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о суть першы рядкы співанкы, котры на
повну салу заспівав камюньскый фолклорный колектів Барвінок у выше два
і пів-годиновіім проґрамі в Камюнці на
Пущаня. Треба гнедь на зачатку повісти, же до того богатого концерту
ся до порядной роботы дала Матерьска і Основна школа в Камюнці, колектів Барвінок, поміг і
Сельскый уряд, як і іншы сполоченьскы інштітуції в Камюнці. Як
ся гварить в єдноті є сила, то ся в
Камюнці потвердило на сто процент.
За режії Мґр. Е. Юрашковой і Мґр. М.
Шкваровой, сцены Мґр. М. Біттнеровой, ПаедДр. А. Ґочіковой і Мґр. М. Марціновой быв
створеный богатый вечур з модерным і фолклорным културным проґрамом. О тот модернішый ся постарала школа на челі з діректорков ПаедДр. О. Ґреґовов зо своїм учітельскым
колектівом, а о фолклорну часть дбав Мартін
Караш зо своїма членами Барвінку і старшыма
радцями, як Миколай Коневал.

чанів, Странянчанів і жытелів іншых сусідніх
сел і недалекой Старой Любовні, одкы пришов
привитати і поздравити своє родне село Штефан Зима, председа Окресной орґанізації
Русиньской оброды на Словеньску в
Старій Любовні.
Другу часть проґраму творило
фолклорне пасмо колектівів Барвінок, Радость, їх солістів, дуо–
співу і т. д. Найперше на сцену
вышов в подобі пущаньового діда
Миколай Коневал, котрый вшыткым
учасникам концерту высвітлив, што
то значіть пущаня, (одпуст, фашенґы).
Порозповідав, якы звыкы і фолклорны традіції
ся даколи в Камюнці одбывали. А нелем то, попросив середню і молоду ґенерацію Камюнчанів, жебы на тот красный обычай в Камюнці не
забывали. Потім ся на сцені черяли колектівы
Барвінок, Радость і окремы співаци – гуморным
словом, співами, танцями. Скоро ся не зміщали на сцену, тівко парів співало і танцьовало.
Камюньска публіка вшыкым добрі затляпкала,
але найвекшый успіх і аплавз мало дуо Мартін
Караш і Івана Сиувулькова зо співанков, котра
Камюнчанам приєпомянула жывот на їх знамых Полянах. Дарьмо, але своє і пережыте ся
цінить найвеце.

Наконець забава на трьох місцях
Треба іщі повісти, же на зачатку концерту діректорка ОШ О. Ґреґова, привітала на камюньскім

▲ Богатый проґрам камюньского Пущаня збогатили красныма танцями і членове колектіву
Радость.

Своє ся цінить найвеце
Много силы, часу і намагы присвятила на приправу Пущаня в Камюнці єй основна і матерьска школа. Машкарный плес, Великый краль і
мала мыш, Мажореткы, маркізацькый Мірко, І
мудрый ся змылить, модерны і ромскы танці,
декламачно–музичне пасмо а помеджі то реклама на Камюньску щаву (природне жрідло
камюньской воды) і много іншых жанрів проґраму творили першу часть богатого пущаньового концерту в тій модернішій сучасній
подобі. Мали успіх, о чім свідчіли аплавзы до
посліднього місця заповненой салы Камюн-

Ознам

Витайте братя Русины
з цілого світа!!!
Русиньска оброда на
Словеньску привитать 19.
фебруара т. р. меджі собов
членів Світовой рады Русинів
з Польска, Україны, Мадярьска,
Серьбска і Чорной горы,
Хорватьска, Німецька, Споєных
штатів америцькых.

My, Rusnáci, sme už takí: čo si navaríme,
to si aj vypijeme.

▲ ФК Барвінок набрав другый дых під веджіньом
молодого шефа М. Караша, а же мають богатый
репертоар, о тім пересвідчіли на акції Пущаняі в
Камюнці 5. фебруара т. р.

Пущаню председкыню Русиньской оброды на
Словенську А. Кузмякову, шефку русиньского
тіму Народностно–етнічного высыланя СРо Т.
Латтову, старосту села Николая Митника, председу ОО РОС в Ст. Любовні Штефана Зиму і
вшыткых Камюнчанів і гостів.
По скончіню культурного проґраму забава продовжувала на трьох місцях: в салі культурного
дому мали молоды діскотеку, в дальшых просторах звучали співы Барвінку, а в школі учітельскый колектів ся веселив по свойому. Навщівили сьме вшыткы три місця, але во вшыткых перевладав дух камюньского Пущаня. А то
є найвекшый успіх і будуча візія, же стародавны
звыкы в Камюнці не загынуть, бо мають своїх
наслідників в молодій ґенерації.
А. Кузмякова,
Фоткы Інґ. Мірослава Бачі з Камюнкы

