944–1989) címmel tartottuk meg. 
2021. november 19-én tartották Beregszászon az Európa-Magyar Házban a 

Szolyvai Emlékparkbizottság, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet, az Ukraj-
nai Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási és Tudományos Intézete magyar 
történelem és európai integráció tanszékének közös szervezésében azt a konfe-
renciát, amely a  GULÁG-GUPVI Kutatók Nemzetközi Fóruma 2021 „kutatás, 
tényfeltárás, emlékezetpolitika …” címet kapta. Előadásunkat A görög katolikus 
papok és családjaik üldöztetése Kárpátalján a kommunizmus évtizedeiben 
(1949–1989) címmel tartottuk meg.
Mindkét előadásban hasonló témákat jártunk körül. Kifejtésre került, hogy a 375 

éve (1646) megkötött ungvári egyházi unió után, 250 éve (1771) állították fel a 
Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegyét, amely sajátos egyházszervezetként 
szolgálta a görögkatolikusok integrációját a jelenlegi Kárpátalja területén. A gö-
rögkatolikus papcsaládok az első világháborút megelőző időszakig a görögkatoli-
kus népesség társadalmi és kulturális struktúrájának lényegi elemévé váltak. Az 
egyházmegye sokrétű tevékenységét a munkácsi püspökök az Ungváron 1771-
ben kialakított székhelyről irányították, melynek joghatósága kezdetben 13 vár-
megyére terjedt ki. A XX. század 6 impériumváltását többnyire a ma is meglévő 
formájában élte végig az egyházmegye, amelyet többnemzetiségű (ruszin, ukrán, 
magyar, román) hívek alkottak és alkotnak ma is. A második világháború lezárá-
sakor az egyházmegye egész területe a Szovjetunióhoz került. Kárpátalja – mely-
nek területe egybeesik a Munkácsi Egyházmegyével – lakosságának közel 70 %-a 
görögkatolikus volt. Az egyházmegyének 1944 októberében 381 papja volt, akik 
közül szinte mindegyik családban élt. Az előadásokban annak bemutatására töre-
kedtünk, hogy a kárpátaljai társadalom gerincét képező görögkatolikus papság-
nak és családjaiknak milyen üldöztetéseket kellett elszenvedniük, és milyen eg-
zisztenciális döntéseket kellett meghozniuk a kommunista egyházüldözés 
időszakában. 

Marosi István



Dsida Jenő 
Előre való beszéd 

„...Kis felvidéki város, vén Beregszász,
gazos Fürdőkert, sáros Vérke-part,
agg csöndedből ma is felém remeg száz
félálom-emlék, ködlepett, zavart –
kanyargó, vörheny, zegzugos öreg ház,
matrózruhám, melyet mamuska varrt,
iskolaudvar, felzsibongó hajsza,
nagyapám szúrós, pedrettvégű bajsza...”
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Ferenc pápa: 
Mindenki vegyen részt a szinódusi folyamatban!

Október 9-én délelőtt a Szent-
atya jelenlétében reflexiós össze-
jövetel kezdődött a Vatikánban a 
következő püspöki szinódus té-
májáról: „Egy szinodális Egyhá-
zért: közösség, részvétel és kül-
detés.” A szombaton kezdődött 
szinódusi folyamat 2023-ig, a ti-
zenhatodik püspöki szinódus 
rendes üléséig tart.
Az ún. Új Szinódusi Teremben 

jelen voltak Isten népének képviselői, köztük a püspöki konferenciák nemzetközi 
szervezeteinek és hasonló testületeknek a küldöttei, a római kúria tagjai, testvéri 
küldöttségek, a megszentelt élet és a világi egyházi mozgalmak küldöttei, vala-
mint a fiatalok tanácsa. A mai programmal és a holnapi szentmisével kezdődik el 
a 2023-as püspöki szinódus előkészítő szakasza.

Kedves testvéreim és nővéreim!

Szeretném megköszönni, hogy itt vagytok a szinódus megnyitóján. Sokféle útról 
és egyházból jöttetek, mindegyikőtök szívében kérdések és remények vannak. 
Biztos vagyok abban, hogy a Lélek vezetni fog bennünket, és megadja a kegyel-
met, hogy együtt haladjunk előre, hogy meghallgassuk egymást, és elkezdjük ko-
runk mérlegelő vizsgálatát, 
szolidaritást vállalva az em-
beriség törekvéseivel és vá-
gyaival. Szeretném ismétel-
ten hangsúlyozni, hogy a 
szinódus nem parlament, a 
szinódus nem közvéle-
mény-kutatás.

A szinódus egy egyházi 
esemény, melynek főszerep-
lője a Szentlélek. Ha nincs 
jelen a Lélek, akkor nem lesz szinódus. Annak az imának a szellemében éljük meg 
ezt a szinódust, amellyel Jézus esdeklően fordult az Atyához övéiért: „Hogy mind-

nyájan egyek legyenek” (Jn 17,21). Erre kaptunk meghívást: az egységre, a közös-
ségre, a testvériségre, mely annak átérzéséből fakad, hogy Isten egyetlen szeretete 
ölel át bennünket. Mindannyiunkat, különbségtétel nélkül, és különösen minket, 
pásztorokat, ahogy Szent Ciprián írta: „Ezt az egységet rendíthetetlenül fenn kell 
tartanunk és védelmeznünk kell, elsősorban nekünk, püspököknek, akik elöljá-
rók vagyunk az Egyházban, hogy bizonyságot adjunk arról, hogy maga a püspök-
ség is egy és osztatlan” (A Katolikus Egyház egységéről, 5).

Isten egyetlen népében tehát együtt járunk, hogy egy olyan Egyházról szerez-
zünk tapasztalatot, amely megkapja és megéli az egység ajándékát és megnyílik a 
Lélek hangjára.

A szinódusnak három kulcsszava van: közösség, részvétel és küldetés. A közös-
ség [kommunió] és a küldetés teológiai kifejezések, amelyek az egyház misztériu-
mára vonatkoznak, és amelyeket érdemes felidézni. A II. vatikáni zsinat világossá 
tette, hogy a közösség az Egyház természetét fejezi ki, egyúttal azt is kijelentette, 
hogy az Egyház „azt a küldetést kapta, hogy hirdesse és a népek között terjessze 
Krisztusnak és Istennek az országát, és az Egyház ennek az országnak a csírája és 
kezdete a földön” (Lumen gentium, 5). Két szó, melyen keresztül az Egyház a 
Szentháromság életét szemléli és utánozza, a Szentháromság ugyanis a közösség 
misztériuma ad intra és a küldetés forrása ad extra. A II. vatikáni zsinat fogadta-
tását jellemző doktrinális, teológiai és lelkipásztori reflexió időszaka után Szent 
VI. Pál pontosan ebbe a két szóba – közösség és küldetés – kívánta sűríteni „a 
zsinat által megfogalmazott fő irányvonalakat”. Ugyanis a zsinat megnyitására 
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emlékezve kijelentette, hogy az 
általános irányvonal „egyrészt a 
közösség volt, vagyis az össze-
tartozás és a belső teljesség, a 
kegyelemben, az igazságban, az 
együttműködésben […], más-
részt a küldetés, vagyis az apos-
toli elkötelezettség a mai világ 
iránt” (Úrangyala, 1970. októ-
ber 11.).
Az 1985-ös szinódus lezárása-

kor, húsz évvel a zsinat befejezése után, Szent II. János Pál is hangsúlyozni kíván-
ta, hogy az Egyház természete a koinónia: belőle fakad az a küldetés, hogy az 
Egyház az emberi család Istennel való szoros egységének a jele legyen.

És hozzátette: „Nagyon ajánlatos, hogy az Egyházban rendes és – ha szükséges 
– rendkívüli szinódusokat tartsanak”, melyeket, hogy gyümölcsöt hozzanak, jól 
elő kell készíteni: „vagyis szükséges, hogy a helyi egyházakban mindenkinek a 
részvételével dolgozzanak előkészítésükön” (Beszéd a püspöki szinódus második 
rendkívüli közgyűlésének befejezésekor, 1985. december 7.). Itt van tehát a har-
madik szó, a részvétel. Félő, hogy a közösség és a küldetés kissé elvont fogalmak 
maradnak, ha nem ápolunk olyan egyházi gyakorlatot, amely az út és a munka 
minden egyes fázisában kifejezi a szinodalitás konkrétságát, elősegítve mindany-
nyiunk valódi bevonását. Szeretném elmondani, hogy szinódust tartani mindig jó 
és fontos, de az akkor lesz igazán gyümölcsöző, ha az Egyház létének, a valódi 
részvétellel történő cselekvésnek az élő kifejeződésévé válik.

Ez nem stílus, hanem hit kérdé-
se. A részvétel a keresztségben 
kapott hit követelménye. Ahogy 
Pál apostol mondja: „az egy Lélek 
által mi is mindnyájan egy testté 
lettünk a keresztségben” (1Kor 
12,13). A kiindulópont az egyházi 
testben ez és nem más: a kereszt-
ség. A keresztségből, életünk for-
rásából ered Isten gyermekeinek 
az egyenlő méltósága, jóllehet a 
szolgálatok és karizmák különbözőségében. Ezért mindenkinek feladata, hogy 
részt vegyen az Egyház életében és küldetésében. Ha hiányzik Isten egész népének 

valódi részvétele, félő, hogy a közösségről szóló eszmefuttatások csak jámbor 
szándékok marad. Tettünk lépéseket előre ezen a területen, de még mindig van 
egyfajta nehézkedés, és kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy sok lelkipászto-
ri kisegítő rosszul érzi magát és szenved, hasonlóképpen az egyházmegyék és a 
plébániák részvételi szervei, valamint a nők, akik gyakran még mindig peremre 
vannak szorítva.

Mindenki részvétele: alapvető egyházi kötelezettség! Mindenki meg van keresz-
telve, ez a személyazonosító igazolványunk: a keresztség!
A szinódus, bár nagyszerű lehetőséget kínál számunkra a missziós és ökumeni-

kus jellegű lelkipásztori irányváltásra, nem mentes bizonyos kockázatoktól. Hár-
mat említek. Az első a formalizmus. A szinódust egy rendkívüli, de látszólagos 
eseményre lehet redukálni, mintha egy gyönyörű templom homlokzatát néznénk 
anélkül, hogy valaha is betennénk a lábunkat a templom belsejébe. Ezzel szemben

a szinódus egy valódi lelki megkülönböztetést végző út, amelyre nem azért vál-
lalkozunk, hogy kedvező képet fessünk magunkról, hanem azért, hogy jobban 
együttműködjünk Isten történelemben végzett munkájával.

Ezért, ha szinódusi egyházról beszélünk, nem elégedhetünk meg a formával, ha-
nem olyan tartalomra, eszközökre és struktúrákra is szükségünk van, amelyek 
elősegítik a párbeszédet és a kölcsönös befolyásolást Isten népén belül, különösen 
a papok és a világi hívők között. Miért hangsúlyozom ezt? Mert időnként a pa-
pokban megjelenik az elitizmus, mely elszakítja a papot a világiaktól; és végül a 



Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ, Évkönyv - 2021Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ, Évkönyv - 2021

36 37

pap a „vállalkozás főnökévé” válik, és már nem az egész, előre haladó egyházköz-
ség pásztora. Ehhez át kell alakítani bizonyos felülről lefelé irányuló, torz és rész-
leges elképzeléseket az Egyházról, a papi szolgálatról, a világi hívők szerepéről, az 
egyházi felelősségről, a kormányzati szerepekről és így tovább.

A második veszély az intellektualizmus – az elvontság: a valóságtól való teljesen 
elrugaszkodott gondolkodás –: [ez akkor áll elő, ha] a szinódusból egyfajta tanul-
mányi csoportot csinálunk, ahol az Egyház problémáiról és a világ bajairól okos, 
de elvont felszólalások hangzanak el; egyfajta „elbeszélés a fejünk felett”, amikor 
felszínesen és világiasan haladunk előre, és végül visszazuhanunk a szokásos 
meddő ideológiai és pártos beskatulyázásba, és elszakadunk Isten szent népének 
valóságától, a szerte a világban működő közösségek konkrét életétől.

Végül pedig elérhet 
bennünket a moz-
dulatlanság kísérté-
se: mivel „mindig is 
így csináltuk”
ez egy mérgező 

mondat az Egyház 
életében: „mindig is 
így csináltuk”, jobb, 
ha nem változta-
tunk.

Akik így gondol-
kodnak, még ha 

nem tudatosul is bennük, abba a hibába esnek, hogy nem veszik komolyan a kort, 
amelyben élünk. A kockázat az, hogy végül régi megoldásokat alkalmaznak az új 
problémákra: nyers szövetből készített folt, mely végül még nagyobb szakadást 
okoz (vö. Mt 9,16). Ezért fontos, hogy a szinódus valóban szinódus, ténylegesen 
zajló folyamat legyen; hogy – különböző fázisokban és alulról indulva – bevonja 
a helyi egyházakat egy szenvedélyes és konkrét formát öltő munkába, melynek a 
küldetés távlatát hordozó közösségi és részvételi stílusa van.
A találkozásnak, a meghallgatásnak és a reflexiónak ezt az alkalmát tehát a ke-

gyelem idejeként éljük meg – testvéreim és nővéreim, a kegyelem idejeként! –, 
mely az evangélium örömében legalább három kedvező lehetőséget kínál. Az első 
az, hogy nem alkalmilag, hanem strukturálisan indulunk el egy szinódusi Egyház 
felé: nyitott hely, ahol mindenki otthon érzi magát és mindenkinek lehetősége van 
a részvételre. Azután a szinódus lehetőséget kínál arra, hogy a meghallgatás Egy-

házává váljunk: hogy kilépjünk megszokott életritmusunkból, hogy félretegyük 
lelkipásztori gondjainkat, hogy megálljunk és figyelmesen hallgassunk. Hallgat-
nunk kell a Lelket az imádásban és az imádságban – mennyire hiányzik manapság 
az imádó, magasztaló ima; sokan nemcsak az imádás szokását vesztették el, ha-
nem magát a fogalmat sem ismerik, nem tudják, mit jelent imádni… Hallgatnunk 
kell testvéreinket és nővéreinket a hit reményeiről és válságairól a világ különböző 
területein, a lelkipásztori élet megújításának sürgős szükségességéről, a helyi va-
lóságokból érkező jelzésekről. Végül lehetőségünk van arra, hogy a közelség Egy-
házává váljunk. Mindig Isten stílusához kell visszatérnünk: Isten stílusa közelség, 
együttérzés, gyengédség. Isten mindig így cselekedett.
Ha nem érkezünk el a közelségnek ehhez az együttérzést és gyengédséget tanúsí-

tó Egyházához, akkor nem leszünk az Úr egyháza.
És ezt nemcsak szavak szintjén, hanem jelenléttel, hogy erősebb baráti kötelékek 

jöjjenek létre a társadalommal és a világgal: egy olyan Egyház, amely nem szakad 
el az élettől, hanem felvállalja korunk gyarlóságait és szegénységeit, gyógyítja a 
sebeket és kenegeti a megtört szíveket Isten vigaszának balzsamával.
Ne feledkezzünk el Isten stílusáról, mert ennek segítenie kell nekünk: közelség, 

együttérzés és gyengédség!
Kedves testvéreim és nővéreim, legyen ez a szinódus a Lélek által lakott időszak! 

Mert a Lélekre van szükségünk, Isten mindig új leheletére, aki megszabadít min-
den bezárkózástól, feléleszti, ami halott, széttöri a láncokat és örömöt áraszt. A 
Szentlélek az, aki arra vezet bennünket, amerre Isten akarja, hogy menjünk, és 
nem arra, amerre személyes elképzeléseink és ízlésünk vezetne bennünket. A 
szent emlékű Congar atya emlékeztetett: „Nem másik Egyházat kell csinálni, 
másfajta Egyházat kell csinálni” (Vera e falsa riforma nella Chiesa [Igaz és hamis 
reform az Egyházban], Milano, 1994, 193). Ez a kihívás áll előttünk!
Egy „másfajta Egyház” érdekében, mely nyitott az Isten által sugallni akart új-

donságra, buzgóbban és gyakrabban hívjuk a Lelket, és alázatosan kezdjük hall-
gatni őt, együtt járva, ahogyan ő, a közösség és a küldetés teremtője, kívánja: ta-
nulékonyan és bátran.
Jöjj, Szentlélek! Te, aki új nyelveket támasztasz és életadó szavakat adsz ajkunkra, 

óvj meg attól, hogy múzeumegyházzá váljunk, mely tetszetős, de néma, melynek 
sok múltja, de kevés jövője van! Jöjj közénk, hogy a szinódus megélése során ne 
engedjük, hogy csalódás uralkodjon el rajtunk, hogy ne vegyük el a prófécia ere-
jét, és ne egyszerűsítsünk mindent meddő vitákra! Jöjj, szeretet Lelke, nyisd meg 
szívünket a figyelmes hallgatásra! Jöjj, szentség Lelke, újítsd meg Isten hívő szent 
népét! Jöjj el, teremtő Lélek, újítsd meg a föld színét! Ámen.

Fotó: Vatican News
Forrás: Magyar Kurír
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Minden forrásom 
belőled fakad!

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Budapesten

Az 52. Eucharisztikus világkongresszus, rövidítve NEK, IEC2020 eredetileg 2020. szep-
tember 13–20. között készültek megtartani Budapesten. Az egészségügyi krízisre való te-
kintettel a kongresszust 2021 szeptemberére (5–12.) halasztották. Az 1881 óta rendszere-
sen (az utóbbi időben négyévente) megszervezett egyhetes nemzetközi rendezvényen a 
katolikus egyház tanítása szerint az oltáriszentségben jelen lévő Jézus Krisztust hirdetik és 
ünneplik.

Magyarországon 1938 májusában tartották a 34. Eucharisztikus Világkongresszust, így a 
2021-es esemény a második ilyen alkalom volt. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti 
érsek úgy nyilatkozott, hogy a magyar katolikus egyház számára óriási jelentőséggel bír a 
kongresszus budapesti megrendezése, „bemutatkozás a világ előtt és nemcsak a világegy-
ház, hanem a civil világ előtt is”.

Az esemény alkalmával Magyarországra érkezett Ferenc pápa, aki a záró misét celebrálta. 
Utoljára 2000-ben vett részt személyesen a katolikus egyházfő az Eucharisztikus Kongresz-
szuson, Magyarországon pedig 1996-ban járt utoljára pápa.
Az Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztje egy három méternél magasabb tölgyfa-

kereszt, melyet honfoglalás kori motívumokkal díszített bronz borítás ékesít. Jelenleg 
húsznál is több ereklyét és a Szent kereszt egy darabját is tartalmazza, így a magyar szentek 
egyedülálló ereklyetartója. Alkotója Ozsvári Csaba ötvösművész. A keresztet eredetileg 
2007-re, a Budapesti Városmisszióra készítették, majd 2017-ben a magyar katolikus püs-
pökök ad limina látogatása során Rómába is elvitték, hogy Ferenc pápa megáldja. 2018-
ban a Világkongresszus előkészítéseként útnak indul a Kárpát-medencében, és bejárja a 
katolikus egyházmegyéket.

Eucharisztikus 
gyertyás körmenet 

Budapesten

Statio Orbis 
Ferenc pápával 

Budapesten 

Bizánci rítusú szent 
liturgia a Szent 

István Bazilikában
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Véletlen, vagy a Jóisten akarata?

Áder János magyar köztársasági elnök tanúságtételében azt emelte ki, mindany-
nyian kapunk jeleket, melyek Isten jelenlétére, életünkre gyakorolt hatására utal-
nak. Az államfő ezt három saját történettel szemléltette.
A váratlan eseményeknek az ember lelkére gyakorolt hatásáról elmélkedett az 

Eucharisztikus Kongresszuson elmondott pénteki tanúságtételében Áder János. A 
magyar államfő feltette a kérdést: ezek a váratlan események miért velünk, miért 
így történnek? Kétféle válasz szokott születni: a „véletlen volt”, illetve a „Jóisten 
akarta így.”
A magyar köztársasági elnök beszédét három eseményre, három saját élményre 

fűzte fel.
Az első történet 2013-ban történt, egy vatikáni hivatalos látogatásra készültek. A 

Szentatyának három ajándékot vittek: egy ezüstserleget, Szent Pál leveleinek ma-
gyar nyelvű kiadását 1953-ból, illetve vizet Mátraverebély–Szentkút búcsújáró 
kegyhelyéről. És itt jött a „véletlennek” nevezett események sorozata – idézte fel az 
elnök.

Áder János tanúságtétel
Vajon véletlen-e, hogy a harmadik ajándék épp erről a kegyhelyről érkezett, hogy 

Róma felé utazva olvasta a hír, mely szerint felújítják és bővítik ezt a búcsújáró 
helyet, hogy Ferenc pápa Rómában az államfő családtagjainak homlokát ezzel a 
vízzel jelölte meg, hogy a magánmegbeszélésükön a téma a teremtett világ              

védelme volt, melyről a pápa ek-
kor enciklikát készült kiadni és 
erről épp Áder tájékoztathatta a 
közvéleményt – sorolta. Sőt – 
folytatta – a miniszterelnök nap-
tárában szerepelt a kegyhely alap-
kőletétele, ő azonban egy 
sportsérülést szenvedett, ezért az 
államfőt kérte fel helyettesítésre.
Áder János idézte Ferenc pápa 

Laudato Si’ című enciklikájából 
az imát, melynek egyik mondata így szól: „szoros egységben vagyunk minden 
teremtménnyel végtelen világosságod felé vezető utunkon.”
A magyar államfő második története beszédtechnika-órájához kapcsolódott. Ta-

nára, Vadász Ágnes közreműködésével Égre néző – Isten jelenléte a magyar köl-
tészetben címmel magyar istenes versek gyűjteményét állították össze. Ebben a 
kötetben Áder egyik kedvence József Attila: Isten itt állt a hátam mögött… című 
verse. Felidézte, a megjelenés évében tartottak egy fogadást a Magyarországon és 
a határon túl szolgálatot teljesítő egyházi méltóságoknak. Szabó István református 
püspöknek idézte a vers első két sorát: „Az Isten itt állt a hátam mögött / s én 
megkerültem érte a világot.” Mire a protestáns egyházi vezető ezt kérdezte tőle: 
„És miért nem fordultál meg?”