Повічте своїй родині, знамым, колеґам – Русинам, же місячник Інфо Русин собі може каждый купити в новиновых
станках.
Редакція

З русиньского реґіону
До комплексной штруктуры днешнього села
належыть не лем школа, культурный дом, фара,
гасичка, але i дом смутку. Правi тот остатній
обєкт до недавна хыбив у селi Волиця меджiлабірьского окресу. Його староста Мiлан Глогiнець зо своїма посланцями ся iщi минулого
року згодли на ідеї створити про село такый

Дом смутку у Волицi
станок. Уж пустуючi будинкы основной школы
i матерской школкы были зреконштруованы
i приспособены на достойне розлучіня з помершыма. Святочне высвячіня нового Дому
смутку было 1. януара т. р., котре за участи кураторiв i вiруючiх одправляв сельскый священик о. Мґр. Станко. Іщi треба дати до порядку
простор коло станку, зробити фасаду. Але на
то уж не треба великы фiнанції. Хоче ся лем в
менi сельской громады подякувати панам Глогiнцьови, Друґови і iншым посланцям, котры
ся старають о скрашліня і службы свого села.
М. р ся у Воліці выбудовали і ґардеробы про
шпортове дружство, але докончiли і оправарьскы роботы на фарi.
Анна Владыкова
Меджiлабiрцi

Z rusínskeho regiónu

Выбор Окресной орґанiзацiї Русиньской оброды у
Свиднику мать девять членiв:
Марiя Джоґанова (председкыня), Мiрон Крайковiч
(підпредседа), Ян Калиняк (тайомник), Люба Фецканiнова (касірка), Осиф Ґерґель (контролор) і іншы
членове.
Сходиме ся каждый понедiльок о 17. годинi в Готелi Гоґес у Свиднику, де рiшыме орґанiзачны вопросы, скушаме спiванкы в ґрупі Калинец i. тд. Наша
окресна орґанiзацiя мать реґiстрованых 90 членiв,
котры платять членскы прiспевкы.
Вшыткы членове выбору суть i членами спiвацького колектiву КАЛИНЕЦ. Його орґанiзачным дiректором є Мiрон Крайковiч а умелецькым шефом Ян
Калиняк. Калинец, котрый ся замiрявать главнi на
популарны русиньскы спiванкы, ся може похвалити
свойов актiвнов дiятельностьов. Выступлять на домашнiх подiях i за гранiцами. В лiтнiх мiсяцох минулого року абсолвовав наприклад концертне турне в
Польску.
Выпрацовали сьме i проєкты про языкову комiсiю
русиньского языка о вчленiню маковицькых выразiв
до кодiфiкованого русиньского языка. Нашы пожадавкы сьме дали до вiдома председови комiсiї Мі-

ронови Сисакови i редакцiї Інфо Русина на опублiкованя, але дотеперь сьме ся не дочекали офiцiялной
одповiдi. Жадаме компетентны особы, же бы ся к
тому высловили.
Недавно пробiгали реконштрукчны роботы на обєктi i просторах коло Ґрекокатолицькой церькви св.
Параскевы. В рамках тых робот ся управив i простор
при гробi А. Павловiча. Каждый рiк 1. новембра ся
членове выбору подiляють на приправi Панахiды
коло гробу русиньского будителя. Выбор ОО РО у
Свиднику рекомендовав записати мiсце його послiднього одпочiнку за культурну памятку iшi в 1998 р.,
але МК СР ся ку тій пожадавкi поставило неґатiвно.
Памятаме i на документованя нашой iсторiї. В лiтi
быв выпрацованый штатут i основный документ заложіня Музею карпатьскых Русинiв, як незiсковой орґанiзацiї.Тото є в сучасности в шатадію рішіня, была
зволена 3-членна комiсiя, котра мать комунiковати з
МК СР оглядом презентацiї i розвиваня русиньской
культуры.
Дальшым вопросом, котрым ся заоберать ОО
РО у Свиднику, є преложiня о. Ярослава Поповца з
Ґрецкокатолицькоґо ФУ в Крайнiй Быстрiй до Чiрча.
О. Поповец стояв при формуваню Здружiня на охрану деревяных церькви пiд Дукльов, быв його председом, старав ся о розвиток нашого реґiону. Главнi
йому патрить вдяка, же церьковкы суть зреконштруованы. 30. новембра м. р. му у Свиднику ОЗ „Храниме
край пiд Дукльов” удiлило за його жертвенну роботу
цiну „Злате серьце”. Тугу по тiм, жебы нам вернули
того цiнного чловека, котрого переложiня є про нас
великов стратов, сьме декларовали i формов петiцiї,
яку сьме адресовали Єпіскопскому уряду.
Зачатком авґуста м. р. нас ословив підпредседа
ЗІРСу Ян Липiньскый з Братiславы з пропозiцiйов на
зорґанiзованя театралного выступлiня у Свиднику.
Постарали сьме ся, жебы гра Хрiста Бойчева Окресный шпыталь, або Плуковникова жена, в поданю
артiстiв Театру А. Духновiча з Пряшова, была спро-

▲ Василь Русиняк (в середині) і Осиф Ткач – протаґоністы гры Окресный шпыталь, з котров выступили
на свидницькій сцені.
Фото Ян Липiньскый

паґована. Доказом успiху той акцiї была повна сала
Культурного дому у Свиднику. Выступлiня ТАД ся у
Свиднику стали традiцiйов. Дiректор ТАД М. Марко i
драматурґ В. Турок приобіцяли, же на дальшый раз
то буде гра з iсторiчнов тематiков Русинiв. 12. децембра м. р. сьме вєдно з Пiддукляньскым освiтнім
центром i мiстом Свидник, зорґанізовали 12. Вiфлеємскый вечір. Приправа сценара i спiванок в поданю колектiву Калинец, была дiлом Яна Калиняка.
Калинец обогатив i культурный проґрам Русиньского
балу, котрый ОО РО у Свиднику зорґанiзовала 14.
януара т. р. у Готелi Гоґес.
Мґр. Ян Калиняк, Свидник
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З історії Русинів

Z histórie Rusínov

Рокы, як сполошены конi, одлiтають до провалин iсторiї. Іщi же
нам древнi iудеї охабили традiцiю
святити юбiлеї вызнамных акцiй.
А так, дотримуючi звык, припоминаме собi без фанфар дата з нашой історії, лем так словом о тых,
котры уж може на них забыли...
До забытя по пятнацятьох роках
помалы одходить i памятна в нашім культурно-нацiоналнім жывотi акція, яка ся одбыла 20. януара
1990 р. Быв то зъязд, але назвати
- якый i кого то быв зъязд є - дость
проблематiчне. Уж лем зато, же ся
одбывав в часі заматово-револучных днiв, позначеных многыма мітінґами, округлыма столами, де ся
говорило о болячіх вопросах. Глядали выходиска до дальшой роботы. Главне i вырiшальне слово
мали т. зв. дісiденты. Дисiдент - то
особа незгодна з полiтiков даного
режiму i актівно протестуюча проти ньому. Наш дісент мусиме означати „такзваный”, бо досравды, як
нескорше ся укаже, аж на малы
выняткы, його переважны особы
нелем вiрно і оддано служыли нацiоналнiй полiтiцi КПЧ, але i были
єй хранительом в тайных службах
штатной безпекы.
Правi главны з тых людей сполочнi з бывалой номенклатурной
„верхушкы КСУТ-у” сколотили
приправный выбор, наскоро сочiнили новый штатут i без докладной діскусiї скликали зъязд.
Днесь, по тiвкых роках, было
бы маловызнамно зрепродукувати

цiлу процедуру того акту – громады. Важнiше буде припомянути
його оптімістічну атмосферу. По
довгых штернадцятьох роках посланці того форуму могли отворено повісти о вшыткiм, што їх
трапить, мерзить, што бы хотiли
зминiти в нашім нацiоналнім жывотi. Векшына з них одсуджувала
полiтіку насильства, авторітарізму, діктату, яку в iнтенцiях пануючой партiї проводив Культурный союз україньскых трудящiх,
тотално українiзуючiй культуру
русиньской людности. Дальшый
вывой нацiоналного жывота вымагав будуваня на прінціпах iсторiчной етнокультуры i етнопознаня.
Противагу тым поглядам гласали
репрезентанты табору „гураукраїнiзаторiв”. Были то люде, якы на
основi українiзацiї нажыли собi
i професiї, i карєры, а многы з них
і тітулы. Про них ся україньство
стало хлiбом i сольов, але i другым хрістиянством.
В ходi зьязду ся окремы конфронтачны вопросы давали на голосуваня. Голосували одкрыто,
ручным способом. Рахували ся
підняты рукы. У такій громадній
масi было легко, кедь ся требало,
„помылити”, не дорахувати i такым „демократічным” способом в
згоді з желаньом правителів зъязду і прирахувати. В режiї: Мушинка - Шпiрко - узнесiня были
допереду приправены. Дарьмо
ся векшына домагала змiны назвы орґанiзацiї на - Союз Русинiв
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Počas svojej pôsobnosti
ﬁrma zrealizovala veľký počet stavieb rôzneho charakteru, počnúc
komplexnou bytovou
výstavbou s občianskou
a technickou vybavenosťou cez poľnohospodárske a školské stavby,
ale i priemyselné priemyselné, kultúrne a sakrálne objekty. V oblasti
priemyselných stavieb sme zrealizovali výstavbu ČS ÖMV a ČS LPG,
v oblasti ekológie ČOV v Snine a Medzilaborciach, vodovody a kanalizácie, pre zdravotníctvo interný pavilón NsP v Medzilaborciach, peňažné
ústavy TATRA BANKA, a. s. v Humennom a Michalovciach, prestavbu priestorov jednoty na Okresný súd v Humennom, výstavbu predajní
LIDL v Prešove, Snine, Sabinove, rekonštrukciu predajne Jednota v Kráľovskom Chlmci a Čiernej nad Tisou.
Naša ﬁrma svojim kapacitným vybavením, profesijným zložením a skúsenosťami je schopná dodávať náročné stavebné diela na kľúč.
Vzhľadom na dosiahnuté výsledky môžeme povedať, že pri zabezpečovaní kvality prác, udržiavaní odbornej a výkonnostnej zdatnosti a ﬂexibility našej spoločnosti si upevňujeme stále miesto a konkurencieschopnosť
medzi spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti stavebníctva na Slovensku.
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Кресба Федор Віцо