Áder János a harmadik történetet egy mellékszállal kezdte, mely a hit és tudo-
mány viszonyáról szólt. Felidézte, Darwin: A fajok eredete című könyvének 
konklúziója így szól: „Nem nagyszerű dolog-e az a nézet, hogy a Teremtő az éle-
tet, annak különböző képességeivel, eredetileg egy csekély számú formába adta 
bele, sőt talán csak egybe? (…) Majd ebből az igen egyszerű kezdetből oly sok 
csodálatraméltó forma fejlődött és fejlődik ki továbbra is?” Freund Tamás agyse-
bésznek Francis Collins: Isten ábécéje című könyvéhez írt előszavában pedig így 
fogalmazott: „Én azt vallom, hogy az emberi agy képessé vált arra, hogy befogad-
ja az isteni energiát, az erkölcsi törvényeket, a jó és a rossz képességét, és mindez-
zel együttjáróan az ellenállhatatlan késztetést, létezésünk értelmének és a teremtő 
Istennek a megismerését.”

Áder két művész, a festő Salvador Dalí: Keresztes Szent János Krisztusa című 
festményét és a magyar költő, Weöres Sándor: Kereszt-árnykép című versét állí-
totta párhuzamba, úgy vélte, mindkét művészeti alkotás révén Krisztus keresztre 
feszítése kozmikussá válik: a szenvedő arc nem látszik, de a művekben benne van 
a megfeszítés borzalma, a feltámadás ereje és a mennybemenetel misztériuma.
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A magyar államfő a Covid-járvány-
ra is kitért beszédében. Ismertette, 
felesége kurátorságával alapítványt 
hoztak létre a koronavírus-árvák tá-
mogatására, az alapítványt pedig 
Regőczi István atyáról nevezték el. 
Megrázó példákkal is illusztrálta az 
alapítvány létjogosultságát. Feleleve-
nítette annak az édesapának az ese-
tét, akinek felesége várandósan hunyt 

el, a kisbabát megmentették, azóta a férfi a csecsemővel együtt hét gyermeket 
egyedül nevel. A másik szívszorító eset annak a 18 éves fiatalnak a története, aki 
édesanyjával élt. Az asszony a járvány áldozata lett, a fiút pedig felvették egyetem-
re. Diákként csupán az árvaellátás az egyetlen bevétele. A harmadik eset négy 
kiskorú gyermeké, akiket szülik elhunyta után a nagyszülők neveltek. A nagyszü-
lők szintén a koronavírus áldozatai lettek. Nagynénjük vette magához az árvákat, 
de a lakhatási körülmények szűkösek.

Áder János
A karitatív tevékenységek során 

felmerülő kérdésekre egy, a jár-
vány miatt özveggyé vált hölgy 
levelét idézte, aki azért adott há-
lát, hogy megtapasztalhatta, nincs 
egyedül, Isten „angyalait küldte 
hozzá”, akik vele imádkoztak, 
meghallgatták, kézen fogták, átö-
lelték.

A köztársasági elnök tanúságtételét annak a tanulságnak a levonásával zárta, 
mely szerint Isten keresése és befogadása cselekvést kíván, nem lehet passzív. „Je-
leket mindannyian kapunk, csak rajtunk múlik, hogy sztorinak vagy példázatnak 
tekintjük, csak rajtunk múlik, hogy a véletlen vagy Isten keze munkáját látjuk      
benne.” Úgy véli, ha „jól sáfárkodunk a ránk bízott tálentumokkal”, ha szívünk-
ben, lelkünkben, cselekedeteinkben keressük Istent, akkor meg is találjuk Őt.

Forrás: https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/veletlen-vagy-joisten-akarata

A reményről

Humoros anekdotákkal teletűzdelt előadásban mutatta be Böjte Csaba ferences 
szerzetes, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egyik hírnöke a gyermekek 
körében végzett lelkipásztori munkáját.

Mi Isten akarata, hogyan tovább? – elsőként ezekre a kérdésekre kereste a választ 
Böjte Csaba fakultációjában. A ferences szerzetes szerint a világjárvány, az árvíz, 
Afganisztán történései mind felvetik ezt a kérdést.

Jézus a kereszten is hitt
A Mennyei Atya kétezer éve azt mondta a Fiának: „Menj le az emberekhez, 

mondd el nekik, hogy sokkal jobb békében élni, tanítsd meg nekik a szeretet pa-
rancsát!” Jézus pedig nem azt mondta az Atyának: „Döglött lóra verjek patkót?!” 
Nem! Jézus Krisztus el mert jönni zöldmezős beruházással megváltani a világot, 
mert hitt bennünk.

Megjegyezte, Jézus nyilvános működése nem úgy kezdődött, hogy írt egy pályá-
zatot az EU-hoz a világ megváltásának infrastrukturális fejlesztéséről, hanem 
„két szájtáti legényt”, Jánost és Andrást elhívta, nézzék meg, hol lakik. A jézusi 
megváltási terv úgy szólt: „elmegyünk minden emberhez, és elmondjuk, mennyi-
vel jobb békében élni!” A ferences szerzetes szerint tovább kell mennünk az úton, 
amelyen Jézus elindított bennünket és a tőle kapott értékeket kellene felkínálni a 
világ többi részének. A szeretet, a párbeszéd készsége, a szolidaritás és az irgalom 
az evangéliumból nőtt ki. Böjte rámutatott arra is, Jézus hirdeti és gyakorolja is a 
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szeretet parancsát, még a kereszten is hitte, hogy ez megvalósítható, amikor meg-
bocsátott azoknak, akik őt keresztre feszítették.

Szeretet és szolidaritás párban jár
Afganisztán kapcsán a kiemelte, 50 ezer „keményfiú”, 40 millió emberre akarja 

rákényszeríteni a maga ideológiáját és ötmillió ember menekül az országból. Ez-
zel szemben az európai parlamenti választások idején a kontinens 500 millió la-
kója békésen tudta megbeszélni, hogyan tovább, a kisebbség el tudja fogadni a 
többség véleményét, és „nem öldököljük egymást” - mondta. A Dévai Szent Fe-
renc Alapítvány alapítója kihangsúlyozta, örül, hogy a kétezer éves keresztény 
Európában élhet. „Ahol szeretet van, ott van szolidaritás is” – állapította meg Böj-
te Csaba.

Harmincéves táborozás
A ferences szerzetes felidézte azt az időszakot, amikor 1993-ban Romániában a 

gazdasági csőd idején szegény koldus gyerekeket ebédeltettek, megfürdették őket, 
majd amikor egyhetes tábort szerveztek a végén nem akartak hazamenni. „Miért 
nem csinálunk éves tábort?” - kérdezték a gyerekek. „Most harminc éve táboro-
zunk!” A közönség vastapssal jutalmazta a szerzetes szavait.

Merjük kimutatni a szeretetet!
Böjte Csaba arra kérte a közönséget néhány példán keresztül, hogy mutassuk ki 

a gyermekek felé a szeretetünket, merjük kimutatni mások felé, hogy szeretünk. 
Nagy sikert aratott a szerzetes a stoppos férfi történetével, aki folyton feleségét 
szapulta, Csaba testvér csak akkor volt hajlandó tovább fuvarozni, ha mond jót is 
az asszonyról. A közös utazás végére sok minden kiderült a nőről és szinte „szent-
té avatták” az asszonyt.

Divatos a nyafogás
A gyermekmentő szerzetes arra hívta fel a figyelmet, hogy folyton a hibát keres-

sük, panaszkodunk, nyafogunk, divat manapság mindig a hibát keresni és leszól-
ni egymást. „Tudjunk hálát adni, megköszönni a dolgokat.” A „gonosz lélek sze-
retné, hogy elégedetlenkedjünk”, ezzel szemben Jézus Krisztus mindig vígasztal, 
bátorít, erősít. A NEK is a szeretet parancsát adja tovább, és a szeretet olyan befek-
tetés, amely biztos megtérül! – zárta fakultációját Böjte Csaba. Az előadását a 
közönség felállva, dörgő tapssal köszönte meg, a szerzetes az álldogáló embereket 
arra kérte, imádkozzák el a Miatyánkot.

Forrás: https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/remenyrol

„Ha káosz van körülöttünk, tegyük a Jóistent a középpontba, 
és minden a helyére kerül!”

Kárpátaljáról érkezett Szabó Konstantin görögkatolikus pap szülőföldje magyar-
ságának, egyházának megpróbáltatásokkal teli múltjáról, felzárkózó jelenéről, il-
letve reményteli jövőjéről beszélt tanúságtételében az Eucharisztikus Kongresszu-
son.

Mekkora önfegyelem kell ahhoz, hogy életed legnagyobb pillanatát a testvéred-
del se oszd meg! – konferálták fel az Eucharisztikus Kongresszus hétfői program-
ján a kommunista Szovjetunióban titokban, a családtagok tudta nélkül felszentelt 
kárpátaljai görögkatolikus papot, Szabó Konstantint, aki megjegyezte, a Munká-
csi Görögkatolikus Egyházmegyében az Ungvári Unió 375. évfordulóját, az egy-
házmegye 250 évvel ezelőtt történt kanonizációját, valamint Romzsa Tódor vérta-
nú püspök boldoggá avatásának 20. emlékünnepét is ebben az évben ünneplik.

Romzsa meggyilkolása mérföldkő volt
1944 októberében a szovjet hadsereg megszállta az akkor Magyarország részét 

képező Kárpátalját, ahol azzal szembesültek, hogy ott a Munkácsi Görögkatolikus 
Egyházmegye a domináns, amit a fiatal, alig egy hónapja szentelt püspök, Romzsa 
Tódor irányít. A Lembergi és Sztaniszlávi Görögkatolikus Egyházmegyéket ad-
digra már beolvasztották az orosz pravoszláv egyházba, de ezt a kárpátaljai görög-
katolikusokkal nem sikerült megtenni, ezért Romzsa püspököt meggyilkolták.
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Megfogyva bár, de törve nem
A merénylet még elszántabbakká tette a papságot és a híveket. A szovjetek vi-

szont elvették a templomokat, tíz papot koholt vádakkal letartóztattak, a paplako-
kat, ahol sokgyermekes papcsaládok éltek, rekvirálták. A papfeleségeket, akik fő-
ként tanítónők voltak, elbocsátották. 1949-ben megkezdődött a likvidálás, az 
egyházmegyéből 127 pap lett hitvalló, közülük 30 vértanú.

Katakombaszolgálat
Negyvenketten pedig megkezdték a katakomba szolgálatot – emlékezett vissza a 

nehéz időkre Szabó Konstantin. „Ebben a korszakban titokban szentelt püspöke-
ink Chira Sándor, Orosz Péter, Szabó Konstantin, Szemedi János, Holovács József 
és Margitics Iván voltak, s mellettük 47 titokban szentelt pap teljesített szolgála-
tot” – idézte fel a görögkatolikus lelkipásztor, hozzáfűzve: a titokban teljesített 
szolgálatot a civil munka mellett kellett végezniük. Anyakönyv vezetésére nem 
volt lehetőségük, de megkeresztelték a párttitkár gyermekét, sőt a KGB őrnagy 
fiát is, „persze titokban, bezárt ajtó és befüggönyözött ablak mellett” – jegyezte 
meg némi éllel.

Negyven év rombolását nem lehet negyven év alatt helyreállítani
Az enyhülés éveire áttérve visszaemlékezett 1989 végére, amikor megtörtént a 

Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye legalizációja, ezt követően már nem 
büntették a szent liturgia végzését. Az egyházmegye rehabilitációjára, bocsánat-

kérésre azonban nem került sor, és a néhány óra alatt elvett ungvári székesegyhá-
zat, valamint püspöki palotát is csak évek múlva sikerült visszaszerezniük. A pra-
voszlávok által elvett 440 templomból 117-et kaptak vissza, jelenleg 291 
templomuk van, emellett 30 további épül. „Elég messze vagyunk a ’49-es állapo-
toktól” – jegyezte meg Szabó Konstantin, hozzátéve azt, amit neki többször is 
mondtak: „Amit negyven év alatt leromboltak, azt negyven év alatt nem lehet 
visszaállítani.”

Lassú gyarapodás
A lelkipásztor közölte, a szentségi élet Kárpátalján megőrizte hagyományos vol-

tát, sok parókián lassan gyarapodóban van a havi gyónás, illetve a karácsonyi és 
húsvéti lelkigyakorlatok végzése is, valamint szépen növekszik a templombúcsúra 
történő felkészülés és ezen belül a gyónás és az eucharisztia vétele. A hívek kedve-
lik a zarándoklatokat, főleg az Istenszülő kegyhelyeire, különösen a magyarorszá-
gi Máriapócsra, amely a Kárpát-medencei görögkatolikusság fontos lelki köz-
pontja.

Háromszoros kisebbségben
Szabó Konstantin jelezte, Kárpátalján hármas kisebbségben élnek: mint magyar 

kisebbség a 40 milliós országban, mint görögkatolikusok a nagy pravoszláv ten-
gerben, és mint magyar ajkú hívek a Munkácsi Egyházmegyében. Ezért 2016 
szeptemberében Milan Sasik megyéspüspök az egyházmegye magyar egyházköz-
ségei és magyar hívei számára püspöki helynököt nevezett ki.

Tervek: kollégiumalapítás, iskolabővítés
Jelenleg az egyházmegyében 45 egyházközségben 23 parókián és 22 fílián 17 pap 

lát el szolgálatot, és kiterjedt intézményrendszerük van. A jövőbeni terveik között 
szerepel az ungvári egyetemi kollégium létrehozása, az óvodák működésének biz-
tosítása, iskolarendszerük bővítése elemi iskolákkal, ifjúsági üdülőközpont a ke-
rület részére, öregek otthona, napközi otthon létrehozása, a tiszaújhelyi kúria fel-
újítása a Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet részére, karitász központ kialakítása, 
valamint templomaik felújítása.

A görögkatolikus lelkipásztor azt mondta, amikor tanulmányozza politikus pap-
jaik múltját, nincs mivel büszkélkednie. Viszont hitvalló és hithű papjaiktól, akik 
életéből erőt merít, az adott szó betartásának a fontosságát, a köteleség teljesitését 
és a kereszténységem el nem árulását tanulta – hangsúlyozta Szabó Konstantin.
Istenfélelem nélkül a kárhozatba irányítjuk életünket
Az ellenség ma is ugyanaz: a sátán, a gonosz, amely mint diabolosz, most is meg-

osztani akar, eltéríteni a Jóistentől, faramuci társadalmat létrehozni, amelyben 
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minden a feje tetején áll. Ahol minden, ami értek, ami szent, ami szép és jó az 
nem kell – nyomatékosította a hitvalló. Meghatódva elmesélte, édesanyja úgy tá-
vozott ebből a világból, hogy édesapja letartóztatása után ottmaradt egyedül egy 
másfél éves gyerekkel, majd végigüldözték Kárpátalján, sok helyen fel sem vették 
munkára, és ennek ellenére haláláig senki nem kért tőle bocsánatot.

Szembeszegülés a hazugsággal
A jövőről szólva azt a vágyát fejezte ki, hogy szülőföldjén, Kárpátalján olyan kor-

mány legyen, mely az egyházat partnerként tekinti. „Aki értékeli azon törekvése-
inket, hogy az egyház a közjót szolgálja. Gyereket és ifjúságot nevelnek erkölcsre, 
szépre és jóra, hitre oktatnak. Akik próbálnak szembe szegülni a rosszal, a hazug-
sággal, a természetellenes és istentelen jelenségekkel” – húzta alá a lelkipásztor 
nyílt színi tapsot kiváltva. Úgy vélte, ebben nyújt segítséget a szentségi élet, ugyan-
is istenfélelem nélkül a kárhozatba irányítjuk életünket és jövőnket. „Hol van sze-
retet, és tudunk áldozatot hozni, ott van a jövő” – hangsúlyozta Szabó Konstantin.

Örömöt, vígságot a világnak!
Tanúságtételét a görögkatolikus Szent Liturgia végén elhangzó imával zárta: 

„Krisztus Istenünk, ki magad vagy a törvény és a próféták teljessége, ki végrehaj-
tottad Atyád egész üdvgondozását, töltsd be örömmel és vígsággal szívünket!” 
Ennek megfelelően a híveknek, zarándokoknak azt kívánta, hogy az Euchariszti-
kus Kongresszus sok örömöt és vígságot hozzon az egész világnak.
A hallgatóság óriási tapssal köszönte meg Kosztyu atya tanúságtételét, amely so-

kak szemébe könnyeket csalt.
Forrás: https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/tanusagtetel-konnyekkel

Az Eucharisztikus Kongresszus pápai zárószentmiséje:
 Döntsünk Jézus követése mellett!

Gyönyörű nyári napsütésben ünnepelte Ferenc pápa az 52. Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszus zárószentmiséjét a Hősök terén, történelmi ökumenikus 
összefüggésben. Örvendetes és páratlan módon vett részt a szentmisén I. Bertalan 
konstantinápolyi ökumenikus pátriárka és Hilárion volokalamszki metropolita, a 
moszkvai patriarkátus külügyi felelőse. A Szentatya homíliájában a Jézust követő 
tanítványi kapcsolat megújításáról beszélt.
Több száz koncelebráló pap, másfélszázezer hívő szerte a Hősök terén és az And-

rássy úton vette körül a Szent Koronát tartó Gábor angyal hatalmas oszlopának 
tövénél emelt pápai oltárt a vasárnap délelőtt fél 12-kor bemutatott szentmisén. A 
nagy esemény főszereplője maga a Szentmise, a megváltó Krisztus eucharisztikus 
Áldozata, a megtört Kenyér-Test és az „értünk ontott drága Vér”. Mindezt a „nagy 
Szentséget” most Róma püspöke celebrálta, az egész héten át tartó eseménysoro-
zat csúcspontjaként. Olasz nyelvű és magyarul is felolvasott szentbeszédében Fe-
renc pápa az apostolok hitvallásáról szóló vasárnapi evangéliumot magyarázta.

A csodálattól a követésig kell eljutni
A tanítványok, noha ismerték már Jézust – főként a vele együtt-járás révén – 

mégis csak a csodálatáig jutottak. Bár kísérték Jézust, valójában még nem követ-
ték őt. Ezért kérdi tőlük a Mester: „Ki vagyok én valójában a te számodra?” A 
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kérdésre nekünk is válaszolni kell, nem csupán a katekizmus pontos válasza alap-
ján, hanem személyes, életünkkel adott válasszal. Mert ebből a válaszból születik 
meg a tanítványi kapcsolat megújítása, méghozzá három lépésben, amit mi is 
megtehetünk, melyek Jézus hirdetése, döntés Jézussal és végül Jézus követése.

Jézus a kereszttel pontosítja Péter vallomását
Jézus kérdésére Péter a többi apostol nevében is pontos választ ad: „Te vagy a 

Messiás.” Ám a válasza félreérthető, ezért Jézus megtiltja annak közreadását. Min-
dig fenyeget a veszély, hogy az emberek és nem Isten elképzelése szerinti Messiást 
hirdetünk. Ezért ettől a pillanattól kezdve Jézus elkezdi felfedni húsvéti identitá-
sát, azt, amelyet az Eucharisztiában fedezhetünk fel. Elmagyarázza, hogy küldeté-
sének csúcspontja valóban a feltámadás dicsősége lesz, ehhez azonban át kell 
mennie a megalázó kereszthalálon. Jézus helyreigazítása megdöbbent minket, 
mert mi is egy hatalommal rendelkező Messiást szeretnénk, nem pedig egy ke-
resztrefeszített szolgát. Az Eucharisztia azért van előttünk, hogy emlékeztessen 
bennünket, kicsoda Isten. Ezt nem szavakkal teszi, hanem kézzelfoghatóan, meg-
mutatva, hogy Isten a megtört kenyér, a keresztre szegezett és másokért odaaján-
dékozott szeretet.

A kereszt előtt üdvös küzdelem játszódik le bennünk: döntenünk kell!
Beszéde második pontjában Ferenc pápa a Jézus mellett hozott döntésről szólt. 

Péter a fájdalom távlata láttán fellázad, megbotránkozik Mestere szavain és igyek-
szik lebeszélni róla. A kereszt sohasem divatos, így napjainkban sem, de régen 
sem volt az. Ugyanakkor benső gyógyulást hoz. A kereszt előtt üdvös küzdelem 
játszódik le bennünk, amint „az Isten szerinti gondolkodás” összeütközik az „em-
beri gondolkodással”. Az egyik oldalon ott van Isten logikája, amely az alázatos 
szeretet. Isten útja távol áll minden kényszertől, magamutogatástól és diadalittas-
ságtól, mindig a másik javát keresi, egészen önmaga feláldozásáig. A másik olda-
lon viszont ott van az „emberi gondolkodás”, a világ logikája, amely ragaszkodik 
a megbecsüléshez és az előjogokhoz, a kedvező megítélést és a sikert keresi. Itt az 
számít, ki mennyire fontos és erős, mi vonzza több ember figyelmét és hogy tud 
előnyt szerezni a többi emberrel szemben.

Jézus szeretne a maga oldalára állítani bennünket  
Pétert elvakítja ez a szemlélet, félrevonja Jézust és szemrehányást tesz neki (vö. 

32. vers). Velünk is megeshet, hogy „félretesszük” az Urat, a szívünknek egyik 
sarkába, de közben vallásosnak és jónak tartjuk magunkat, tovább járjuk a ma-
gunk szabta utat és nem engedünk Jézus logikájának. Ő azonban velünk van eb-
ben a belső küzdelemben, mert azt szeretné, ha az apostolokkal együtt az ő olda-
lára állnánk. Van Isten oldala és az emberek oldala. Nem abban áll a különbség, 

hogy ki vallásos és ki nem. A lényegi különbség a valódi Isten és az énünk istene 
között van. Mennyire messze áll Ő, aki csendben uralkodik a kereszten, attól a 
hamis istentől, akitől elvárjuk, hogy erővel uralkodjon és elhallgattassa ellensége-
inket! Jót tesz nekünk, ha szentségimádást végzünk az Eucharisztia előtt, ha 
szemléljük, milyen törékeny az Isten. Szánjunk időt a szentségimádásra. Enged-
jük, hogy Jézus, az élő kenyér, kigyógyítson a bezárkózásból, megnyisson az osz-
tozásra, feloldja merevségeinket és magunkba zárkózásunkat, hogy megszabadít-
son abból a bénító szolgaságból, amikor csak saját képünket védjük, és elvezessen 
oda, ahova ő akar.

Jézus azt kéri tőlünk, hogy járjunk a nyomában  
Ezzel elértünk a harmadik lépéshez, folytatta a pápa, melyben Jézus azt kéri tő-

lünk, hogy járjunk a nyomában. „Távozz előlem sátán!” – így téríti észhez Jézus 
Pétert egy erőteljes, szigorú paranccsal. Ám amikor az Úr megparancsol valamit, 
valójában ott van ő maga és kegyelmével segít megtenni, amit kér. És Péter elfo-
gadja a kegyelmet és „tesz egy lépést hátra.” A keresztény útja nem a siker ostrom-
lása, hanem éppen azzal veszi kezdetét, hogy hátralépünk egyet, s ez megszabadít 
attól, hogy a középpontban legyünk, ki tudunk lépni középről. Ekkor ismeri fel 
Péter, hogy a középpont nem az ő Jézusa, hanem az igazi Jézus. Bár elbotlik még 
később is, de megbocsátásról megbocsátásra egyre jobban felismeri az Isten arcát. 
És így eljut a Krisztus iránti terméketlen csodálattól addig, hogy valóban követi 
Krisztust.

Szent Istvánt és Szent Erzsébet példái nyomán
A valódi Jézus követés azt jelenti, hogy az élet útját azzal a jézusi bizalommal 

járjuk, hogy Isten szeretett gyermekei vagyunk. Ugyanazon az úton járunk, mint 
Mesterünk, aki szolgálni jött és nem azért, hogy neki szolgáljanak (vö. Mk 10,45). 
Az Eucharisztia indít erre bennünket, hogy érezzük: egy test vagyunk, amelyet 
megtörnek a többiekért. Kedves testvérek, engedjük, hogy a találkozás Jézussal az 
Eucharisztiában átalakítson bennünket, ahogyan átalakította a nagy és bátor 
szenteket, akiket tiszteltek, mint Szent Istvánt és Szent Erzsébetet is. Nyíljunk 
meg a megfeszített és feltámadt Isten botrányos újdonságára, aki megtört kenyér-
ként életét adja a világért. Akkor örömben fogunk élni és örömet viszünk min-
denhová. Ez a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egy út végét jelenti, de 
legyen még inkább egy kiindulópont. Ha Jézus nyomában járunk, ez arra hív ben-
nünket, hogy előre nézzünk, hogy befogadjuk a kegyelem átformáló ajándékát – 
zárta homíliáját Ferenc pápa.

Forrás:https://www.vaticannews.va/hu/papa/news/2021-09/az-eucharisztikus-kongresszus-zaroszentmiseje.html
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Homo proponit, 
Deus disponit.

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott 
Hrabár Tamás nyugalmazott görögkatolikus parókus

Magas állami elismerésben részesült Hrabár Tamás, a Munkácsi Görögkatolikus 
Egyházmegye nyugalmazott áldozópapja. Áder János köztársasági elnök nevében 
Kuti László ungvári konzul adta át a kitüntetést a kilencvenéves áldozópapnak 
november 17-én Budapesten, a Rózsák terei görögkatolikus templomban.
Hrabár Tamás nyugdíjba vonulása után költözött Budapestre. A Magyar Arany 

Érdemkeresztet a kárpátaljai magyar görögkatolikus közösség anyanyelvének 
ápolását szolgáló munkája, valamint a fiatal papság számára példaértékű életútja 
elismeréseként Magyarország köztársasági elnöke adományozta számára. 

Hrabár Tamás a szovjet uralom ideje alatt is hű maradt hitéhez, az üldözötté vált 
görögkatolikus egyházhoz. Pappá szentelése után, egyháza újjáéledését követően 
több beregszászi járási községben vállalt szolgálatot.

A Magyar Arany Érdemkereszt ünnepélyes átadása után így fogalmazott a ki-
lencvenéves áldozópap: „...úgy érzem, hogy nem olyan nagy érdemeket szerez-
tem, de igyekeztem minden erőmmel szolgálni a Jóistent, szolgálni a hívőket, és 
szolgálni magyar hazámat (...) és a magyar népet, amelynek ott, a beregszászi já-
rásban én voltam papja.”

Forrás: híradó.hu
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nyírségi megyeszékhelyhez…

– Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy ott kaphattam meg ezt a díjat, 
ahol a főiskolás éveimet tölthettem én is és a feleségem is. Valóban Nyíregyházán 
végeztem a teológiát a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán, a 
feleségem pedig az akkor még Bessenyei György Tanárképző Főiskolán tanult.

Nyíregyházi tanáraim többségének is az volt a véleménye, hogy az egyháznak 
jelen kell lennie a társadalomban, képviselve ott az evangélium üzenetét. Nem 
kihívóan, nem lenézően, tudva azt, hogy mindenki a hitnek egy különböző fázi-
sában van, de amit mi megtehetünk egyháziak, azt meg kell tennünk. Igazából ezt 
a lelkületet Nyíregyházáról hozom.

– Feleségével önök szervezték meg a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus 
Líceumot, amely mára iskolája és egyik szellemi központja is a kárpátaljai görög-
katolikus magyarságnak.

– 2001 és 2006 között szervezője, majd egyházi igazgatója voltam a líceumnak. 
Nagyon szép évek voltak. Sok tapasztalatot szereztünk, és örömmel tettük a dol-
gunkat. Örülök, hogy a líceum felnőtté vált, és napjainkban is szép eredményeket 
ér el.

Azt követően 12 éven keresztül Nagybégányban dolgoztunk, 2006 óta pedig a 
főiskolai lelkészséget vezetem. Most pedig a görögkatolikus központot és szakkol-
légiumot szervezzük, annak a vezetésével bíztak meg.

A díj odaítélése kapcsán kiemelt Szent Miklós Egyesületet azért hoztuk lére, 
hogy a főiskolai görögkatolikus lelkészség munkáját tudja segíteni. Ennek kereté-
ben jól együttműködünk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei civil szervezetekkel, 
különösen a Hierotheosz Egyesülettel, korábban pedig a Szabolcsi Fiatalok a Vi-
dékért Egyesülettel.

Négy gyermekünk van, a feleségem újságíró, illetve ő a Bendász István Görögka-
tolikus Könyvtárnak és Levéltárnak a vezetője.

– Számos civil kezdeményezés aktív tagja, fáradhatatlan szervező, aki mindig 
igyekezett tenni a közösségért.

– Alapító tagja vagyok a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének és 
elnökségi tagja kezdettől fogva. A Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet alapítója, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Civil Díjjal ismerték el Marosi István 
eddigi munkásságát

„Az egyháznak jelen kell lennie a társadalomban, 
képviselve ott az evangélium üzenetét.”

Nyíregyházán, a patinás megyeháza épületében vehette át Marosi István görög-
katolikus pap, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Görögkatolikus 
Főiskolai Lelkészségének vezetője, az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollé-
gium igazgatója, valamint a kárpátaljai Szent Miklós Egyesület elnöke a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Civil Díjat. Az elismerést Seszták Oszkár, a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke adta át. Minden évben három, a 
helyi civil életben végzett tevékenységével erre méltóvá vált civil szervezet vagy 
civil szervezeti vezető kaphatja meg a díjat. Közülük kettőt a szomszédos magyar-
országi megyében tevékenykedők közül ismernek el, egy díjat pedig a megye ha-
tárain kívül élő személynek ítélnek oda. Idén, február 1-jén, a civilek napján áta-
dott díjjal Marosi István mellett a Kálmánházán működő Nyírségi Segítő Kéz 
Alapítvány képviseletében Baráthné Bosák Erzsébet, valamint Bonáné Pásztor 
Éva, a Máriapócsi Művelődési Ház és Városi Könyvtár vezetőjének tevékenységét 
ismerték el.

A kitüntetés apropóján, ahhoz gratulálva, Marosi István atyával beszélgettünk.

– István atyát 1999-ben szentelték pappá, előtte Nyíregyházán, a Szent Atanáz 
Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán tanult. Nyilván szép emlékek fűzik a 
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hogy hitükben és magyarságtudatukban jobban elmélyüljenek. A szakmai tudást 
főiskolai oktatóiktól megkapják. Különböző, görögkatolikus hitünkhöz és nemze-
ti hagyományainkhoz kapcsolódó rendezvényeink vannak. Illetve az itt lakó diá-
koknak minden félévben el kell végezniük egy szakkollégiumi képzést is, ami 
félévente hat előadást és egy vizsgát jelent. Hat olyan modul van, melyből min-
denkinek vizsgát kell tennie, amíg a kollégium lakója. Ez egyházismeret, bibliais-
meret, helytörténet, borkultúra, gasztronómia és protokoll.

– A szakkollégium épülete egyben helyet ad az Ortutay Elemér Görögkatolikus 
Központnak és a Bendász István Görögkatolikus Könyvtárnak és Levéltárnak, va-
lamint görögkatolikus múzeumot is akarnak itt alapítani…

– Az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ célja, hogy Kárpátalja magyarok 
által legnagyobb arányban lakott városában, Beregszászban a görögkatolikus egy-
ház örökségére épülő egyházi életet a magyar területen irányítsa, vezesse, szervez-
ze. Az épületben van a helynöki hivatal, tehát az esperesi kerületet vezető sze-
mélynek is itt van az irodája, hivatala. A főépületünk még épül, ahol elhelyezzük 
majd a helynöki hivatalt, a múzeumunkat, illetve később a könyvtárunk és levél-
tárunk is át fog majd oda költözni. Az új épületszárnyban lesz egy templomi tér, 
és ha elkészül, magyar esperesi kerületünk minden hivatalát ebben a központban 
szeretnénk majd elhelyezni.

Görögkatolikus egyházunk évszázadok óta része a térség társadalmának, szelle-
mi és lelki téren sokat tett a múltban annak fejlődéséért, és törekszik hatékonyan 
kivenni a részét a feladatokból a jelenben is. A Munkácsi Görögkatolikus Egyház-
megye gazdag múltnak az örököse, s hiszünk küldetésében a jövőre nézve is. Az 
egyházmegye részét képező Beregszászi Magyar Esperesi Kerület pedig ennek az 
örökségnek és jövőbe vetett hitnek a magyar közösségen belüli képviseletére hiva-
tott.

Badó Zsolt
Forrás: https://karpataljalap.net/2021/02/10/szabolcs-szatmar-bereg-megyei-civil-dijjal-ismer-

tek-el-marosi-istvan-eddigi-munkassagat

első elnöke. A Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács vezetőségi tagja vagyok. 
Mint már utaltam rá, nekem papként az az elvem, hogy nem vonulhatunk ki a 
társadalomból, nemcsak a templom falai között kell élnünk az életünket. Ahol 
szükség van arra, hogy az egyház megszólaljon, jelen legyen, ott jelen kell len-
nünk, nem válogathatunk a helyszínek között, mondanunk kell azt, amit a Jóisten 
ránk bízott, és feladatként elvár tőlünk. Az ember, ha katedrát kap ahhoz, akkor 
közvetítenie kell az evangélium üzenetét, és ez nemcsak a templomban lehetséges. 
Továbbá lehetőségeinkhez mérten segítenünk kell az Isten ügyét és embertársain-
kat.

– A díj átvételét követően elsőként munkatársainak mondott köszönetet.

– Nagyon fontosnak tartom azt tudatosítani, hogy az ember nem egyedül él és 
nem egyedül dolgozik! A kitüntetéseknél általában egy ember neve van felírva. 
De sohasem egyedül dolgozunk. Hálás vagyok, hogy mindig sikerült olyan embe-
reket találni, akik munkatársként segítették a szolgálatunkat.

– A szakkollégiummal a görögkatolikus főiskolai hallgatók számára kívántak 
lakhatási lehetőséget és közösséget biztosítani?

– Elsősorban főiskolai hallgatók laknak itt, de mindig akad egy-két koledzses 
diákunk is. Valóban arra törekszünk, hogy a görögkatolikus diákok számára te-
remtsünk a szakkollégiumban a tanulásukat, lelki fejlődésüket segítő környezetet 
és közösséget. Ugyanakkor fontosnak tartom, hogy felvegyünk más vallású diá-
kot is, ha elfogadja az életmódunkat és szemléletünket. Ez főleg amiatt fontos, 
mert nem tartom jónak, ha az egyházak bezárkóznak. Inkább az a jó, ha a külön-
böző vallású emberek megismerhetik egymást, ezáltal jobban meg tudják a mási-
kat érteni, ilyen értelemben értékelni is. A történelmi egyházakban mindenütt 
jelen van az Isten, fontos, hogy ismerjük meg egymást, és ne gondoljuk azt, hogy 
egyedül vagyunk a világon. Egymás megismerése és tisztelete nem jelenti azt, 
hogy nem lennék maradéktalanul elégedett a saját hitemmel és őseim élettel meg-
töltött hagyományával. A kollégium alapelve, hogy a saját hitünket magunkban 
igyekszünk minél erősebbé és mélyebbé tenni, és másoknak mindezt megmutat-
ni. Jelenleg 35 diákunk van, ezt a későbbiekben 45 főre szeretnénk növelni. Ez az 
a létszám, amennyit a főiskolai munka után képezni szeretnénk és tudunk.

– Mit kell teljesíteniük a főiskolai kötelezettségeik mellett az Ortutay-szakkollé-
gium diákjainak?

– Mi a diákjaink személyiségét szeretnénk fejleszteni, illetve segíteni kívánjuk, 
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Drávai Gizella Polgári Filmklub

2021-ben folyattuk a Szakkollégium keretén belül elindított filmklubbot melyet 
nem csupán a kollégisták számára működtetnek. Pozitívként értékelik, hogy az 
alkalom felkeltette az érdeklődését a vérkeparti diákváros hallgatóságának.
Beregszászban az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium épülete rend-

szeresen ad otthont a polgári filmklubnak. Az esemény kapcsán Varju Zoltán kol-
légium munkatársával beszélgetett a Kárpátalja hetilap munkatársa.

„Rendkívül fontosnak tartom a filmkultúrát Kárpátalján” – kezdte a beszélgetést 
Zoltán, miután körbevezetett a fiatalos, meglehetősen modern és jól felszerelt 
kollégium épületében. Elmondása szerint szeretnének többek lenni mint egy átla-
gos filmklub. „Nem érjük be annyival, hogy megnézzük az adott alkotást, majd 
mindenki megy aludni. Mi szeretnénk, ha beszélnénk is róla” – mondta. Míg 
egyik héten egy könnyebb mozgókép kerül levetítésre, addig az azt követő alka-
lomból egy valamivel nehezebben „emészthető”, társadalmi kérdéseket is maga 
után vonzó filmet tekinthetnek meg az érdeklődők. „Tiszta, rendezett környezet-
ben, jó minőségben, még jobb társaságban, és ami a legfontosabb, magyar nyel-
ven” – tette hozzá Zoltán. A filmvetítés bérmentes, bárki jöhet felekezettől függet-
lenül, akár családostól is. „Filmezzünk együtt, majd egy pohár finom bor mellett 
osszuk meg gondolatainkat, véleményeinket, beszélgessünk egy jót. Ez persze 
nem kötelező, de mindenkit szívesen várunk” – szólt a felhívás minden érdeklődő 
számára.

Forrás: https://karpataljalap.net/2021/09/14/tobbek-szeretnenk-lenni-mint-egy-altalanos-filmklub

Spirituális kapcsolat a virtuális térben

A pandémia kihívások elé állít mindenkit. A XXI. század kihívásaira XXI. század 
eszközeivel válaszolhatunk. Így történt, hogy a Húsvéti böjti időszak során a Ka-
rácsonyihoz hasonlóan ismét közösen imádkoztunk, 36 alkalommal a virtális té-
ren keresztül.Jelenlegi és öreg diákjainkkal, szülőkkel, támogatókkal. Elemér atya  
gondolatába kapaszkodva: „Hisszük, hogy viharra csend jön egyszer, s fény az 
égre.” 
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Pannókiállítás a kommunista diktatúra áldozatainak emlékére 
az Ortutay-szakkollégiumban

Dupka György történész által összeállított pannókiállítást nyitottak meg az Or-
tutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégiumban február 25-én, a kommunizmus 
áldozatainak emléknapján. Az eseményre a jelenleg érvényben lévő karanténsza-
bályok miatt zárt körben került sor.

A kommunizmus áldozatainak 
emléknapja azokra az emberi ki-
hívásokra, gondokra és szörnyű-
ségekre hivatott felhívni a figyel-
met, amelyek a kommunista 
ideológiának az emberek életére 
gyakorolt hatásáról szólnak – 
emelte ki a kiállítás megnyitóján 
Marosi István görögkatolikus ál-
dozópap, az Ortutay-szakkollé-
gium vezetője. Bár a kiállításnak 
csak az egyházi vonatkozási ré-
sze került a kollégiumba, a teljes 

anyag nem választható szét egymástól, hiszen a diktatúra alatt a különböző egy-
házak, nemzetiségek sorsa egyaránt egy mindent átalakító, egy az élet minden 
területére ráerőszakolt ideológia függvényébe került. Ha pedig egy rendszervál-
táshoz agresszió is társul, az mindig emberéleteket követel, emberi sorsokat tör 
ketté. A kiállítási anyag nemcsak visszamutat a múltba, hanem figyelmeztető jel 
és tanító erejű gondolat arra, hogy ugyanúgy vállaljuk a minket érintő küzdelme-
ket, ahogy tették azt elődeink is.

Szilágyi Mátyás beregszászi fő-
konzul arról szólt, hogy a kom-
munista önkény Magyarországon 
a fejlődő társadalmi viszonyok el-
térítését és kisiklatását hozta ma-
gával, a kommunista hatalom pe-
dig 45 éven át nyomorította és 
akadályozta a fejlődésben Ma-
gyarországot, főleg a gazdasági 
előrehaladás terén. A szovjet ter-
ror Kárpátalján különösen véres 

nyomot hagyott a társadalom, az egyház és a nemzet szintjén egyaránt. Ezért fon-
tos az emlékezetünkbe vésnünk azokat a hősöket, mártírokat, egyházi személye-

ket, akiket deportáltak, kivégeztek; az egyszerű polgárokat, földműveseket, akik 
elvesztették földjeiket, s kulákként bélyegezték meg őket.
Dr. Dupka György történész emlékeztetett: az eddigi kutatások szerint több mint 

1 millió magyar került a Gulág táboraiba a Szovjetunió különböző részein az egy-
kori Magyar Királyság területéről, köztük számos egyházi személyiség. Jelentős 
részük sosem tért haza. A kommunizmus áldozatainak emléket állító anyag na-
gyobbik része a munkácsi várba, 17 egyházi vonatkozású pannó pedig a kollégi-
umba került. Az egyházüldözés Kárpátalján a görögkatolikus egyházat érintette a 
legtragikusabban: 129 görögkatolikus pap ugyanis nem volt hajlandó elhagyni 
hitét. Közülük sokan mártírhalált haltak, másokat akár 25 év szabadságvesztésre 
ítéltek. A kiállítás méltó helyre került, hiszen anyagában központi helyet foglal el 
az Ortutay család története. Ortutay Jenő főesperest, Beregszász egykori polgár-
mesterét, koncepciós perbe fogták, fiát 25 évre ítélték el. Ők és sorstársaik azt 
üzenik a ma fiatalságának, hogy soha ne adják fel hitüket, templomukat, iskolái-
kat, mert ha ezt megteszik, azzal önmagukat adják fel.

A megnyitón részt vett dr. Orosz 
Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Főiskola elnöke, 
aki saját családja, saját felmenői 
élettörténete által mutatott rá, 
hogyan érint minden ma élő fia-
talt a kommunista diktatúra. Hi-
szen kezdetben eltűnt a családi 
otthonból a nagyapa, aki a család 
munkáját szervezte. Eltűntek a 
férfiak, akik addig családjukért 
dolgoztak, családjuk érdekeit 

védték. Az asszonyokra hárult a gyerekek nevelése, védelme, a kemény fizikai 
munka, s mindezekhez hozzátartozott még a politikai megbélyegzés is mind a 
maguk, mind a gyerekük tekintetében. A görögkatolikus, református, római kato-
likus papok után sorra került a civil lakosság is. Az embereket erőszakkal kény-
szerítették a kolhozrendszerbe, s a falu érdekeit képviselő, tiszteletben álló szemé-
lyeket koncepciós perekben ítélték el, hogy a többiek megértsék a rendszer 
akaratát. Kitették munkájából a vallásos tanítókat, akik sok esetben papfeleségek 
voltak, elvitték férjüket, munkanélkülivé és földönfutóvá tették őket. Egyik gene-
rációt a másik után nyomorították meg, és még azokat is igyekeztek ellehetetlení-
teni, akik hazatértek a fogságból. A közösség hite által élte túl mindezt. Ma pedig, 
amikor sok év után végre szabad beszélni mindezekről a borzalmakról, úgy te-
kintsünk az eseményekre, hogy mindannyiunk sorsa benne van, mert máshogy 
alakult volna vidékünk története, ha nem söpri végig a „vörös pestis”.
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A felszólalásokat Demkó Ferenc, a 
Munkácsi Görögkatolikus Egyház-
megye Beregszászi Magyar Esperesi 
Kerületének helynöke zárta. Kiemel-
te, hogy az Úristen egyengette az utat, 
amikor a Messiásnak nem volt hol 
megszületnie, amikor Heródes ül-
dözte, amikor meghalt, de feltámadt. 
Hinnünk kell, hogy Isten a dolgok 
alakulását soha nem adja ki a kezé-

ből, s ha ő képes a halálból életet, az elmúlásból jövőt, a félelemmel teli tanítvá-
nyokból egyházat létrehozni, akkor mi, itt, a Kárpátok alatt, mindig az ő tenyerén 
hordozott népe leszünk.
A megnyitó zárásaként a jelenlévők a kommunizmus áldozatainak lelki nyugal-

máért imádkoztak.
Forrás: https://life.karpat.in.ua/?p=47256&lang=hu
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Boldog nyugalmat és örök emléket!

Halálának egyéves évfordulóján a Feltámadt Krisztusban való bizonyossággal 
avatták fel néhai Milan Šašik püspök atya síremlékét az ungári székesegyház krip-
tájában.

Vasvári Pálról nevezték el 
az Ortutay-szakkollégium egyik közösségi terét 

Az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkol-
légium az 1848/1849-es forradalom és sza-
badságharc 173. évfordulója alkalmából Vas-
vári Pálról nevezte el a kollégium közösségi 
termét. Vasvári Pál a márciusi ifjak egyik leg-
kiemelkedőbb alakja volt. Görögkatolikus 
papcsalád gyermekeként látta meg a napvilá-
got. Hitéhez és nemzetéhez élete során mind-
végig hű maradt. Fiatal kora ellenére igen je-

lentős életutat járt be. Már életében kiérdemelte kortársai tiszteletét. 
A közösségi térben Tóth Attila, az Ortutay-szakkollégium kollégistája egy sza-

badkézzel rajzolt portrét készített el az ifjú forradalmárról. A teremavató ünnep-

ségre a pandémia miatt az online térben került sor. A megemlékezésen virtuálisan 
részt vettek Vasvári Pál rokonai. Mosolygó Rita és Grunda János nagyra értékelték 
a kezdeményezést és a család nevében köszönetüket fejezték ki, hogy méltóképp 
megemlékeztünk az egyik legjelentősebb ’48-as görögkatolikus hősünkről. 
A virtuális megemlékezést és a teremavató ünnepséget a QR-kód beolvasásával 

tekintheti meg.



Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ, Évkönyv - 2021Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ, Évkönyv - 2021

66 67

Megtartották az Ortutay Elemér 
VII. Keresztény Tudományos Diákköri Konferenciát

A járványhelyzetre való tekintettel online tartották meg március 18-án az Or-
tutay Elemér VII. Keresztény Tudományos Diákköri Konferenciát.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a GörögKör (görögkatolikus 
főiskolai lelkészség) és a beregszászi Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ 
szervezésében megvalósuló tudományos program kezdetén Marosi István, a Gö-
rögkör vezetője szólt a résztvevőkhöz: „A tudomány és a kereszténység nem áll 
távol egymástól, kiegészíti egymást” – mondta bevezetőjében.
Demkó Ferenc, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye magyar helynöke 

folytatva ezt a gondolatot, arról beszélt, hogy ha hívő szemmel tekintünk a világ-
ra, jobban kitárul a látóhatár, eltűnnek a tudomány korlátai.
Dr. Csernicskó István, a Rákóczi-főiskola rektora köszöntőjében azt kívánta a 

konferencián induló hallgatóknak, hogy a lelkesedésük, a kíváncsiságuk ne apad-
jon el, és sok-sok sikerben legyen részük most induló pályafutások során. A kon-
ferencia szervezői és zsűritagjai felé pedig reményét fejezte ki, hogy tanúi lesznek 
az ifjú tehetségek első lépéseinek.
A konferenciát – a korábbi évek hagyományát megtartva – plenáris előadás nyi-

totta meg. Dr. Janka Ferenc filozófus, a Gál Ferenc Egyetem Teológiai Kar tan-
székvezető főiskolai tanára Hit és tudás című értekezésében az Isten és a hit, Isten 

és a tudományok kapcsolatokról be-
szélt.
Ezt követően két munkacsoportban – 

matematika- és fizikatudományi, vala-
mint társadalomtudományi szekció – 
hangzottak el a pályamunkák.
A QR-kód beolvasásával megtekinthe-

ti az eseményről készült összefoglalón-
kat.

Marosi Anita
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Ikonosztázionok – virtuális kiállítás – Beregszászon

A Beregszászi Görögkatolikus Főiskolai Lelkészség, a GörögKör 3 éve kezdte el 
az egyházunk értékeiről szóló tematikus kiállításainak megszervezését. Tavaly az 
evangéliumos könyv, az azt megelőző évben pedig a sírlepel, azaz a plascsenyica 
került bemutatásra. Ebben az évben pedig az ikonosztázionok ismertetésére vál-
lalkoztunk. Az élet sorsszerűsége úgy hozta, hogy nem tudtunk látogatható kiál-
lítást szervezni, ezért azt a lehetőséget ragadtuk meg, hogy virtuálisan menjünk el 
a templomainkba, és mutassuk be azokat az ikonosztázionokat, amelyek görögka-
tolikus egyházunk templomainak az egyik legféltettebb kincsei, s amelyek legin-
kább az Isten és a szentek közelségét mutatják meg a számunkra. 

A virtuális kiállítást Marosi István, az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium 
vezetője nyitotta meg. Fő gondolata az ikonosztázionok ékszerként való bemutatása 
volt. „Az ikonosztázion ékszer minden egyes templomban. Amikor leülünk elé, akkor 
tulajdonképpen azokat a szenteket és azokat az eseményeket látjuk, amelyek bennün-
ket az Isten országa felé vezetnek, s akik példaként szolgálnak mindannyiunk számá-
ra, hogy hogyan is kellene élnie az embernek, hogy eljusson az Isten országába. Mert 
az ikonosztázionra azokat a szenteket helyezi el az egyházunk, akik biztosan eljutottak 
az Isten országába.”
Dr. Terdik Szilveszter művészettörténész mutatta be művészettörténeti szempontból 

az ikonosztázionok fejlődését, kialakulását. Előadásában hangsúlyozta, hogy azok mi-
lyen sajátosságokat hordoznak, hogyan tanítanak, nevelnek és vezetnek bennünket. 
Ennek a szellemiségnek a jegyében ismerhettük meg a Beregszászi Magyar Görögka-

tolikus Esperesi Kerület több templomának – Fancsika, Tiszabökény, Tiszaújhely, 

Makkosjánosi, Tiszaújlak, Beregdéda, Tiszacsoma, Mezőgecse – ikonosztázionját, 
továbbá az Ungváron lévő püspöki katedrális képállványát.
Terdik Szilveszter előadásának zárásaként kifejtette, hogy az „ikonosztázionok nem-

csak a görögkatolikus közegből származó, hanem a művészetet kedvelő közönség szá-
mára is figyelemre méltó emlékeknek számítanak a történelmi emlékanyag mellett.”

Lőrinc Bernadett

Részlet a fancsikai 
ikonosztázionból

A kiállítást a QR- 
kód beolvasásával 

tekintheti meg
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Keresztút

 Hagyományteremtő szándékkal az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ és 
Szakkollégium munkatársai keresztútjárást tartottak Beregszászban a Kerek-hegy 
nevű dombon található kereszthez. A stációknál a Jósiten fohászát kérve imád-
koztak a Görögkatolikus Egyházért, a kárpátaljai magyarságért, az ortutaysok és 
családjaik egészségéért, valamint a mindennapi terhek viseléséhez erőt kértek a 
közösség minden tagjának. Az alkalomról készült összefoglaló videót a QR-kód 
beolvasásával tekinthetik meg.

Csapatépítő tréning

Az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ és Szakkollégium munkatársai ta-
vaszi csapatépítő tréningen vettek részt. Ez alkalommal Viskre látogattak el. Be-
számolójuk szerint nagyszerű vendéglátásban volt részük a viski falusi turizmus 
szervezői álltal. A kirándulás alkalmával megtekintették a vidék görögkatolikus 
fatemplomait, valamint alkalmat kerítettek a kikapcsolódásra is. A hétvégét szent 
liturgiával zárták a résztvevők.
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Keresztszentelés a Firczák-havason 
és teremnév avató ünnepség az Ortutay-szakkollégiumban

„Alkonyodik a Kárpátok alján, a leáldozó nap vörös fénnyel világítja meg az 
óriási hegyeket, melyek gyűrűalakban vesznek körül egy kis falut, -Volócot. 
Jobbról, az óriási hegyek körül kimagaslik a «Firczák»-havas, mint egy békét és 
türelmet hirdető apostol a rutén föld felett. Egy nagy magyar püspökről nevezték 
el ormán zászló van, vagy talán a nagy magyar püspök palástja az? hogy védőleg 
lengjen a rutén föld felett reményt, bizalmat ébresztve. A keserű pohár elmúlásá-
ra emlékeztesse e népet, melynek nemcsak atyai püspöke volt egykor, de hatal-
mas szószólója a parlamentben minden ügyes-bajos dolgában.”

Görögkatolikus Szemle, 1932. január 10.

Az Ortutay Elemér Görögkatolikus 
Szakkollégium a Kárpátaljai Hazajáró 
Egylettel együttműködve emléktúrát 
szervezett Firczák Gyula munkácsi gö-
rögkatolikus megyéspüspök emléke 
előtt tisztelegve. Az esemény az Or-
tutay Elemér Görögkatolikus Szakkol-
légiumban névadó ünnepséggel vette 
kezdetét. Kollégiumunk előadói ter-
mét ugyanis néhai Firczák Gyula 

munkácsi megyéspüspökről neveztük el. A teremszentelési szertartást Luscsák 
Nílus püspök atya végezte. 
A szertartást követően Marosi István atya, a szakkollégium vezetője ismertette 

Firczák püspök életének főbb mozzanatait. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet közös-
ségének nevében Bíró András, Varju 
Zoltán és Vezsdel László díszokirattal 
és egy hazajárós albummal köszönte 
meg Nílus püspöknek, hogy jelenlété-
vel támogatja és népszerűsíti a termé-
szetjárást. A Hazajáró közösség nevé-
ben túratársunkat, Marosi István atyát 
tiszteletbeli taggá avatták a Hazajáró 
Egylet vezetői. 

Az 58 fős csoport Beregszászból Fülöpfalva irányába indult útnak célja, a 
Firczák-havas felé. A Borzsa-havasok lábához érkezve Varju Zoltán, a túra veze-
tője ismertette a túra fontosabb mozzanatait, majd a felvonó igénybevétele után 
csaknem 1200 m-ről indult a gyalogtúra. A résztvevők fokozatosan visszacsöp-
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pentek a tavaszból a télbe. Furcsa látványban volt részünk: a 0 fok körüli hőmér-
sékletben, hóval borított talajon lépkedve, egyre magasabbra emelkedve letekin-
teni a zöldellő völgyekre. Ám ez nem meglepő. Ezért nevezik ezt a vonulatot 
havasnak. 

Első jelentősebb megállónk a Gemba vagy 
Gombás nevű, 1491 m magas hegy tetején volt. 
Páratlanul szép kilátásban gyönyörködhet-
tünk. Csábítóan intett felénk úticélunk, méltó-
ságteljesen nyújtózott előttünk az Asztag vagy 
másnéven Sztoj (1681 m), kelet felől a Zsi-
dó-magura (1517) és a Hrab (1371 m) hordoz-
ta hátán a friss hótakarót. A távolban a Krasz-

na-havas, a Gorgánok, a Fagyalos, valamint a Róna-havas és a Beregi alföld 
tekintett vissza ránk. A felhők pompás játéka a kristálykék égen cikázva még va-
rázslatosabbá tették az utunkat. Nem üres 
kézzel indultunk el a Firczák-havasra. Tóth 
Gyula túratársunk a Kárpát-medencei Ma-
gyarság Evangelizációjáért Alapítvány tá-
mogatásával egy keresztet készített, melyet 
minden túrázó vitt az út egy részén. Közös 
munka volt. Nílus püspök atya, mint a jó 
pásztor, végig elöl járva vezette a közösséget. 
Dacára a fagynak és a jeges szélnek, felértünk, feledve a fáradságot. Megható 

derű járta át mindannyiunk arcát. Túravezetőnk, Varju Zoltán ismertette, miként 
lett az egykori „Névtelen-havasból” a Hegyvidéki akció révén Firczák-havas, s 
arról is szót ejtett, hogyan tiltják, fosztják meg ezt a hegyet ettől a névtől 1945-ben 
a szovjetek... Ezután Nílus püspök megszentelte a keresztünket, majd megáldotta 
a túrázó és emlékező közösséget. Felejthetetlen pillanata volt ez a jubileumi emlé-
kévnek. 375 éve az ungvári unió révén ugyanis megszületett a Görögkatolikus 
Egyház. 250 éve állították fel kánonjogilag az egyházmegyénket. Majd jött a szov-
jet. Betiltottak. Föld alá kényszerítettek. Pusztítottak, öltek és raboltak, de 30 év-
vel ezelőtt ismét kivirágzott a föld alól a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye. 
Azóta nagyon sok minden történt. Rengeteg munka ment végbe. Végre ide is el-
érkeztünk, s egy újabb lépést tettünk afelé, hogy helyreálljon a rend. Bár hivatalo-
san továbbra is Velikij Verhként illetik ezt a csúcsot, mi megtettük, ami tőlünk 
telt: „újrakereszteltük” a hegyet, a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt. Így 
emlékezzen rá az utókor.
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Május éjszakája

Az „ortutays fiúk” egy meglepetéssel készül-
tek május éjszakáján. Az est beálltával a Sa-
rok-hegy nevű beregszászi domb felé vették 
az irányt. A meglepetés előkészületei jó han-
gulatban teltek. A fiúk a dombtetőre felkapa-
szokdva szalonnasütéssel múlatták az időt. 
Az ideális virágzó ágak kiválasztása után sza-
pora léptekkel igyekeztek a kollégium felé, 
melyet nemcsak a szándék, de az egyre in-
kább eleredő eső is motivált. A kollégiumhoz 
érve hagyományosan énekszóval és meglepe-
tés ajándékokkal kedveskedtek az ortutays 
lányoknak. A lányok igencsak meglepődtek a 
gesztuson. A kellemes, hagyományteremtő 
este szép emlékként maradt meg minden kol-
légistában.
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Ortutay-este
Popovics Béla előadása

Az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium célja Kárpátalja magyarok ál-
tal legnagyobb arányban lakott városában, Beregszászban a görögkatolikus egy-
ház örökségére épülő, az egyház és a helyi társadalom számára hasznos és fontos 
programok szervezése, intézmények működtetése.

Így kerülhetett megrendezésre az Ortutay-esték előadássorozat is, melynek má-
sodik alkalmán Popovics Béla munkácsi helytörténész „Hass, alkoss, gyarapíts: s 
a haza fényre derül!” címmel tartott előadást. A résztvevőket Varju Zoltán, az in-
tézmény irodavezetője, programszervezője köszöntötte.

Az előadás az Ortutay-központ Facebook-oldalán megtekinthető, de gondolva 
azokra is, akik nem tudják megtekinteni, az alábbiakban közzétesszük Popovics 
Béla előadásának rövidített változatát. Kár lenne, ha bárki lemaradna erről a tar-
talmas előadásról!

„Hass, alkoss, gyarapíts. Sok időm nem volt gondolkodni, csak úgy hagytam, 
hadd jöjjenek a gondolatok, de a címet olvasva azért lejegyzeteltem néhány gon-
dolatot. Akarok hinni abban, hogy a kárpátaljai magyarságnak van jövője. Isten 
az életre predesztinálta a magyarságot a Kárpát-medencében. Annyi szenvedés 
jutott nekünk osztályrészül. Hol vannak a legyőzőink? Mindannyiunknak el kell 
hinni, hogy Isten nagyon szeret bennünket. Csiszolódnunk kell, de biztos vagyok 
abban, hogy valami csodálatos ajándékot készít a számunkra.

Kishitűek vagyunk. El kellene ezt hagynunk! Nem merünk bízni, hinni Istenben, 
sem mindent az Ő kezébe rakni. Hiányzik belőlünk a gyermeki ráhagyatkozás. 
Egyedül nem megy – Istennel megy.

Valahogy meg kellene tanulnunk, hogy egy magyarság van az egész Kárpát-me-
dencében. Egy az imánk, örömünk, bánatunk, vágyaink, énekeink is mind ugyan-
azok. A politika bűne, hogy megkülönbözteti a kárpátaljai magyarokat, az erdélyi 
magyarokat, az anyaországi magyarokat és így tovább. Ilyen nincs. Van a Kár-
pát-medencei magyarság, és pont. Rengeteg szenvedés és öröm ért bennünket az 
elmúlt 100 év alatt, és ezt senki sem veheti el tőlünk. El kell hinnünk, hogy külön-
legesek vagyunk! Krisztus is csak ott tudott csodát tenni, ahol hittek benne, hisz 
mi is csodák vagyunk itt, a Kárpát-medencében.

Lelki és szellemi felemelkedés. Lélekben és szellemben is többnek kell lennünk a 
környéken élő népeknél! Ha ez sikerül, akkor a magyarság képes lesz a jövőben is 
megmaradni. Vannak gyökereink, értékeink, amelyekhez visszafordulva köny-
nyebb volt, és lesz is a megmaradás.

Önbecsülés. Húzzuk már ki magunkat! Legyen egy egészséges önértékelésünk és 
önbecsülésünk, mert van mire büszkének lennünk. Hihetetlen kincsekkel rendel-
kezünk. Csak nézzünk körbe! Körül vagyunk véve tárgyi és szellemi kultúrkin-
csekkel, amelyeket részben mi magunk alkottunk meg. Az egészséges önbecsülés 
egyáltalán nem negatív, hisz csak akkor tudjuk a másik embert is tisztelni, ha 
először önmagunkat is tiszteljük. »Szeresd felebarátodat, mint önmagadat« – ha 
nem fogod szeretni magadat a szó krisztusi értelmében, nem fogod tudni szeretni 
a körülötted élőket sem. Legyen egy arcod, állj ki magadért! Németh László 
mondja, hogy »Isten őrizzen, hogy engem mindenki szeressen«, mert ha téged 
mindenki szeret, akkor nagy valószínűséggel hazug vagy. Legyen egy filozófiád, 
felfogásod, hited, és próbálj aszerint élni! Meglátod majd, hogy kettéáll a világ: 
valaki ezért tisztelni és szeretni fog, valaki pedig pont az ellenkezőjét.

Család. Enélkül nem megy. Egy férj és egy feleség, akik szeretik egymást, de ezt 
bizony meg kell tanulni, pont úgy, ahogyan minden mást. Figyelni kell egymásra, 
hogy a másik mitől és miért lesz boldog. A szeretet nem egy érzés, hanem egy 
döntés.

Gyerekek. Ha a gyermek azt látja, hogy a szülei szeretik egymást, akkor majd ők 
is szeretnének a jövőben családot alapítani. Ne szégyelljétek szeretni egymást a 
gyermekek előtt! Nekem van négy lányom, és amikor átölelem a feleségemet, ak-
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kor odaszalad a kicsi, és bebújik közénk: ő is részese szeretne lenni ennek a szere-
tetnek. Hagyjuk megszületni a gyermekeinket!

Isten kezében. Mindenki a boldogságot keresi. Ezt csak úgy találhatjuk meg, ha 
Istenből merítünk erőt: nem lehet másképpen megtalálni ezt a boldogságot. Isten 
csodálatos. Megteremtette az egész univerzumot, mindent tökéletesen elrende-
zett, erre az ember bűnt követ el. Mit tesz Isten? Nem hagyja veszni a teremtmé-
nyeit, hanem elküldi a fiát, és megvált engem. Mi bezzeg verekszünk és taposunk 
egymáson, mégis fontosak vagyunk Isten számára. Minden más mulandó, Isten 
szeretete örök.

Rendet kell teremtenünk a lelkünkben! A fogyasztói világ el szeretné hitetni ve-
lünk, hogy csak akkor vagyunk boldogok, ha megszerezzük magunknak a leg-
újabb dolgokat. Figyeljétek meg a reklámok világát: tízszer megnézed, nincs sem-
mi baj, de a tizenegyedik alkalommal már elhiszed, hogy boldogtalan vagy, pedig 
azelőtt nem volt semmi bajod. Nagyon sok ember depressziója és boldogtalansá-
ga abból fakad, hogy elhiszi, hogy neki a »cucc« kell ahhoz, hogy boldog legyen. 
Ez nagyon veszélyes: egy óriási zsákutca, mert aki elhiszi mindezt, az mindig bol-
dogtalan lesz, hisz mindig lesz új »cucc«, mindig lesz fiatalabb lány, délcegebb fi-
atalember, mindig lesz más. Fordítsuk meg! Nem magától értetődik az, hogy van 
kezem és lában, hogy nemrég sörözhettem egyet a barátokkal, hogy megvan min-
denem. Ezeket ajándékba kaptam, nem tettem érte semmit. Hány ember minde-
nét odaadná, ha fel tudni állni a tolószékből! Minden nap ajándék, és ha így fogod 
fel az életet, és megköszönöd mindazt, amit kaptál, akkor elkezd egy teljesen más 
nézőpont kialakulni az életedben. Először szedd össze, amid van, csak azután jus-
son eszedbe az esetleges panaszkodás!

Az idő. Az idő az egyetlen dolog, amit sosem kaphatsz vissza. Ha megbeszélek 
valakivel egy találkát és kések tíz percet, az szemétség, mert elvettem tíz percet az 
életéből, és ezt nem tudom neki visszaadni. Matl Péter barátomnak van egy szob-
ra Szlovákiában, amely az Időrabló nevet viseli. A Sátán nem azt súgja a legtöbb-
ször, hogy »Öld meg!«, vagy »Lődd le!«, hanem hogy »Majd megcsinálod!«, 
»Majd bocsánatot kérsz!«. De vigyázzunk, nem biztos, hogy lesz majd. A mai 
napot még megkaptuk, a tegnap meg már nem a miénk. Úgy élj egy kicsit, mintha 
ez az utolsó napod lenne, mert az egyetlen biztos dolog az életünkben az, hogy 
meghalunk. Hogy élnél, ha tudnád azt, hogy csak egy heted van hátra?

Himnusz. »Isten, áldd meg a magyart, jó kedvvel, bőséggel« – sokat gondolko-
dom ezeken a sorokon. Nagyon fontos a sorrend. Nem azt mondja, hogy »bőség-
gel, jó kedvvel.« Az én olvasatomban ez a jó kedv nem a viccet vagy a mulatságot 

jelenti, hanem azt a békét és kiegyensúlyozottságot, ami ha megvan a lelkedben, 
akkor van tárgyi felemelkedés is, ha pedig nincs meg, akkor semmi sincs. Ezt a 
békességet pedig csak az Istentől tudod megkapni.

Külföld. Aki elmegy innen, az bárhová is jut, ott világéletében idegen lesz. Nagy 
valószínűséggel a célzott ország gondolkodásmódja teljesen idegen lesz a számá-
ra. Az ideológiáról nem is beszélve. Hónapokig nincs itthon, mert dolgozik, és 
amikor hazaér, hiába itthon van, mégsincs itthon. Kimaradt az itthoni életből, és 
nem is tud hirtelen csatlakozni ahhoz. Itt már nincs és bárhová megy, ott meg 
nem lesz, soha. És ez nem a nyelvi különbségek miatt van, mert pár év alatt el le-
het sajátítani egy-egy idegen nyelvet, de azzal a külföldi gondolkodásmóddal nem 
fog tudni azonosulni. Ez a sehol nem lét agyrém állapot. Lehet, hogy többet fog 
keresni, de elveszít pótolhatatlan dolgokat. Sőt, alkalmazkodási kényszerpályán 
van az az illető, aki külföldre megy. Idegen helyen a többiek nem fognak hozzá 
alkalmazkodni: ha barátot szeretne szerezni, akkor neki kell olyanná válni, mint 
amilyen a nagy többség. Itthon színfolt, egyéniség, míg másutt szürkévé válik.”

Simon Dávid 
Kárpátalja hetilap

Az előadás megtekint-
hető a QR-kód 
beolvasásával

Riport az előadásról 
megtekinthető a 

QR-kód beolvasásával
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Ortutay-este
 dr. Braun László tartott előadást a rovásírásról

Az Ortutay-esték programsorozat kere-
tében dr. Braun László, a II. Rákóczi Fe-
renc Kárpátaljai Magyar Főiskola Törté-
nelem és Társadalomtudományi 
Tanszékének előadója tartott előadást az 
Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkol-
légiumban június 25-én a rovásírásról.

Braun László a történelemkutatás szemszögéből vizsgálta meg a 
rovásírást a nagyszentmiklósi kincseken keresztül.
A Werbőczy Tripartitum kiadásának 500. évfordulóján, 2014-ben 

Braun László részt vett Székelypusztán egy konferencián. Az erre az 
alkalomra készített plakáton szerepelt Werbőczy István címere. Az 
előadónak ismerősnek tűntek a címeren látható írásjelek. Az egyete-

men a honfoglalással foglalkozott, szakdolgozatát is ebben a témában írta. Az ábrá-
zolások a honfoglalás kori magyar írásjelekre emlékeztették. Hasonló formákat vett 
észre a késő avar kori – VIII. századi – eredetűnek tartott nagyszentmiklósi kincse-
ken is, melyet 1799-ben találták a Temes megyei Nagyszentmiklós határában. A 
kincs 23 aranyedényből áll, melyek összsúlya közel 10 kg. Az edények többségét 
nem egyazon időben és műhelyben készíthették. Valószínűleg az avar fejedelmi 
kincstár része lehetett, melyet elrejthettek. A kincset a bécsi Császári és Királyi Ré-
giségtárba szállították, ahol Hampel József rendezte sorba az edényeket.
Az utókor azóta is kutatja a kincs eredetét és jelentését. Számos szakirodalom szü-

letett a témában. A kutatókat az edényeken lévő feliratok is foglalkoztatja. Egyes 
kutatók szerint keleti türk, míg más vélemények szerint nyugati türk írásjelek látha-
tóak az edényeken. A feliratot elolvasni és értelmezni nem egyszerű. 13 edényen 
található rovásírás, melyeknek eredete ismeretlen. Braun László előadásában az ez-
zel kapcsolatban végzett kutatásait osztotta meg a hallgatósággal. Először a székely 
rovásírást vette alapul, ám az nem egyezik meg az edényeken található ábrázolással. 
Ezt követően a saját kutatásai alapján felállított egy rovásírás abc-t, amelynek segít-
ségével megpróbálta értelmezni az edényeken olvasható feliratokat.
Arra a következtetésre jutott, hogy ezek a feliratok szakrális szöveget rejtenek ma-

gukban, s a nagyszentmiklósi edények korai 
keresztény tárgyak is lehetnek.

Marosi Anita / Kárpátalja.ma

Ortutay-este
Radvánszky Ferenc református lelkész előadása

Az Ortutay Elemér Görögkatolikus 
Szakkollégium szervezésében immáron 
harmadik alkalommal – ám az idei tan-
évben először – tartottak Ortutay-estét, 
melynek keretében ezúttal Radvánszky 
Ferenc református lelkész tartott előadást 
az előttünk álló kihívásokról és lehető-
ségről.

A rendezvény kezdetén Varju Zoltán, az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szak-
kollégium munkatársa és a program vezetője köszöntötte a jelenlévőket és el-
mondta: „Az Ortutay-esték célja az, hogy egy olyan lehetőséget és felületet bizto-
sítsunk, ahol a kárpátaljai magyar ifjúság kulturálisan gyarapodjon, szellemileg 
fejlődjön, pallérozza tudását történelmünk és aktualitásaink terén, valamint meg-
ismerkedjen hagyományainkkal, értékeinkkel.”

„Úgy gondolom, mindannyiunk számára fontos, hogy egy bizonyos témát, egy 
gondolatot időnként több szemszögből is megvizsgáljunk, hogy átfogóbb és tisz-
tábban értelmezhető képet tudjunk alkotni” – hangzott el Marosi István görögka-
tolikus parochus, az Ortutay-szakkollégium vezetőjének köszöntőjében, majd 
hangsúlyozta, hogy erre remek lehetőséget biztosítanak számunkra az Ortutay-es-
ték.

Az alkalmat megtisztelte jelenlétével Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkon-
zul, aki rövid köszöntőjében kiemelte, hogy mindig nagy öröm, amikor olyan 
tudományos, társadalmi, történelmi előadás hangzik el, amely nem akadémiai 
keretben valósul meg, hanem kifejezetten ismeretterjesztést szolgálva, szakkör 
formájában, az egyéni ismeretek igényeihez szabott.

„Ez egy rendkívül hasznos, rendkívül emberközeli, a kultúrában és a társadalom-
ban való orientálódást segítő közeg” – osztotta meg gondolatait a főkonzul a je-
lenlévőkkel.

A megnyitó- és köszöntőbeszédeket követően Isten áldását kérve, a közös imád-
ságot követően kezdetét vette Radvánszky Ferenc tiszteletes előadása, aki roppant 
részletességgel mutatta be az emberre az élete során leselkedő kihívások és azon 
lehetőségek kapcsolatát egymással és Istennel, melyek a mindennapi életünkben 
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néha észrevehetetlenül jelen vannak. Mindezt nagyon jól közvetítette a hallgató-
ság – főképp diákok – felé oly módon, hogy mindenki a magáénak érezhette az 
előadásban megfogalmazott példákat, szerepeket.

A több mint egyórás előadás végeztével a résztvevők rengeteg új ismerettel gaz-
dagodhattak, melyeket lehetőségük volt megvitatni egymás között, az este előadó-
jával és a szakkollégium vezetőivel egyaránt.

A teljes előadás megtekinthető az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégi-
um hivatalos Facebook-oldalán.

A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt a jövő hónapban is megren-
dezésre kerülő Ortutay-estére, továbbá a hónap során megvalósuló többi izgal-
mas és építő jellegű programra.

Kopinczu Krisztián
Kárpátalja hetilap

Ortutay-este
Horkay Sámuel előadásával

Az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium októberben is megtartotta az 
immár hagyományosnak nevezhető Ortutay-esték programját. A mostani alka-
lommal Horkay Sámuel, a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács (KMTT) Ide-
genvezetői Szakbizottságának elnöke tartott előadást, aki Kárpátalja legtapasztal-
tabb és legnagyobb szaktudással rendelkező honismereti vezetői közé tartozik.

Az est kezdetén Varju Zoltán, az Ortutay-szakkollégium irodavezetője köszön-
tötte a megjelenteket, majd tisztelegve az 1956-os forradalom és szabadságharc 
emléke előtt, nemzeti imádságunk, a Himnusz eléneklésével vette kezdetét az 
esemény.

A folytatásban Horkay Sámuel köszöntötte a nagyérdeműt, és kezdetét vette a 
Mit adott a görögkatolikus egyház Kárpátaljának? című előadása.

„Ez hatalmas téma, és hatalmas felelősség is eme témában előadást tartani, hi-
szen Kárpátalja és a görögkatolikus egyház sorsa az évek során olyannyira össze-
fonódott, hogy ma már nehéz választ adni arra a kérdésre, hogy mit is kaptunk a 
görögkatolikus egyháztól” – kezdte előadását Horkay Sámuel.

Az előadás megtekint-
hető a QR-kód 
beolvasásával
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Az egyetemi történelemórát is megszégyenítő színvonalú előadás során az előadó 
részletesen bemutatta a Kárpátalján élő szláv, valamint ruszin népcsoportok és 
vallásuk hatását az itt élő magyar ajkú lakosságra, valamint közös kapcsolódási 
pontjaikra, melyek az évtizedek hosszú sora alatt szinte teljesen egybefonódtak.

Mindezek mellett Horkay Sámuel egy föld-
rajzi, demográfiai és etnikai szempontokból 
is nagyon részletes és összefüggő képet ki-
rajzoló előadással ajándékozta meg a hall-
gatóságot, akik ámulatba esve hallgatták 
végig az előadás mind a nyolcvan percét.

Az előadás során lépésről lépésre megis-
merkedhettünk a görögkatolikus egyház megjelenésével Kárpátalján, valamint 
lassú és viszontagságos fejlődésével egészen a mai napig, amikor is Kárpátalja 
szakrális életének egyik nagyon fontos sarokköve lett.

Az előadó végezetül megosztotta a hallgatósággal a Kárpátalján tett utazásai so-
rán szerzett számtalan élményeinek némelyikét, melyek kellemes hangulatot biz-
tosítottak az est további részében is.

A kollégium diákjai, lakói és az előadásra érkezett vendégek hosszú tapsviharral 

díjazták az önmagában felbecsülhetetlen értéket hordozó előadást.

Horkay Sámuel előadása mindannyiunkban mély nyomot hagyott, hiszen egy 
remek elő adásnak lehettünk szem- és fültanúi, amely még az internetet is meg-
szégyenítő pontossággal és részletességgel rajzolt meg egy képet, mely talán eddig 
még sosem tárult elénk.

Az előadás végeztével egy éltető énekkel kedvesedtek „Samu bácsinak”, ezzel is 
hálát adva a felejthetetlen előadásért. Ezt követően mindenki kellemes hangulat-
ban tölthette el az est további részét.

Kopinczu Krisztián
Kárpátalja hetilap

Az előadás megtekinthető a 
QR-kód beolvasásával

Riport az Ortutay-estekről 
QR-kód beolvasásával
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Ortutay-este 
Józan Lajos nyugalmazott református lelkipásztor előadásával

Az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szak-
kollégium egyik legfontosabb nevelési cél-
ja a keresztény emberképen alapuló sze-
mélyiség kimunkálásának elősegítése az 
egyház, a nemzet és a társadalom számára, 
mindez ökumenikus szemléletmódon ke-
resztül. Ennek jegyében a novemberi Or-
tutay-est előadója Józan Lajos nyugalma-
zott református lelkipásztor, helytörténész, 

családfakutató volt. A Régi görögkatolikus családok a krónikák tükrében című 
elő adásának – a hagyományokhoz híven – az Ortutay-szakkollégium adott ott-
hont november 25-én.

A szakkollégium célja, hogy a főiskolai 
hallgatók számára olyan minőségi – szelle-
mi, lelki, fizikai – környezetet biztosítson, 
amely elősegíti emberi növekedésüket, 
szakmai elmélyülésüket, szélesebb körű tá-
jékozottságukat a kultúra más-más területe-
in. Céljuk elérésében nagy szerepet töltenek 
be az Ortutay-esték, melyeket havonta ren-
deznek meg tematikus előadások, különbö-

ző vendégelőadókkal történő beszélgetések formájában.

Az eddig megrendezett Ortutay-estekhez és azok tematikáihoz híven a mostani 
alkalommal is izgalmas és lebilincselő elő adásban lehetett részük a szakkollégium 
lakóinak, valamint minden érdeklődőnek egyaránt.

Az Ortutay-esték novemberi alkalmán Varju Zoltán, a szakkollégium irodaveze-
tője köszöntötte a megjelent vendégeket, majd közös imádságot követően kezde-
tét vette az előadás.

Az est előadója, Józan Lajos nyugalmazott református lelkipásztor egy teljes és 
élményekben gazdag életpályát tudhat a magáénak a kárpátaljai magyar reformá-
tus lelkek gondozásában. Mind emellett kiemelkedő szerepet tölt be a kárpátaljai 
családfakutatások terén. Ez utóbbihoz kapcsolódott a Régi görögkatolikus csalá-
dok a krónikák tükrében című elő adása is, mely során részletesen megismerked-

hettünk a Magyar Királyság északkeleti ré-
szén elő görögkatolikus családok életével, 
munkásságával, valamint az akkori, sőt még 
ma is érezhető hatásaival. Az előadás során 
Józan Lajos a sok-sok éven keresztül össze-
gyűjtött és kidolgozott saját kutatási ered-
ményeit osztotta meg a hallgatósággal.

A teljes előadás megtekinthető az Ortutay 
Elemér Görögkatolikus Szakkollégium hivatalos Facebook-oldalán.

Az előadást követően a szakkollégium diákjai és a megjelent vendégek egy éltető 
énekkel fejezték ki hálájukat a roppant mód részletgazdag és tartalmas előadásért. 
Ezt követően mindenki tartalmas együttléttel és az előadás során felmerülő kér-
dések megvitatásával tölthette az este további részét.

Kopinczu Krisztián
Kárpátalja hetilap

Az előadás megtekint-
hető a QR-kód 
beolvasásával
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Kocsis Fülöp érsek-metropolita 
volt az Ortutay-esték vendége

„A nyugat messze előttünk jár, de tévúton...”

Az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium előadássorozata, az Or-
tutay-esték vendége december 8-án Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita 
volt.

Az anyaországi egyházfő a megérkezését követően először részt vett a beregszászi 
magyar görögkatolikus közösség vecsernyéjén.

A közös imádság után a szakkollégium Firczák-termében tartotta meg előadását, 
melynek központi témája a jelenlegi nyugati kultúra és társadalom, s annak veszé-
lyei bemutatása volt. „Nyugat messze előttünk jár, de tévúton” – idézte beszéde 
bevezetőjeként Lev Tolsztoj bölcs mondását.

Gondolatainak alapjául Rod Dreher amerikai író, újságíró Szent Benedek életút-
ján című írása szolgált. Könyvének középpontjában Nursiai Szent Benedek, a 
bencés rend alapítója és annak tanítása áll. A szerzetes akkor élt, amikor a Nyu-
gatrómai Birodalom összeomlott. Az akkori időszak és jelen korunk között szá-
mos párhuzam vonható. A szerző a hagyományos keresztény nézőpontból bírálja 
az újkori nyugati kultúrát.

Fülöp érsek a könyv alapján, a középkorból kiindulva, az egyházi, filozófiai és a 
művészeti irányzatok változásain keresztül szemléletesen vázolta fel azt a folya-

matot, amely elvezetett ahhoz a felfogásig, ami ma leginkább a nyugati társadal-
mat és kultúrát jellemzi. Olyan kérdéskörök kerültek szóba, mint a nemi identi-
tás, a hagyományos értékek, a liberalizmus és a család fogalma. Arra is kitért, 
hogy míg a középkorban – amit sokan tévesen „sötétnek” neveznek – Isten jelen 
volt a társadalomban, addig a mai ember száműzte Őt a világból. Éppen ezért 
mindenkinek egyénileg kell megkeresnie és az élete részévé tennie Istent.

Az előadást követően a szakkollégium ebédlőjében, vacsora közben kötetlen for-
mában folytatódott a beszélgetés az érsek atyával.

Marosi Anita / Kárpátalja.ma

Az előadás megtekinthető a 
QR-kód beolvasásával

Interjú a püspökatyával 
megtekinthető a QR-kód 

beolvasásával
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Megemlékezést és évzárót tartottak az Ortutay-kollégiumban

A beregszászi Ortutay Elemér Görögkatolikus Kollégium június 2-án emlékezett 
meg névadója 105 évvel ezelőtti születésnapjáról, valamint tartotta meg tanévzáró 
ünnepségét.

A Beregszászi Bethlen Gábor Líceum falán elhelyezett Ortutay-emléktábla előtt 
Szabó Konstantin görögkatolikus pap, Elemér atya egykori tanítványa idézte fel 
legkedvesebb emlékeit mesteréről. Szabó Árpád, a líceum igazgatója példakép-
ként állította a jelenlévő kollégista fiatalok elé az egykori Vérke-parti diák, Or-
tutay Elemér életét. Egy rövid idézet is felhangzott Ortutay Elemér visszaemléke-
zéseiből, majd a jelenlévők elhelyezték koszorúikat az emléktábla alatt.

A továbbiakban az Ortutay-kollégiumban folytatódott a program, ahol az imaó-
ra elvégzése után Luscsák Nílus, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye se-
gédpüspöke köszöntötte az egybegyűlteket. Kiemelte, hogy ebben az évben szá-
mos jeles eseményt ünnepel az egyházmegye: a görögkatolikus egyház 
születésének 375., az egyházmegye felállításának 250., Romzsa Tódor boldoggá 
avatásának 20., Margitics János és Szemedi János egykori püspökök születésének 
100. évfordulójára emlékezik meg idén a kárpátaljai görögkatolikusság. Emellett 
105 évvel ezelőtt született Ortutay Elemér hitvalló pap, akire tisztelettel és hálával 
gondolunk hite és egyháza iránti hűsége, életpéldája miatt.
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A következőkben Marosi István, kollégiumvezető lelkész foglalta össze az elmúlt 
tanév kollégiumi programjait, eseményeit, valamint ismertette az intézmény to-
vábbi terveit. Ahogy megfogalmazta: „Ortutay Elemér atya szellemiségét szeret-
nénk átadni a szakkollégium lakóinak. A lelkük, a szellemük, a világnézetük bő-
vítéséhez szeretnénk hozzájárulni.”

Ennek jegyében különböző témákban (honismereti, egyháztörténeti, borkultú-
ra) szerveztek szakkollégiumi képzéseket. Lelkigyakorlatokkal, egyházi szertartá-
sokkal, kirándulásokkal, filmklubbal, vendégelőadók meghívásával igyekeztek 
hozzájárulni a kollégium hallgatóinak fejlődéséhez.

A beszámolót követően, hagyományteremtő céllal, emléklapot nyújtottak át a ta-
nulmányaikat befejező kollégistáknak. Ebben az évben az intézmény 34 lakója 
közül 9-en végeznek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán és hagy-
ják el a kollégiumot.

A továbbiakban dr. Csernicskó István, a Rákóczi-főiskola rektora köszöntötte a 
jelenlévőket.

Dr. Erdei Péter, Magyarország Beregszászi Konzulátusának vezető konzulja fel-
hívta a kollégisták figyelmét arra, hogy szerencsésnek mondhatják magukat, hi-

szen az anyaország támogatásának köszönhetően az elmúlt időszakban jelentős 
mértékben javult a kárpátaljai óvodák, iskolák és egyéb oktatási, közösségi intéz-
mények infrastruktúrája. Az évzáró ünnep agapéval ért véget.

Marosi Anita / Kárpátalja.ma

A tanévzáró megtekint-
hető a QR-kód beolvasá-

sával
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1. Uzsok - Ужок
2. Hajasd - Волосянка
3. Ligetes - Луг
4. Fenyvesvölgy - Ставне
5. Határhegy - Загорб
6. Patakófalu - Стужиця
7. Malomrét - Жорнава
8. Viharos - Вишка
9. Alsórosztoka - КостринськаРозтока
10. Csontos - Кострина
11. Sóslak - Сіль
12. Csillagfalva - Княгиня
13. Révhely - Забрідь
14. Nagyberezna - Великий Березний
15. Kisberezna - Малий Березний
16. Mércse - Мирча
17. Sóhát - Чорноголова
18. Bercsényifalva - Дубриничі
19. Drugetháza - Зарічево
20. Perecseny - Перечин
21. Ószemere - Сімер
22. Turjaremete - Тур’ї Ремети
23. Kisturjaszög - Турички
24. Hárs - Липовець
25. Rákó - Раково
26. Turjavágás - Тур’я Пасіка
27. Poroskő - Порошково
28. Ókemence - Кам’яниця
29. Nevicke - Невицьке
30. Felsődomonya - Оноківці
31. Minaj - Минай
32. Őrdarma - Сторожниця
33. Ketergény - Розівка
34. Baranya - Баранинці
35. Ungvár - Ужгород
36. Börvinges - Барвінок
37. Nagyláz - Великі Лази
38. Mélyút - Глибоке
39. Alsószlatina - Нижнє Солотвино
40. Szerednye - Середнє
41. Ungcsertész - Чертеж
42. Horlyó - Худлево
43. Antalóc - Анталовці
44. Kajdanó - Кайданово
45. Benedeki - Бенедиківці
46. Beregrákos - Ракошино
47. Iványi - Іванівці
48. Munkács - Мукачево
49. Pósaháza - Павшино
50. Alsókerepec - Нижній Коропець

51. Dercen - Дерцен
52. Gát - Гать
53. Gút - Гут
54. Kisbégány - Мала Бийгань
55. Makkosjánosi - Яноші
56. Nagybégány - Велика Бийгань
57. Zápszony - Запсонь
58. Beregsom - Шом
59. Harangláb - Горонглаб
60. Hetyen - Гетен
61. Csonkapapi - Попово
62. Mezőkaszony - Косонь
63. Beregdéda - Дийда
64. Asztély - Астей
65. Macsola - Мочола
66. Tiszacsoma - Чома
67. Mezőgecse - Геча
68. Nagybakta - Велика Бакта
69. Beregszász - Берегове
70. Kigyós - Кідеш
71. Nagybereg - Великі Береги
72. Alsóremete - Нижні Ремети
73. Felsőremete - Верхні Ремети
74. Komlós - Хмільник
75. Beregkövesd - Кам’янське
76. Nyíresújfalu - Дунковиця
77. Drágabártfalva - Доробратово
78. Dávidfalva - Завидово
79. Hátmeg - Загаття
80. Kelemenfalva - Климовиця
81. Gálfalva - Кобалевиця
82. Iváskófalva - Івашковиця
83. Beregkisalmás - Залужжя
84. Beregleányfalva - Лалово
85. Nyírhalom - Березинка
86. Felsőkerepec - Верхній Коропець
87. Kendereske - Коноплівці
88. Kölcsény - Кольчино
89. Szentmiklós - Чинадійово
90. Kékesfüred - Синяк
91. Kishídvég - Пасіка
92. Újtövisfalva - Драчино
93. Bányfalu - Сусково
94. Szolyva - Свалява
95. Galambos - Голубине
96. Királyfiszállás - Солочин
97. Polena - Поляна
98. Aklos - Уклин
99. Felsőgereben - Верхня Грабівниця
100. Vezérszállás - Підполоззя

 Görögkatolikus múltunk emlékei

A kollégiumi tanévzáró után elindítottuk a nyarunkat talán leginkább meghatá-
rozó kutatásunkat. 231 településre látogattunk el. Terepbejárásunk során arra tö-
rekedtünk, hogy az adott településen a lehető legtöbb információt tudjuk doku-
mentálni. A kutatás alatt három fő irányvonalra koncentráltunk. Felkerestük a 
görögkatolikus egyház múltjával kapcsolatos épített örökséget vagy annak a he-
lyét; szemléztük a tárgyi emlékeket; igyekeztünk begyüjteni a lokális térséghez 
tartozó görögkatolikusság múltját és jelenét felölelő információkat. Munkánk 
során, bár nem volt célkitűzésünk, a kezdetektől fogva odafigyeltünk az adott te-
lepülésen esetlegesen fellelhető „kallódó” magyar emlékekre. A munka alatt fény-
kép, videó, valamint drónfelvétel segítségével dokumentáltuk az adott település 
görögkatolikus vonatkozású értékeit. Kutatásunk első gyümölcse az, hogy számos 
általunk eddig ismeretlen információra tettünk szert. Megismerkedtünk az érté-
kek állapotával. Kapcsolatokat alakítottunk ki a helyi lakosokkal. A terepbejárás a 
jövőben még folytatódik. A munka részben alapjául szolgál a szervezés alatt lévő 
görögkatolikus múzeumnak. Részét képezi egy görögkatolikus útikönyv megje-
lentetésének. Továbbá a begyűjtött csaknem 85 GB adatot a rendszerezést követő-
en szeretnénk minden érdeklődő számára honlapunkon elérhetővé tenni. A kuta-
tás vezetője Szabó Konsantin, valamint Marosi István atya volt. Az alábbiakban 
azon települések listája látható, melyet felkerestünk.

Varju Zoltán

Csontosi fatemplom
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101. Szarvasháza - Жденієво
102. Izbonya - Збини
103. Hidegrét - Пашківці
104. Beregsziklás - Щербовець
105. Rekesz - Задільське
106. Latorcafő - Латорка
107. Bagolyháza - Біласовиця
108. Katlanfalu - Котельниця
109. Csendes - Тишів
110. Alsóverecke - Нижні Ворота
111. Rákócziszállás - Завадка
112. Ábránka - Абранка
113. Kisanna - Ганьковиця
114. Csernik - Черник
115. Malmos - Стройне
116. Lombos - Лопушанка
117. Zajgó - Дусино
118. Kopár - Росош
119. Kerecke - Керецьки
120. Kovácsrét - Кушниця
121. Szuhabaranka - Бронька
122. Dolha - Довге
123. Zárnya - Приборжавське
124. Lukova - Луково
125. Misztice - Імстичово
126. Bilke - Білки
127. Szajkófalva - Осій
128. Ilonca - Ільниця
129. Cserhalom - Дубрівка
130. Szőllősrosztoka - Мала Розтока
131. Ilosva - Іршава
132. Beregkisfalud - Сільце
133. Alsókaraszló - Заріччя
134. Ölyvös - Вільхівка
135. Felsősárad - Широке
136. Felsőveresmart - Велика Копаня
137. Nagyszőlős - Виноградів
138. Szőlősvégardó - Підвиноградів
139. Oroszvölgy - Руська Долина
140. Mátyfalva - Матійово
141. Fancsika - Фанчиково
142. Tiszaújhely - Нове Село
143. Karácsfalva - Карачин
144. Tiszaújlak - Вилок
145. Tiszakeresztúr - Перехрестя
146. Puskino - Пушкіно
147. Salánk - Шаланки
148. Sárosoroszi - Оросієво
149. Kovászó - Квасово
150. Bene - Бене

151. Nagyborzsova - Боржава
152. Vári - Вари
153. Halábor - Галабор
154. Badaló - Бодалово
155. Nagymuzsaly - Мужієво
156. Tiszabökény - Тисобикень
157. Tiszapéterfalva - Пийтерфолво
158. Csomafalva - Затисівка
159. Csepe - Чепа
160. Batár - Ботар
161. Nevetlenfalu - Неветленфолу
162. Akli - Оклі
163. Akli-hegy - Оклі Гедь
164. Királyháza - Королево
165. Sósfalu - Новоселиця
166. Huszt - Хуст
167. Iza - Іза
168. Lipcse - Липча
169. Herincse - Горінчово 
170. Berezna - Березово
171. Alsóbisztra - Нижній Бистрий
172. Félszeg - Противень
173. Podcsumály - Підчумаль
174. Vucskómező - Вучкове
175. Gombástelep - Запереділля
176. Ökörmező - Міжгір’я
177. Felsőverecke - Верхні Ворота
178. Volóc - Воловець
179. Zúgó - Гукливий
180. Padóc - Подобовець
181. Rosztoka - Розтока
182. Fülöpfalva - Пилипець
183. Iszka - Ізки
184. Kelecsény - Келечин
185. Repenye - Репинне
186. Vízköz - Сойми
187. Majdánka - Майдан
188. Felsőszinevér - Синевирська 
Поляна
189. Alsószinevér - Синевир
190. Felsőkalocsa - Негровець
191. Alsókalocsa -  Колочава
192. Rókarét - Мерешор
193. Égermező - Вільшани
194. Gázló - Забрідь
195. Sztanovec - Становець
196. Szeklence - Сокирниця
197. Mihálka - Крайниково
198. Száldobos - Стеблівка
199. Husztsófalva - Данилово

200. Ötvösfalva - Золотарьово
201. Csománfalva - Чумальово
202. Dulfalva - Дулово
203. Darva - Колодне
204. Uglya - Угля
205. Kisugolyka  -Мала Уголька
206. Talaborfalu - Теребля
207. Vajnág - Вонігово
208. Bustyaháza - Буштино
209. Visk - Вишково
210. Saján - Шаян
211. Veléte - Велятино
212. Técső - Тячів
213. Bedőháza - Бедевля
214. Taracköz - Тересва
215. Szentmihálykörtvélyes - Грушово

216. Alsóapsa - Нижня Апша
217. Aknaszlatina - Солотвино
218. Tiszafejéregyháza - Біла Церква
219. Nagybocskó - Великий Бичків
220. Lonka - Луг
221. Komlós - Хмелів
222. Terebesfejérpatak - Ділове
223. Körtelep - Круглий
224. Barnabás - Костилівка
225. Kiscserjés - Вільховатий
226. Rahó - Рахів
227. Bilin - Білин
228. Tiszaborkút - Кваси
229. Kőrösmező - Ясіня
230. Feketetisza - Чорна Тиса
231. Mezőhát - Лазещина 

A fülöpfalvai fatemplom
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Görögkatolikus médiatábor

Több, mint 40 témát érintettek az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ által 
szervezett médiatábor foglalkozásai Beregszászon. A négynapos rendezvényen a 
kárpátaljai görögkatolikus egyházközségek azon fiataljai vettek részt, akik érdek-
lődést mutatnak a fotózás iránt.

A médiatáborról készült 
hírösszefoglaló megtekinthető 

a QR-kód beolvasásával

Az első nap megtekinthető a 
QR-kód beolvasásával

Az második nap megtekinthető a 
QR-kód beolvasásával

Az harmadik nap megtekinthető a 
QR-kód beolvasásával
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Közösségépítő társasjátékest az Ortutay-szakkollégiumban

Véget ért a nyár. Az új tanév kezdetével megteltek az iskolapadok, a kollégiumok, 
és mindezekkel együtt kicsiny városunk, Beregszász is, ahol az Ortutay Elemér 
Görögkatolikus Szakkollégium vezetősége diákjai számára tematikus progra-
mokkal igyekszik még színesebbé tenni a főiskolai éveket. Így tettek szeptember 
9-én is, amikor tanévkezdő, közösségépítő társasjátékestet szerveztek az érdeklő-
dők számára.
„Mindenképp szerettünk volna olyan eseményt megvalósítani, ami szimboliku-

san megnyitja a kollégiumi évünket, hiszen szakkollégium lévén mi oktatunk, 
nevelünk is amellett, hogy szállást nyújtunk a diákoknak” – mondta Varjú Zoltán, 
az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium irodavezetője.
A cél érdekében a szakkollégium vezetősége a program keretén belül hálaadó, 

tanévkezdő szent liturgiát tartott, majd – hogy a kollégium lakói ne csak lelkiek-
ben növekedjenek, hanem izgalmakkal is gazdagodjanak – közösségépítő társas-
játékestet szervezett, melyet a Nagydobronyi Társasjáték Klub tagjai vezényeltek 
le.
A közel két éve fennálló, és ez idő alatt nagy sikereket elért Nagydobronyi Társas-

játék Klub játékmesterei vezették be a kollégistákat a társasjátékok világába. Az 
izgalmakkal és jó hangulattal teli játékest során a fiatalok érdekesebbnél érdeke-
sebb társasjátékokat ismerhettek meg, és próbára tehették magukat ezekben.
Balogh István, a Nagydobronyi Társasjáték Klub vezetője elmondta, hogy a klub 

tagjai szinte mind felnőttek, ami na-
gyon jól jelzi, hogy a társasjátékok 
nemcsak gyerekeknek valók, hanem 
olyan kulturális-szórakozási lehető-
ségek is, amikre érdemes összegyűl-
niük kicsiknek, nagyoknak, hiszen 
erős közösségépítő, összekovácsoló 
erejük van.
Szeptember során a szakkollégium 

programjai között szerepel még 
megannyi izgalmas, szórakoztató, de legfőképp tanulságos és építő jellegű alka-
lom, melyekre a szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt, függetlenül at-
tól, hogy diák, kollégista, gyerek vagy felnőtt.
Ilyen program például a Drávai Gizella Filmklub, melynek keretén belül heti 

rendszerességgel mozi minőségű filmvetítésre kerül sor hétről hétre. Idén a szak-
kollégium is csatlakozik a Kutatók Éjszakája programhoz, mely alkalomból pódi-
umbeszélgetésre kerül majd sor a Bendász István Görögkatolikus Könyv- és Le-
véltár folyamatban lévő kutatásairól, 
valamint egyéb izgalmas kutatási 
eredmények bemutatásáról. Az iz-
galmak itt nem érnek véget, hiszen 
egy szelektív hulladékgyűjtési pre-
venciós napot is szervez a szakkollé-
gium, melynek során egy PET-pa-
lack-prés és hulladékgyűjtő kerül 
átadásra, hiszen a tudatos hulladék-
gyűjtés és szelektálás a tisztább jö-
vőnk egyik záloga. Emellett az immár hagyományos, havonta megrendezésre ke-
rülő Ortutay-estek során különböző, Kárpátalját, sőt az egész Kárpát-medencét 
érintő tudományos, hitéleti, kulturális és történeti témákat van lehetőség megbe-
szélni. Szeptemberben az est vendége dr. Radvánszky Ferenc református lelkész 
lesz, akinek társaságában a tervek szerint egy jó hangulatú est elé néz minden 
érdeklődő.
Összességében a tanév során az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium 

megannyi érdekfeszítő programmal kedveskedik a lakói, valamint minden érdek-
lődő számára nyelvtől, kortól és vallási nézetektől függetlenül. A szervezők szere-
tettel várnak mindenkit!

Kopinczu Krisztián
Kárpátalja hetilap
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Beregszászban is bemutatták a Kárpátalja mozgásban című tanulmánykötetet

A budapesti, gyertyánligeti és ungvári kötetbemutatók után Beregszászban is be-
mutatták a Kárpátalja mozgásban: társadalmi változások és interetnikus viszo-
nyok az Euromajdan után c. tanulmánykötetet. A színvonalas rendezvénynek az 
Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium adott otthont, ahol Marosi István, 
a szakkollégium vezetője köszöntötte az egybegyűlteket, majd a kötet szerzőivel 
Varju Zoltán, az intézmény munkatársa beszélgetett.
A beszélgetésen Kovály Katalin (Földrajztudományi Intézet, Budapest), a kötet 

egyik szerkesztője röviden ismertette a kiadvány létrehozásának motivációját, va-
lamint annak tartalmát. Kitért arra is, hogy olyan ismeretterjesztő tanulmánykö-
tetről van szó, amely a tudományosság talaján megmaradva, ámde közérthető 
módon kívánja bemutatni Kárpátalját, az itt élők hétköznapjait, problémáit, jövő-
képét.

A továbbiakban Varju Zoltán a kötetben foglalt négy nagyobb kutatásról kérdez-
te a szerzőket. Molnár József a Summa 2017 c. kutatásról, Ferenc Viktória, a kötet 
társszerkesztője (Nemzetpolitikai Kutatóintézet, Budapest) a Tandem 2016 és 
2019 kutatásokról, míg Tátrai Patrik (Földrajztudományi Intézet, Budapest) a 
kárpátaljai magyar szórványkutatásról mesélt. Orosz Sándortól pedig – aki fotó-
anyagok, illetve ukrán nyelvű interjúk készítésével segítette a munkát – azt tud-
hattuk meg, hogy milyen személyes és szakmai élmények kötik a szórványkuta-

táshoz és a kutatócsapattal való együttműködéshez. A jó hangulatú beszélgetés 
végén néhány történetet, „kulisszatitkot” és kedves emléket is felelevenítettek a 
szerzők az egyes kutatások, terepmunkák kapcsán.
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A  magyar Országgyűlési Múzeumban

Az Ortutay Elemér Görögkatolikus 
Központ munkatársai 2021. szeptem-
ber 30-án ellátogathattak Budapestre 
egy egynapos tanulmányi kirándulásra 
a magyar Országgyűlési Múzeumba.
   Előre egyeztetett időpontban, belép-

tetési rendszerrel juthattunk be a Par-
lamentbe. Előbb a Magyar törvényho-
zás ezer éve című kiállítást nézhettük 
meg Szanyi-Légrády Eszter és Mi-
hályfi-Tóth Alex muzeológusok kísé-
retében. A kiállítás munkafolyamatá-
ról, pedagógiai oldaláról, a történelem 
kronológiai sorrendjének dokumentá-
lis megjelenítéséről kaptunk hasznos 
tanácsokat. Ezt követően a kupolacsar-
nokban nézhettük meg a magyar Szent 
Koronát és a koronázási jelvényeket. A 
Parlament folyosóin járva felemelő ér-

zés volt betekintést nyerni az országház munkájába. Megnézhettük Tisza István Az 
Új világ hajnalán című időszakos kiállítást is. Különös megtiszteltetés volt szá-
munkra, hogy Kovács Zoltán, a múzeum igazgatója köszöntött minket. Ezt követő-
en pedig szakmai megbeszélés keretében  Marosi István atya, az Ortutay-szakkollé-
gium vezetője ismertette múzeumunk terveit.
   Hálásan köszönjük Szanyi-Légrády Eszternek és Mihályfi-Tóth Alexnek a ránk 

szentelt figyelmét, akik hasznos tanácsokkal láttak el bennünket, és segítőkészsé-
gükről biztosítva kívántak számunkra jó munkát. A jövőbeli eredményes együtt-
működésben bízva búcsúztunk el egymástól.

Kovács Ágota

Hulladékgazdálkodási nap 
az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégiumban

Újabb tematikus estét tartottak az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégi-
umban szeptember 23-án. Ez alkalommal a hulladékgazdálkodásé, a helyes és 
tudatos hulladékgyűjtésé és -szelektálásé volt a főszerep.
Igaz, az idei tanév még csak egy hónapja tart, de már megszoktuk, hogy az Or-

tutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium bővelkedik az érdekesebbnél érde-
kesebb programokban.
Hétről hétre filmestek szórakoztatják a kollégium lakóit és mindenkit, aki szeret-

ne moziminőségben megtekinteni egy-egy szórakoztató, de mégis tanulságos fil-
met. Emellett a kollégium vezetői igyekeznek minden korosztály széles körű igé-
nyeit kielégíteni a megszokott, havonta egyszer megrendezésre kerülő 
Ortutay-estékkel, valamint a mindig változó és aktualitásokat felvonultató tema-
tikus estékkel.
Szeptember utolsó ilyen rendezvényén a tudatos hulladékgazdálkodás és szelek-

tív hulladékgyűjtés került terítékre, hisz ha tisztábbá, élhetőbbé akarjuk tenni 
környezetünket, azt meg kell tanítanunk minden korosztálynak, a legkisebbektől 
a legnagyobbakig.
Ez alkalommal egy félig magyar, félig ukrán gyökerekkel rendelkező termé-

szetfilmes, Ljasuk Dimitry A Tisza nevében című, a kárpátaljai hulladékproblé-
máról szóló 55 perces dokumentumfilmjét láthatták az érdeklődők.
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A film négy országban – Ukrajnában, Magyarországon, Szerbiában és Romániá-
ban – játszódik. A rendező egyedi módon igyekszik bemutatni a környezetszeny-
nyezés határokon átívelő problémáját több szereplő érzésein és történetein ke-
resztül. Fő célja ezzel a probléma okainak feltárása és megértése, az eddigi 
megoldások bemutatása és újabbak keresése.
„Folyóink szennyezettsége növekszik, sürget az idő a cselekvésre” – hangzik el a 

filmben. A Tiszát érintő műanyag és egyéb anyagok általi szennyezés pusztítja a 
folyó flóráját és faunáját, emellett elcsúfítja partjait. Viktor Bucsinszki (Bereg-
szász) és Franz Béla (Kőrösmező) kárpátaljai környezetvédők a probléma enyhí-
tésére néhány éve nyitottak egy-egy kisebb, ám annál hatékonyabb hulladékkeze-
lő udvart, ahol szelektíven csoportosítják a hulladékot. A filmben a rendező 
személyesen kíséri végig küzdelmes hétköznapjaikat.
A dokumentumfilm egyik célja, hogy fényt derítsenek a kárpátaljai, sőt az egész 

Kárpát-medencei hulladékprobléma okaira, és lehetséges megoldásokat keresse-
nek ezekre. Végigkísérhetjük a hulladék útját a forrástól, azaz a Fekete- és a Fe-
hér-Tiszától egészen a Fekete-tengerig, közben pedig láthatjuk, hogy ez a problé-
ma nem csupán egy nemzetet, hanem a Kárpát-medence több országát is érinti.
Sok ország tevékeny részt vállal abban, hogy a hulladék problémáját orvosolják, 

de ahhoz, hogy valóban változás történjen, mindenkinek tennie és változtatnia 
kell! Azonban sok olyan eseménnyel és helyzettel szembesülünk eközben, amely 
nagyban megnehezíti a szebb és tisztább környezetünk jövőképét. Ilyen például a 
rahói szeméttelep problémája is, közvetlenül a Tisza partján, ahol kétszáz méter 
hosszan közel tizenöt méter magas szeméthegyek „ékesítik” a Tisza festői szépsé-
gét. Ezért fordul a rendező Ukrajna elnökéhez, Volodimir Zelenszkijhez, hiszen 
maga a film egy üzenet az elnökhöz a Tisza nevében.
A film megtekintését követően – hogy a látott és hallott információ a gyakorlat-

ban is hasznosíthatóvá váljon – a kollégium vezetői egy PET-palack-prést és egy 
hulladékgyűjtőt adtak át a szakkollégium diákjai számára, hiszen minden nagy 
dolog kicsiben kezdődik.
Mától kezdve a kollégium lakói is hozzájárulhatnak a tisztább és élhetőbb kör-

nyezet megvalósításához, hiszen nekik csak egy mozdulat, környezetünknek – 
kicsiny városunktól egészen a Kárpát-medencéig – viszont hatalmas segítség.

Kopinczu Krisztián
Kárpátalja hetilap

In memoriam Arad
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Panachida Ortutay Elemér atya tiszteletére

„E sírkereszt félelmetes és rettegett jelvény […] népednek pedig szolgáljon hat-
hatós oltalmára, hitben való megszilárdulásra, a reménység támasza gyanánt, a 
harcban győzelmül, s az erények gyakorlásában vezércsillagul.” (síremlék megál-
dása)
Az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium munkatársai október 21-én 

az intézményünk névadójára emlékeztek Ungváron a Kálvária temetőben. 
80 évvel ezelőtt, ezen a napon szentelték Ortutay Elemért pappá. A néhai görög-

katolikus lelkész, teológiai tanár síremlékét nemrég újították fel leszármazottai, 
melyet most Marosi István, az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium 
igazgatója szentelt meg.
Az intézmény feladatának és kötelességének tekinti Elemér atya szellemi hagya-

tékának megőrzését, ismertetését. „Hivatásunk, hogy az Ortutay-szellemiséget 
képviseljük, tovább éltessük. Arra törekszünk, hogy ennek a jegyei – a tudás, az 
emberség, a jóság, az egyház, a kárpátaljai magyarság, illetve a kárpátaljai nemze-
tek iránti elkötelezettség – tovább tudjon élni.” – hangsúlyozta a szertartás végén 
Marosi István.

Lőrinc Bernadett
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„Azok, akik másokat megalázó rendszereket tartanak fent, mindig rettegnek”
Főhajtás és koszorúzás az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére

Az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium vezetősége és diákjai csendes 
főhajtással és koszorúzással emlékeztek meg október 21-én az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc hőseiről a beregszászi vasútállomás mellett található em-
lékműnél.

Az esemény Varju Zoltánnak, az intézmény irodavezetőjének rövid történelmi 
áttekintőjével vette kezdetét, melyben kitért arra, hogy miért fontos megemlékez-
nünk hőseinkről, akik életüket is bátran odaadták a haza szabadságáért. Továbbá 
hangsúlyozta, hogy a megemlékezés elengedhetetlen fontosságú történelmünk és 
múltunk őrzésében, amit a fiatalabb generációknak is át kell adnunk, meg kell 
tanítanunk.
Ezt követően Marosi István görögkatolikus parochus, az Ortutay-szakkollégium 

vezetője osztotta meg gondolatait.
„Minden emberben van egyfajta szabadságvágy, amit vissza lehet fogni, de csak 

ideiglenesen, mert a szabadságvágy mindig ki akar törni! A szabadságért nem 
azért küzdünk, hogy azt megszerezve bármit megtehessünk, hanem azért, mert 
akkor tudjuk saját egyéniségünket a leginkább megélni, kifejezni és ezáltal értéke-
sebb emberekké válni” – hívta fel a diákok figyelmét István atya.

Az 1956-os eseményekre na-
gyon jól illik Marosi István gon-
dolata, miszerint azok, akik má-
sokat megalázó rendszereket 
tartanak fenn, mindig rettegnek. 
Hiszen azzal, hogy minden igaz 
magyarból kitört a szabadság-
vágy, és fellázadtak az elnyomás 
ellen, megfélemlítették elnyomó-
ikat, aminek idővel beérett a 
gyümölcse, és igaz, nagy árat fi-
zetve, de a magyar nép kivívta 
szabadságát és függetlenségét.

A megemlékezés végén a szak-
kollégium két legidősebb tagja 
elhelyezte az emlékezés koszo-
rúit az emlékműnél, majd közö-
sen elénekelték nemzeti imádsá-
gunkat, a Himnuszt.

Kopinczu Krisztián
Kárpátalja hetilap
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Szakkollégiumi képzéseink

Az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium célja, hogy olyan környezetet bizto-
sítson az itt lakó hallgatók számára, ahol gyakorolhatják keresztény hitüket, és emellett 
széles körű szellemi és kulturális tájékozottságra is szert tehetnek. E célt szolgálják a 
szakkollégiumi képzések, melyek a 2021/2022-es tanévben is tovább folytatódnak.
Az előző évhez hasonlóan széleskörű ismereteket szerezhetnek hallgatóink a bor- és 

gasztrokultúra területén. 
A tanév első felében mindkét képzés sikeresen megvalósult. A borkultúra-kurzus Sass 

Krisztián, a gasztrokultúra pedig Karmacsi-Sass Enikő vezetésével vette kezdetét. Mind-
két képzés két tanegységre épült: a vendégoktatóink által tartott elméleti, és a terepen 

történő gyakorlati részből.
A borkultúra kurzuson a hallgatók széles körű bete-

kintést nyerhettek a szőlőtermesztés és a szőlőgondo-
zás mikéntjébe, megismerkedtek a különböző szőlő-
fajtákkal és azok felhasználásával is. Ezek után a Sass 
Családi Pincészetbe is ellátogattak a képzés résztve-
vői, akik 12 borfajtát meg is kóstolhattak.
Részletes és gazdag betekintést nyerhettek a kárpát-

aljai gasztronómiába és vendéglátásba a gasztokultú-
ra kurzus résztvevői is. A képzés oktatója, Karma-
csi-Sass Enikő elméleti előadásában a vendéglátás 
alapjaival ismertette meg a hallgatókat. A képzés gya-
korlati részében pedig a mezőkaszonyi Kulacs étte-
rembe látogattak el a hallgatók, ahol összeállították és 
elkészítették saját étlapjukat.

Lőrinc Bernadett
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X. alkalommal nyitotta meg kapuit a Kárpátaljai Vándoregyetem

A „GENIUS” Jótékonysági 
Alapítvány a 2012/2013-as 
tanévtől minden évben 
meghirdeti a Soós Kálmán 
ösztöndíjprogramot. Célja, 
hogy a kárpátaljai felsőokta-
tási intézmények magyar 
hallgatóit és tanárait tudo-
mányos tevékenységre ösz-
tönözze, fejlessze a magyar 
tudományos szaknyelvet, 
elősegítse a Kárpátalján 

működő magyar nyelvű tanszékek és intézmények együttműködését. Nem utolsó 
sorban a programmal emléket kívánunk állítani a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola tragikus hirtelenséggel elhunyt alapító rektorának, Soós Kál-
mánnak.
A Soós Kálmán ösztöndíjprogram három alprogramból tevődik össze:
1. Kárpátaljai Vándoregyetem
2. A magyar nyelvű felsőoktatás munkáját elősegítő oktatási jegyzetek és szak-

nyelvi szótárak készítése
3. Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása.
A három alprogramra ebben a tanévben összesen 48 fő jelentkezett.
A Vándoregyetem lehetőséget nyújt a kárpátaljai felsőoktatásban dolgozó, foko-

zattal rendelkező oktatók számára, hogy tudományos kutatási eredményeiket 
négy különböző intézményben bemutassák. Ezáltal a fiatalok betekintést nyerhet-
nek elismert szakemberek kutatási területeibe, tudományos eredményeibe, ami 
fontos a kárpátaljai magyarság és a jelenlegi egyetemes tudomány számára.
A pályázatra olyan magyar nemzetiségű, fokozattal rendelkező tanárok vagy ku-

tatók jelentkezését várjuk minden tanévben, akik valamelyik kárpátaljai felsőok-
tatási intézményben munkaviszonnyal rendelkeznek, és általános érdeklődésre 
számot tartó témával előadást kívánnak tartani magyar nyelven.
A Kárpátaljai Vándoregyetem a 2012/2013-as tanévben 12 előadóval indult útjá-

ra, melynek kezdetben két állomása volt: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola és az Ungvári Nemzeti Egyetem akkor még Magyar Tannyelvű Humán- 
és Természettudományi Kara, ma már Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos In-
tézet. A 2016-os évtől a Kárpátaljai Vándoregyetem egy harmadik helyszínnel 
bővült, a radvánci Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégiummal, 2020-ban 
pedig bekapcsolódott helyszínként a beregszászi Ortutay Elemér Görög Katolikus 

Szakkollégium.
A Vándoregyetem 2015-ben két alkalommal is megvalósult, így 10. jubileumát 

ünnepelte 2021. november 15-én. A tudományos programon az elmúlt 10 tanév-
ben összesen 78 előadás hangzott el. Ez évente 2–4 szekcióban 4–10 előadót és 
közel 100 érdeklődőt jelent.
A Vándoregyetemen  eddig az alábbi intézmények oktatói, kutatói képviselték 

magukat: Budapesti Corvinus Egyetem, Kárpátaljai Képzőművészeti Főiskola, II. 
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Ungvári Nemzeti Egyetem, Ukrán 
Nemzeti Tudományos Akadémia Ungvári Elektronfizikai Kutatóintézete.
A 2021/2022-es tanévben a Vándoregyetemre 2021. február 16. és szeptember 

29. között lehetett jelentkezni. Ez idő alatt 7 fő nyújtotta be pályázatát, melyből 6 
fő tartotta meg előadását. Ők valamennyien a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-
gyar Főiskola oktatói, akik 3 tudományterületet képviselnek: történelem, bioló-
gia, matematika.
Az ünnepélyes megnyitót és Soós Kálmán mellszobrának megkoszorúzását kö-

vetően kezdetét vették az előadások két szekcióban: Történelem- és Társadalom-
tudományi, Természettudományi. Ugyanezen a napon 18.00 órától az előadások 
Beregszászon, az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégiumban folytatód-
tak.
A tervek szerint 2021. november 17-én a Vándoregyetem harmadik állomása az 

Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézetébe, va-
lamint a negyedik és egyben utolsó helyszínére, a radvánci Szent Gellért Római 
Katolikus Szakkollégiumba érkezett volna. Azonban a járványhelyzet ezt meg-
akadályozta, így ez utóbbi két helyszínről az érdeklődők online vehettek részt a 
Beregszászon tartott előadásokon, a Google Meet felületen. Az eladásokra min-
den más érdeklődő is csatlakozhatott.
Az idei Vándoregyetemen előadást tartott: dr. Braun László, dr. Csatáry György, 

dr. Kohut Erzsébet, Szamborovszkyné dr. Nagy Ibolya, dr. Sztojka Miroszláv és dr. 
Váradi Natália.
A Kárpátaljai Vándoregyetem megvalósulását a Magyar Kormány, a Miniszterel-

nökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatta.

Váradi Natália, programfelelős,
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója
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Gyertyagyújtás Beregszász főterén advent harmadik vasárnapján

A várakozást szimbolizáló ko-
szorú harmadik gyertyája is 
lángra lobbant vasárnap Bereg-
szász központjában. December 
12-én az öröm lángjának megy-
gyújtását a Kárpátaljai Magyar 
Kulturális Szövetség (KMKSZ) 
és a Beregszászi Görögkatolikus 
Egyház közösen szervezte meg. 
Az ünnepséget többek között 

megtisztelte jelenlétével Beke 
Mihály András beregszászi első 

beosztott magyar konzul, Luscsák Nílus, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházme-
gye püspöke, valamint Demkó Ferenc, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye 
Beregszászi Magyar Esperesi Kerületének püspöki helynöke, dr. Orosz Ildikó, a 
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) elnöke, Babják Zol-
tán, a Beregszászi kistérség polgármestere, továbbá Sin József, a KMKSZ Bereg-
szászi Középszintű Szervezetének elnöke.

A rendezvény kezdetén egyházi 
és adventi énekek csokrát hall-
hattuk a Beregszászi Görögkato-
likus Egyházközség kórusának 
előadásában.

Ezt követően Beke Mihály And-
rás tartotta meg köszöntőbeszé-
dét. „Az advent a türelemről, a 
várakozásról, a szeretetről szól!” 
– fogalmazott beszédében, vala-

mint hozzátette, hogy a karácsony az évnek azon időszaka, amikor egy kicsit lel-
assul, elcsendesül a világ, van időnk magunkba fordulni, és ezáltal jobb emberré 
válhatunk.

Beszédében Pilinszky János sorait idézte: „Ádvent: a várakozás megszentelése. 
Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni az 
után, ami a miénk. […] Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes 
türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár.”

A továbbiakban Babják Zoltán köszöntötte a megjelenteket, aki örömmel a szívé-
ben fejezte ki, miszerint felemelő 
érzés látni, hogy a rossz időjárás 
ellenére szép számmal gyűltek 
össze érdeklődők a gyertyagyújtó 
ünnepségre advent harmadik va-
sárnapján.

„Mit szeretnénk a legjobban? 
Nyugalmat! Nyugalomban sze-
retnénk pihenni, dolgozni, csalá-
dunkkal együtt lenni, barátain-

kat, kollégáinkat hazavárni külföldről, együtt lenni akkor is, amikor jó, akkor is, 
amikor rossz. Erről szól számunkra az advent” – fogalmazott a polgármester úr.
Sin József köszöntőbeszédében felhívta mindannyiunk figyelmét az advent cso-

dálatos időszakára, ám kiemelte, hogy sokak szívében mégis nyugtalanság honol. 
„Ha megvizsgáljuk mi is történik 
a nagyvilágban, arra jövünk rá, 
hogy ebben a csodálatos időszak-
ban is számos csapás ér minket, 
mind természeti katasztrófák, 
mind az emberiséget veszélyezte-
tő koronavírus-világjárvány” – 
fogalmazott. – „Éppen ezért úgy 
gondolom, itt az ideje megvizs-
gálnunk önmagunkat és azt a kö-
zeget, amelyben élünk, hogy mi-

ért van ez így” – hangsúlyozta beszédében az elnök úr, majd hozzátette: „A fő 
mondanivalónk a szeretet kell, hogy legyen, és a szeretet helyébe anyagi dolgok, 
eszközök, téves ideológiák ne kerülhessenek. A szeretet mindennél fontosabb!”
Ezt követően ünnepélyes keretek között meggyúlt advent harmadik gyertyája. 

Az öröm gyertyáját Luscsák Nílus atya, Babják Zoltán, Sin József és Beke Miháy 
András gyújtották meg közösen.

A gyertyagyújtást követően a történelmi egyházak képviselői kérték Isten áldá-
sát, hogy a harmadik gyertyát szimbolizáló öröm átjárja mindannyiunk szívét és 
lelkét, családjainkat és munkahelyünket egyaránt.

Marosi István görögkatolikus áldozópap szavait idézve: „Azért fontos és lénye-
ges, amit az egyházak hirdetnek, hogy mindannyian megértsük és megtapasztal-
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juk azt, hogy az embernek a földi örömökön túl meg kell tudnia találni az Istentől 
származó örömöt. Ehhez egyetlen dolgot kell igazán tudnunk és éreznünk, még-
pedig azt, hogy az Isten velünk van!”
Hogy a rossz időjárás ellenére egy kis melegség járja át szívünket, az aknaszlati-

nai Bell Canto népi amatőr kamarakórus – akik idén ünneplik fennállásuknak 
harmincadik évfordulóját – ajándékozott meg minden jelenlévőt varázslatos ka-
rácsonyi énekekkel Vajnági Éva vezetésével.

Az ünnepség tovább folytatódott a Rákóczi-főiskola átriumában, ahol a Bereg-
szászi Görögkatolikus Egyház és az Ungvári Görögkatolikus Székesegyház kórusa 
tartott adventi hangversenyt, melyre minden érdeklődőt szeretettel vártak, ter-
mészetesen a karantén szabályainak szigorú betartásával.

Kopinczu Krisztián
Kárpátalja hetilap

Megszentelték az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ kupolakeresztjét

A szentelési ünnepséget a jelenleg még építés alatt álló Ortutay Elemér Görögka-
tolikus Központ udvarán rendezték meg december 13-án. A hatályos karan-
ténszabályok betartása érdekében zárt körű volt a rendezvény.

Az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium a II. Rákóczi Ferenc Kárpát-
aljai Magyar Főiskola oktatási egységeiben tanuló hallgatók számára biztosít szál-
lást. Céljuk, hogy a főiskolai hallgatók számára biztosítsák azt a minőségi – szel-
lemi, lelki, fizikai – környezetet, amely elősegíti emberi növekedésüket, szakmai 
elmélyülésüket, szélesebb körű tájékozottságukat a kultúra egyes területein. Azon 
dolgoznak, hogy segítsék hallgatóik tehetségének kibontakozását a kárpátaljai 
társadalom javára.

Emellett legfontosabb szempontjaik közé tartozik a keresztény emberképen ala-
puló személyiség kimunkálásának elősegítése az egyház, a nemzet és a társada-
lom javára, továbbá céljuk, hogy mélyebben megismertessék a görögkatolikus 
lelkiséget, más felekezetűek számára pedig hitelesen bemutassák a szakkollégium 
tevékenységét.

Eszményeik közé tartozik a szolidaritás, az értelmi és lelki képzés, a szaktudás 
erősítése, a közösségi életvitel, a társadalmi érzékenység, a görögkatolikus            

A koncert megtekinthető 
a QR-kód beolvasásával
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egyházi hagyományok megélése, nyitottság a történelmi egyházak hagyományai 
iránt.

Ezen céljaik elérése és további célok kitűzése érdekében az intézmény a jövőben 
tovább bővül egy Ortutay Elemér Görögkatolikus Központtal is, melynek kupolá-
ját háromméteres kereszt fogja díszíteni. December 13-án a kereszt megszentelése 
zártkörűen zajlott. A rendezvényen jelen volt Marosi István görögkatolikus 
parochus, az Ortutay-szakkollégium és a GörögKör vezetője, Demkó Ferenc, a 
Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye Beregszászi Magyar Esperesi Kerületé-
nek püspöki helynöke, valamint az intézmény munkatársai.

Igaz, zártkörűen, ugyanakkor imádságos lelkülettel és hálával szívükben kérték a 
jelenlévők a Jóisten áldását, hogy a Szent Kereszt jelképe óvja és őrizze közössé-
güket, valamint mindazokat, akik feltekintenek majd rá.

A kupolakereszt önmagában háromméteres, a legmagasabb pontja 38 méter ma-
gasan hirdeti majd Isten dicsőségét és a feltámadt Krisztus bizonyosságát, mely 
Beregszász számos pontjáról látható lesz majd. A kereszt időkapszulát tartalmaz.

Kopinczu Krisztián
Kárpátalja hetilap
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Ortutays-karácsony

Hagyományainkhoz hűen idén is sort 
kerítettünk az ortutays karácsonyi va-
csorára. Az alkalom lelkigyakorlattal 
kezdődött a beregszászi görögkatolikus 
templomban, melyet Pősze Roland atya 
tartott. A magvas gondolatok mellett 
lehetőségük volt kollégistáinknak és 
munkatársainknak szentgyónáshoz já-
rulni. A lelkigyakorlat szent liturgiával 
ért véget. Ezt követően kollégiumunk 

Firczák-termében Orosz Miklós szakács jóvoltából terített asztal várta az ünneplő 
közösséget. Hogy a hétköznapok szürkeségéből kitünjön, munkatársaink délelőtt 
szép ünneplő díszbe öltöztették a termet. Idén is minden kollégista feltette a kará-

csonyfára saját fenyődíszét, majd Marosi István atya, kollégiumunk igazgatója 
mondott köszöntő beszédet. A vacsora elfogyasztása után a kollégiumi „angyal-
kák” átadására került sor. A forraltbortól vidámmá derült este kötetlen beszélge-
téssel ért véget. Hajnalban. 
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Irodalom

Gajdos Péter
Petra

Petra! Oly édes vagy, mint a manna,
Fiúk ezrei érted meghalna!

Szerelmes lényed mindig édes,
Kívánom, legyen a mai napod csodafényes! 

Nyílt személyiséged van, de mégis titokzatos,
A bolondos természeted kedvelem nagyon!

Jó stílusod van, s ügyesen korizol,
Mosolyod fényesebb, mint a frissen esett hó!

Szemeid ragyognak, mint a déli napsugár,
Angyalarcú lényed mosolyt csal az arcokra nap-nap után!

Kedves vagy s megértő, emellett kiváló barátnő,
Számíthatsz rám bármikor, Te kis csodanő!

Karácsony van a szeretet ünnepe!
Légy erős s kitartó, míg éled életed!

Ne bánj, soha semmit, élj meg mindenpercet!
Nincs, min bánkódni, mert csak egyszer van e testben életed.

Utolsóként annyit, hogy köszönöm az idei évet,
A sok szépet, élményt és emléket!

Remélem, jól indul a következő éved!
Ezúton is kívánok még sok szép emléket!

Gajdos Péter
Magány

Oly csúf s rideg ez a világ
Sokszor nem vesz körbe semmi, 
Csak a rossz dolgok és magány.

Keressük a jót, de szív a rossztól haldokol
Napközben boldog az ember,
Vagy csak mutatni próbálja,

Éjszaka a négy fal között nem vágyik másra
Csak a gyors, s könnyű halálra.
Nehéz kitörni ebből a kerékből,

Fontos egy társ, ki kezét nyújtja, s kiránt a mélyből.
Ha sokáig vagy benne, megöl a kérdés s a tudat,

Vajon miért nem találom a kiutat… 

Gajdos Péter
Angyalarcú

Angyalarcú gyönyörű teremtés.
Kinek szíve tiszta és vad, mint a téli hóesés

Ne kelts bennem hiú reményt,
 Ami talán csak az én szívemben ég.
Gyönyörű hangod fokozza a vágyat,

A vágyat, hogy párom légy egy életen át! 
Ne mond, hogy szeretsz, mert félre értem,
Hiszen Te csak barátként kedvelsz engem

Szemeidbe nézve el vesztem az eszem.
Azt kérem az Úrtól, hogy Téged szánjon, nekem!

De tudom, köztünk soha nem lehet szerelem.
Mert nem illek a képbe, amely szerint élnéd az életed.
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Étel
Kenyérlángos

A kárpátaljai görögkatoliuksok családjaiban kiemelt helye van a gasztronómiá-
nak. Ebben az esztendőben egy hagyományos finomság újragondolt változatát 
javasoljuk elkészítésre a kedves olvasó örömére. 
A receptet Tiszakeresztúrból Héder Edina osztotta meg velünk.

Hozzávalók:
só ízlés szerint
1 db burgonya
2 dl víz
1 ek cukor
20 g friss élesztő
50 dkg kenyérliszt 

(bl80)
3 ek napraforgó olaj
A feltétekhez
200 g tejföl
2 gerezd fokhagyma
só ízlés szerint
bors ízlés szerint
2 db lilahagyma
20 dkg sajt

15 dkg bacon
A krumplit megpucoljuk, felkockázzuk és sós vízben megfőzzük.
2 dl vízben elkeverünk egy kevés cukrot, és belemorzsoljuk az élesztőt. Hagyjuk 

felfutni 10–15 perc alatt. Egy nagy tálba öntjük az összetört, megfőtt krumplit, a 
lisztet, az élesztős vizet, az olajat és a sót. Tésztává gyúrjuk, és lefedve 1 órát ke-
lesztjük. Lisztezett munkafelületen kinyújtjuk, villával megszurkáljuk, megken-
jük a fokhagymás tejföllel, rászórjuk a szeletekre vágott lila hagymát, sajtot és 
végül a bacont.
200 fokon 25–30 percig sütjük, és négyzetekre vágva fogyasztjuk.

Hétfő. Dél. Ebéd. 
 
Az ortutays munkatársak 2020-tól egy közösségépítő szokást honosítottak meg. 

A hétfő minden munkahét során reggel 8-kor a 3. imaóra imádkozásával kezdő-
dik. Ezután rendszerint minden munkatárs ki-ki kedve szerint elkészíti a „hétin-
dító” kávéját, teáját, majd megbeszéljük az előző hét eseményeit és az adot hét 
teendőit. Ezt követően mindenki megy a dolgára. Hétfőn azonban a munkatársak 
együtt ebédelnek. Persze egyszerű, könnyen elkészíthető hétköznapi ételekre kell 
gondolni. A lényeg nem az ételen van, hanem azon az egy órán, amit egymásnak 
szentelünk. Amikor nemcsak munkaügyről beszélünk. Oda tudunk figyelni egy-
másra. Emberközelibbé válik a munkaviszony. Így elmondhatjuk, hogy nemcsak 
egy időben, egy helyen dolgozunk, hanem valóban kollégák vagyunk. 
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Görögköröseink 
és egykori kollégistáink

Espán Margaréta vagyok, 1991-ben születtem 
Batáron. 2008-ban lettem a beregszászi főiskola 
diákja. Nagyon nehezen tudtam nyitni mások 
felé. Ha jól emlékszem, egy falubeli évfolyamtár-
sam szólt nekem a GörögKörről. Nagyon szeret-
tem ezeket az alkalmakat, mert minden ott lévő 
emberrel volt bennünk valami közös, és ez segí-
tett felszabadulni az új társaságban. Így ismertem 
meg Marosi István atyát. Számára fontos volt az 
egyes ember személyes megszólítása. Máig a 
gondviselésnek tudom be, hogy a diplomaszer-
zéskor István atya megkérdezte, nem lenne-e ked-
vem az a következő tanévben induló görögkatoli-
kus kollégiumban lakni, és ott felügyelni a 

diákokra. Örültem, hogy megoldódott a lakhatásom kérdése, de nagy kihívást 
jelentett „rangidősnek” lenni olyanok között, akik csak 5 évvel fiatalabbak nálam. 
De az egy fedél alatt élés, a közös élmények és GörögKörök által közelebb tudtam 
kerülni a kolisainkhoz, és további 6 éven át voltam a később Ortutay Elemér nevét 
felvett kollégium nevelője. 
Mindig is csodáltam, hogy az életünk történéseire hogyan tekintünk megélésük 

pillanatában és néhány évvel később. Bevallom, a sokáig albérletekben működő 
kollégium felügyelete nem mindig jelentett örömet. Nemcsak a rendetlenkedő 
víz, áram- és fűtésrendszer okozott gondot, de sokszor a kollégistákkal is nehezen 
értettem szót. Akkor változott meg velük a viszonyom, amikor ráeszméltem: 
olyan vagyok, mint a saját édesanyám, aki ha nehezen is boldogult a sokszor szó-
fogadatlan és lusta lányával, de minden szava és tette mögött az a szeretet állt, 
amit nekem is tanúsítanom kell. 
Eddigi munkahelyeim közül itt töltöttem el a legtöbb időt. A kolis feladatok idő-

vel konferenciák, kiállítások szervezésével bővültek. Így tehát sokkal többet kap-
tam a GörögKör és a görögkoli jóvoltából, mint lakhatás és fizetés. Kolianyu let-
tem, és olyan tapasztalatokat szereztem, amit akkor és azóta is sokszor tudtam 
felhasználni. 
István atya, köszönöm, hogy a GörögKör és a koli csapatának tagja lehettem! 

Lőrinc Bernadett
 

Lőrinc Bernadett vagyok, 2013–2017 között vol-
tam a Rákóczi-főiskola hallgatója. Elsőéves ko-
romban kezdett az Ortutay-kollégium szerve-
ződni. Gólyaként nehezen illeszkedtem be az új 
környezetbe, a számomra új oktatási rendszerbe. 
A kollégium egy biztos pont volt, ahol tudtam, 
hogy olyan emberekkel vagyok körülvéve, akik-
nek hasonló az érdeklődési körük. Egy keresz-
tény közösség tagja lehettem. Az élet úgy hozta, 
hogy főiskolai éveim alatt több helyen is laktam, 
de tudtam, hogy az Ortutay-kollégiumba mindig 
szívesen látnak. Ettől függetlenül pedig a hetente 
szervezett GörögKörök is részesei maradtak a di-
ákéveimnek. A főiskola befejezése után két évig a 
Debreceni Egyetem hallgatója voltam. Mindig 

mély ragaszkodás volt bennem szülőföldem iránt, így soha nem is volt kérdés, 
hogy tanulmányaim után visszatérjek ide. Tanárként fontos volt számomra, hogy 
tegyek valamit a közösségért, a megmaradásért. Ekkor keresett meg István atya 
azzal a kéréssel, hogy kezdjek el hitoktatóként dolgozni Beregszászban. Ennek 
három éve. Sok lehetőséget és inspirációt látok ebben a hivatásban. Ma már nem-
csak hitoktatóként, hanem a Bendász István Görögkatolikus Könyvtár és Levéltár 
munkatársaként, továbbá az Ortutay-szakkollégium nevelőtanáraként is része va-
gyok az Ortutay-közösségnek. Az Ortutay-szakkollégium és a GörögKör nem-
csak a főiskolás éveimet tették szebbé, itt találtam meg hivatásomat, itt fejlődhe-
tek, válhatok jobb emberré.
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Krizs Olivér

Krizs Olivér vagyok, Salánkon születtem. Az elemi és álta-
lános iskolát helyben végeztem, majd a Sztojka-líceumban 
folytattam tanulmányaimat, ahol 2013-ban sikeresen érett-
ségiztem. Mindenképpen szerettem volna továbbtanulni. 
Felvételt nyertem a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola biológia szakára. A líceum után tehát életem újabb 
szakaszába léptem, belecsöppentem a „nagybetűs” életbe, 
amivel eleinte nehéz volt megbirkózni. 
Mint minden elsős főiskolai hallgató, természetesen elő-

ször én is szállás után néztem. Épp ekkor alakult meg a  
Görögkatolikus Kollégium Marosi István atya vezetésével. 
Mint líceumos öregdiákok és újdonsült főiskolai hallgatók, 
néhány társammal együtt jelentkeztünk a kollégiumba, 
ahol nagy szeretettel fogadtak minket. Közösségi ember 
vagyok, a kollégiumnak és a GörögKörnek köszönhetően 
egy nagyszerű közösség aktív tagjává válhattam, sok barát-

ságot kötöttem. Örömmel emlékszem vissza az ott töltött időkre és élményekre, a szertar-
tásokra és lelki gyakorlatokra, mély és értékes tematikájú konferenciákra, filmezésekre, 
túrázásokra, kirándulásokra, a heti szinten megtartott GörögKörökre, egyéb csapatépítő 
programokra, melyek mind erősítették bennem a nemzeti és keresztény öntudatot, illetve 
lelkileg és testileg is feltöltöttek, gazdagítottak. 
2017-ben biológia BSc-diplomát szereztem, de nem akartam itt megállni, szívemhez nőtt 

Beregszász, így felvételiztem a főiskolán újonnan alakuló biológia mesterképzésre, amelyet 
sikeresen elvégeztem 2019-ben. A magiszteri tanulmányaim mellett egyéb elfoglaltságokat 
is kerestem, fiatal diplomásként megélhetés után néztem. 2017–2020 között a Salánki Mi-
kes Kelemen Középiskola biológia tanára, időközben a beregszászi Pásztor Ferenc Római 
Katolikus Fiú Szakkollégium nevelőtanára, a salánki görögkatolikus egyházközség segéd-
kántora voltam, valamint hobbi szinten elkezdtem foglakozni a borbély szakmával is. Rá-
jöttem, hogy van érzékem hozzá és azóta is szívesen nyúlok nyírógéphez és ollóhoz. 
Jelenleg Magyarországon dolgozom az Euroflyboys Bau Kft. építőipari vállalat alkalma-

zottjaként.
A Beregszászban töltött évek életem legszebb évei közé tartoznak, köszönettel tartozom a 

főiskolának, az Ortutay- és a Pásztor-kollégiumoknak, a GörögKörnek, hogy lehetőséget 
biztosítottak a továbbtanulásra, személyiségfejlődésre, tapasztalatszerzésre. A jelenlegi di-
ákoknak azt kívánom, hogy használják ki az adandó lehetőségeket, vegyenek részt a külön-
böző eseményeken, rendezvényeken, terepgyakorlatokon, mert tanulni nemcsak a köny-
vekből lehet. Talán most még nem tudják, de majd visszatekintve rájönnek, hogy a 
felsőoktatásban és a keresztény közösségekben töltött évek életük legszebb évei, és meny-
nyire meghatározóak egész eletükben. Legyenek büszkék magyarságukra, hitükre, bárhol 
is járnak a világban tartsanak ki abban, amit tanultak és amiről meggyőződtek! 

Kirpa Brigitta

 Kirpa Brigitta vagyok. Salánkon kezdtem a tanul-
mányaimat, majd később a Karácsfalvai Sztojka Sán-
dor Görögkatolikus Líceum falai között találtam ma-
gam. 2017-ben felvételt nyertem a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola kémia szakára. Azóta 
sikeresen lediplomáztam, de a tanulmányaim itt nem 
érnek végett. Jelenleg a Gödöllői MATE élelmiszer-
ipari mérnök hallgatója vagyok. A főiskolai éveim 
alatt az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégi-
um nyújtott számomra otthont, ahol nemcsak bará-
tokra leltem, hanem a második „kiscsaládomat” is 
megtaláltam. A kollégiumban lehetőséget kaptunk, 
hogy különböző képzésekre jelentkezzünk, és persze 
a GörögKör tagságával is büszkélkedhettünk. Jóma-

gam is, mint a felsőoktatásban tanuló diákok többsége, próbáltam emlékezetessé 
tenni a diákéveimet, de tudtam, hogy bizonyos napokon kötelességeim vannak, 
amiket teljesíteni kell. Mert ortutaysnak lenni nemcsak egy megnevezés. Az ottlé-
tem alatt egy életérzéssé vált, ami semmi máshoz nem fogható. Sokan azt gondol-
ták, hogy: „Na elmentek és hallgatni fogjátok, hogy »prédikálnak« nektek!” Köz-
ben pedig minden egyes előadás, film, játékest, közös főzés/főzőverseny adott egy 
pluszt, egy darabkát, hogy összeálljon a lelkünk és személyisünk teljes puzzle-je. 
Lehet, hogy akkor nem vettem észre, de most hatalmas többletet jelentenek a fel-
nőtt életben ezek a darabkák. Egy-egy előadás utáni eszmecserére. Visszaemlék-
szem, hogy napokig beszélgettünk róla, és mindenki megosztotta a gondolatait a 
másikkal. Nagy hálával és köszönettel tartozom a kollégiumnak, mert felejthetet-
len években és élményekben volt részem, remélem mi, ortutaysok már nem le-
szünk hulló falevelek.
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Élménybeszámoló
„Bármit tesztek, lélekkel tegyétek, az Úrnak teszitek, nem embernek” (Kol 3,23)
 
Szakállas Csaba, a Hajdúdorogi Főegyházmegye papnövendéke vagyok. Pocsaj-

ban élek, amely település a román határ mellett található. Nagyon szeretem a fa-
lumat, hiszen nagyon sok mindent tanultam itt meg a görögkatolikuságunkról, 
hagyományainkról, amelyek néha eltérnek a megszokottól. A szemináriumi kép-
zésünk közepén található egy év, amelyet szociális évnek nevezzünk. Ekkor kü-
lönböző helyekre megyünk, hogy különböző tapasztalatokat szerezhessünk, ezzel 
is készülve a papságra. A megszokott az, hogy egy fél évet belföldön és egy fél évet 
külföldön töltünk. Én a belföldi évemet most itt, Kárpátalján, azon belül is Bereg-
szászban töltöm. Nagyon sokat gondolkodtam, hogy hova is mehetnék, hol tud-
nám hasznosan eltölteni ezt az évet. A lehetőséget, hogy Kárpátaljára jöjjek, Fü-
löp metropolita atya ajánlotta fel, melyet örömmel fogadtam, hiszen mindig is 
kíváncsi voltam, milyen is itt az élet, milyen görögkatolikus egyházunk bölcsője. 
Nagy örömmel tölt el, hogy itt lehetek, hiszen már nagyon sok mindent tanultam, 
és nemcsak az élményekből, tapasztalatokból tanulhatok, hanem saját hibáimon 
és gyengeségeimen is megtanít az itten élet változtatni. Az itteni emberek sokkal 
másabbak, mint az otthoniak. Nagyon vendégszeretők, kedvesek, és olyan mintha 
mindig boldogok lennének. Ez persze nem biztos hogy mindig így van, de ha 
valaki mással beszélgetnek, mindig ez sugárzik róluk. Úgy gondolom ez a hitélet-
ből fakad. A mély hitüket az itteni emberek nemcsak a templomba járással élik 
meg, hanem ez tudatlanul is átjárja a mindennapi életüket. Ez nagy felismerés volt 
bennem, hiszen nekünk is így kellen élni a mindennapjainkat.
Az itt végzett feladataimból is nagyon sokat tanulok. A Bendász István Görögka-

tolikus Könyvtárban és Levéltárban segédkezem, amely eleinte egy kicsit furának 
tűnt, de aztán rájöttem mennyi hasznos dolgot tudhatok meg itt, nemcsak Kár-
pátajáról, de még az én szülőfalumról is. Nagyon sok érdekes anyag van, amely 
segít bennünket a múltunk megismerésében, ami jövőnk szempontjából elenged-
hetetlen. Én személy szerint így gondolom. 
A másik fő feladat az elsőáldozásra készülők felkészítése. Ezt egy nagyon komoly 

feladatnak tartom, hiszen az a szentség, amelyben ők részesülni fognak, az Egy-
házunk hatalmas nagy titka. Örömmel tölt el, hogy a gyermekek mennyire érdek-
lődőek és mennyi mindent akarnak tudni katolikus hitünkről. Számomra így már 
sokkal világosabb, hogy miért mondja Jézus: „Legyetek olyanok, mint a gyerme-
kek” (Mt 18,3). 
Ezek mellett másban is igyekszem kivenni a részem. Az Ortutay-szakkollégium 

lakóit sem hagyhatom ki élményeim közül.  Hamar összebarátkoztam velük, és 
sok érdekes témáról szoktunk beszélgetni. Nagyon érdekes, ahogyan ők látják a 
világot, egyházunkat. Különösen szeretem hallgatni a saját egyházközségi hagyo-

mányaikat, melyekről igen büszkén tudnak mesélni.
Sok mindenről tudnék még beszámolni, de ezt a számos élményt és tapasztalatot 

nem lehet sokszor szavakba önteni, hiszen ezeket meg kell élni. Egy olyan közös-
ség van itt Beregszászban, és nemcsak itt hanem egész Kárpátalján is, akiket min-
denkinek meg kellen ismerni, hiszen tanulhatunk tőlük. Én személy szerint soha 
nem fogom elfelejteni ezt az itt eltöltött évemet.
Ezt a sok mindent nagyon köszönöm az Ortutay-szakkollégium munkatársai-

nak, diákjainak és a beregszászi görögkatolikusoknak. 
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Szervező: Marosi István

+380508255542
Beregszász, Mihók Péter u.4.
marosiistvan74@gmail.com
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Bordás Fruzsina

Születési hely: Feketepatak
Eddigi tanulmányok: Karácsfalvai 
Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum
Szak: Számvitel és adóögy
II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola
BA - IV. évfolyam 

Csikos Karina 

Születési hely: Tiszaújhely 
Eddigi tanulmányok: Karácsfalvai 
Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum
Szak: Biológia 
II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola
BSc - I. évfolyam

Fekete Stefánia

Születési hely: Tiszaújhely
Eddigi tanulmányok: Tiszaújhelyi Általános 
Iskola 
Szak: Felcser
Beregszászi Egészségügyi Koledzs
1-B

Füleki Henrietta-Anna

Születési hely: Csetfalva
Eddigi tanulmányok: Tiszaujlaki 1. számú 
középiskola
Szak: Óvodapedagógia
II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola
BSc III. évfolyam

Gorondi Johanna

Születési hely: Karácsfalva
Eddigi tanulmányok: Karácsfalvai Sztojka 
Sándor Görögkatolikus Líceum
Szak: Biológia
II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola
BSc - II. évfolyam

Horváth Mariann

Születési hely: Csetfalva
Eddigi tanulmányok: 
Péterfalvai Református Líceum
Szak: Matematika
II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola
BSc-VI. évfolyam
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Jákó Evelin

Születési hely: Nevetlenfalu
Eddigi tanulmányok: Karácsfalvai 
Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum
Szak: Óvodapedagógia
II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola
BA-I.évfolyam

Komlóssy Bianka

Születési hely: Tiszaújlak
Eddigi tanulmányok: Karácsfalvai 
Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum
Szak: Óvodapedagógia
II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola
BSc, III.èvfolyam

Kovács Liliána 
Születési hely: Nevetlenfalu 
Eddigi tanulmányok: Karácsfalvai 
Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum
Szak: Matematikai és informatika 
II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola
BSc-I. évfolyam 

Kovács Nikoletta

Születési hely: Csepe
Eddigi tanulmányok: Karácsfalvai 
Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum
Szak: Ukrán nyelv és irodalom
II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola 
BA, II. évfolyam

Kozma Dávid

Születési hely: Nagybégány
Eddigi tanulmányok: Karácsfalvai 
Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum
Szak: Biológia
II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola
BSc, II. évfolyam

Ködöböcz Csaba

Születési hely: Som
Eddigi tanulmányok: II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátajai Magyar Főiskola Szakgimnáziuma
Szak: Turizmus és történelem (levelező)
II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola 
BSc, II. Évfolyam
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Krájnyáj Valentin
Születési hely: Salánk
Eddigi tanulmányok: Karácsfalvai 
Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum, 
Szak: Angol nyelv és irodalom
II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola
BSc II. évfolyam

Kutasi Cintia
Születési hely: Forgolány
Eddigi tanulmányok: Péterfalvi 
Református Líceum, 
Szak: Angol nyelv és irodalom
II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola
BA, III. évfolyam

Kutasi Letiszia
Születési hely: Forgolány
Eddigi tanulmányok: Karácsfalvai 
Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum
Szak: Angol nyelv és irodalom
II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola
Bsc II. évfolyam

Lődár Niki

Születési hely: Mátyfalva 
Eddigi tanulmányok: 
Nagyszőlősi Gimnázium
Szak: Matematika és informatika 
II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola
Bsc, II. évfolyam

Lumper Vanessza 
Születési hely: Csepe
Eddigi tanulmányok: Karácsfalvai 
Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum,
Szak: Tanitói
II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola
BSc, I. èvfolyam

Matola Tímea 

Születési hely: Batár
Eddigi tanulmányok: Karácsfalvai 
Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum
Szak: Angol nyelv és irodalom 
II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola 
BA I. évfolyam
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Molnár Vivien

Születési hely: Forgolány
Eddigi tanulmányok: Péterfalvai 
Református Líceum
Szak: Történelem
II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola
BA, III. évfolyam

Nagy Izabella
Születési hely: Csepe

Eddigi tanulmányok: Karácsfalvai 
Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum, 
Szak: Angol nyelv és irodalom
II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola
BA, I. évfolyam

Nagy Szabina
Születési hely: Salánk
Eddigi tanulmányok: Karácsfalvai 
Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum
Szak: Óvodapedagógia
II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola
BA III. évfolyam

Nece Vivien

Születési hely: Téglás
Eddigi tanulmányok: Karácsfalvai 
Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum
Szak: Ukrán nyelv és irodalom
II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola
BA, II. évfolyam

Őcsák Michael
Születési hely: Csepe

Eddigi tanulmányok: Karácsfalvai 
Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum, 
Szak: Ukrán nyelv és irodalom 
II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola
BA III. évfolyam

Pap Endre

Születési hely: Verbőc
Eddigi tanulmányok: Karácsfalvai 
Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum
Szak: Földrajz
II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola 
BSc I. évfolyam
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Papp Brigitta 

Születési hely: Tiszaújhely
Eddigi tanulmányok: Karácsfalvai 
Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum
Szak: Óvodapedagógia
II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola
Bsc, III. évfolyam 

Pèter Annabella
Születési hely: Nagybégány
Eddigi tanulmányok: Karácsfalvai 
Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum
Szak: Biológia
II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola
Bsc, I. évfolyam 

Sulginov Dianna

Születési hely: Batár
Eddigi tanulmányok: Karácsfalvai 
Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum
Szak: Magyar nyelv és irodalom
II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola
BSc, II. évfolyam 

Szilágyi Károly

Születési hely: Tiszaújhely
Eddigi tanulmányok: Karácsfalvai 
Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum
Szak: Turizmus
II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola
BSc, I. évfolyam

Szimcsera János
Születési hely: Nagybégány
Eddigi tanulmányok: Karácsfalvai 
Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum
Szak: Történelem
II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola
BSc II. évfolyam

Szimku Lénárt

Születési hely: Salánk
Eddigi tanulmányok: Karácsfalvai 
Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum
Szak: Angol nyelv és irodalom
II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola
BA, III. évfolyam
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Temető Ádám

Születési hely: Nagybégány
Eddigi tanulmányok: Beregszászi 
Ukrán Gimnázium
Szak: Matematika
II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola 
BSc, II. évfolyam

Tóth Emese
Születési hely: Mátyfalva
Eddigi tanulmányok: Tiszaújlaki
1. Számú Középiskola 
Szak: Ukrán nyelv és irodalom
II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola
BA, III. évfolyam

Váradi Regina Anna
Születési hely: Szürte
Eddigi tanulmányok: II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziuma  
Szak: Számvitel és adóügy 
II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola
BSc, II. évfolyam 

Zapku István 

Születési hely: Batár 
Eddigi tanulmányok: II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziuma
Szak: Történelem
II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola
BA, II. évfolyam
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Eseménynaptár
Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye 

Beregszászi Esperesi Kerület
2022

Január 1. - Urunk körülmetélése, Petőfi Sándor születésnapja, polgári újév;
Január 6. – Istenjelenés (Vízkereszt);
Január 24-27. – Beregszászi Ökumenikus imahét;
Február 1. - Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól;
Február 2. – Jézus Találkozása Simeonnal (Gyertyaszentelő Boldogasszony);
Február 17. – Kereszt szentelés,
Február 22. – Ortutay Este;
Február 24. – Ortutays Munkatársak csapatépítő ebédje;
Február 26. – Megemlékezés a Kommunizmus áldozatairól;
Február 28. – A nagyböjt kezdete;
Március 10. - Ortutay Elemér VIII. Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia;
Március 15. – Megemlékezés az 1848-’49-es Szabadságharcról;
Március 22. – Ortutay Este;
Március 25. – Az Istenszülő Örömhívétele – Gyümölcsoltó Boldogasszony;
Március 25-27. Ortutay-szakkollégium – féléves csapatépítő hétvége;
Április 10. – Az Úr bevonulása Jeruzsálembe – Virágvasárnap;
Április 11. – Megemlékezés a költészet napjáról;
Április 15. – Jézus Krisztus Kereszthalála – Nagypéntek;
Április 17. – Jézus Krisztus Feltámadása – Húsvét;
Április 26. – Ortutay Este;
Május 6. – Teológiai nap;
Május 13-15. - Ortutays Munkatársak csapatépítő hétvégéje;
Május 17. – Ortutay Este;
Május 26. – Mennybemenetel – Áldozócsütörtök;
Június 5. – A Szentlélek eljövetele – Pünkösd;
Június 24. – Keresztelő János születése, kiköltözés a Kollégiumból;
Június 29.- Péter és Pál főapostolok;

Június 27-30. – II. Görögkatolikus Médiatábor;
Július 20. – Illés próféta;
Augusztus 6. - Úrszínváltozás;
Augusztus 8-10. - Ortutays Munkatársak munkakirándulás, az őszi programok 
megbeszélése (Rosztoka);
Augusztus 15. – Az Istenszülő elszenderülése - Nagyboldogasszony;
Augusztus 20. – Államalapítás Szent István;
Augusztus 29. – Keresztelő Szent János fejvétele;
Szeptember 1-3. Ortutay-szakkollégium beköltözés, csapatépítő hétvége;
Szeptember 8. – Az Istenszülő születése – Kisboldogasszony;
Szeptember 12. – Ortutay Este;
Szeptember 14. – A Szent Kereszt Felmagasztalása;
Szeptember 24. – Kutatók éjszakája;
Október 1. – Az Istenszülő oltalma;
Október 6. – Megemlékezés az Aradi vértanúkról;
Október 7-9.  Ortutays Erdélyi kirándulás;
Október 10. – Ortutay Este;
Október 23. – Megemlékezés az 1956-os Szabadságharcról;
Október 31. – Boldog Romzsa Tódor fölszentelt vértanú;
November 8. – Mihály és Gábor főangyalok;
November 11. – Márton napi munkatársi vacsora;
November 14. – Ortutay Este;
November 15. – Karácsonyi böjt kezdete;
November 18. – Megemlékezés a Malenkij Robot áldozatairól;
November 21. – Az Istenszülő templomba vezetése;
December 5. – Szent Miklós Főpap. Ortutay Este;
December 11. – 3. Adventi gyertya meggyújtása, Görögkatolikus Adventi 
Hangverseny;
December 21. – Ortutays Szenteste;
December 24. – Szenteste;
December 25-27. – Jézus Krisztus születése (Karácsony);



Щорічник 
Греко-католицького релігійного центру
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Мароші іштван (редаг.)
У цьому щорічнику зібрані матеріали про Греко-католицький 

релігійний центр ім. Елеміра Ортутая, а саме про наукову, 
організаційну та просвітницьку діяльність підрозділів, які 

знаходиться в його структурі за 2021 рік. 
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