Припоминаме забыте...

i Українцiв. В русиньскім розуміню злучник (спойка) „i” бы значіла узнаня русиньской народности
на Словеньску, а того „наукова”
теорiя Мушинкы катеґорiчно не
припущать. Так што нияке „i”, але
дефiс (-), злучник. Тот знак ґраматічно єднотить два різны слова у
єдно семантічне (смыслове) понятя, в данім припадi етнотермiн.
Так взышла зо зъязду нова назва
орґанiзацiї - Союз Русинiв - Українцiв. Його створителі очівiснi не
рахували з тым, же уж на зъязді
учують голосы делеґатiв, якы розпознали їх „лукавый” замiр схрестити, згiбрідувати двi ґенетiчно,
iсторiчно одлишны народности до
єдного камуфлажного етнотермiну. Запамятав ся учасникам споминаного зьязду выступ гуменьского посланця Марiяна Харiтуна,
котрый повiв, же дозрiла потреба
заложыти окрему орґанiзацiю Русинiв. Хоць iдея створити таку орV jednotlivých stavebných oblastiach vieme zabezpečiť:
Hlavná stavebná výroba:
• murárske práce
• tesárske práce
• armovacie práce
• obklady a dlažby
• zatepľovanie objektov
• prenájom veľkoplošného debnenia PERI
Pomocná stavebná výroba:
• stolárske konštrukcie
• podlahy rôzneho druhu
• maľby a nátery
• vodoinštalácie
• rozvody ÚK a podlahové kúrenie
• elektroinštalácie
• tepelné izolácie a pokrývačské
práce
• klampiarske konštrukcie
• hydroizolácie a opravy
plochých striech systémom FATRAFOL
• zámočnícke konštrukcie
• sadrokartónové konštrukcie
• znížené stropy
(sadrokartón, minerálne)

ґанiзацiю выношувала ся почас револучных округлых столiв не лем в
Гуменнім, але i в Пряшовi, Меджiлабірцях, важне є, же была наднесена на такім масовім форi.
Днесь вызнам споминаной акції
видиме в тім, же од ньой ся зачали
одвивати двi тенденцiї в культурно-народноснім жывотi Русинiв.
Єдна, справована апаратом Союзу
Русинiв-Українцiв, одвивать ся в
дусі мушинкiзму, што значiть i надале, як у поминулых роках, українiзувати русиньску людность, замінившы комунiстiчну iдеолоґiю
на великоукраїньску нацiоналiстічну. Як противага явно українофiлскiй тенденцiї взникла Русиньска
оброда. Взникла спонтанно. Єй
зрод не быв выкликаный чуджіма
впливами, але внутронацiоналныма причiнами, насущнов потребов
ревiталiзувати жывот Русинiв на
Словеньску.
Федор Барна
Inžinierske stavby:
• vodovody
• kanalizácie
• spevnené plochy a parkoviská
Drevovýroba:
• rezanie guľatiny
• dosky, fošne, hranoly
• obalové rezivo
Doprava a ťažká mechanizácia:
• nákladná doprava
• osobná preprava
autobusom
• doprava betónov
• zdvíhacie zariadenia do 16 t
• zemné práce a hrubé
terénne úpravy
• prenájom kopacích
strojov zn. FIAT –Kobelco
200.2 a FIAT – Hitachi 80.2
Betonárska výroba:
• výroba betónových zmesí
• výroba mált
• výroba betónových výrobkov
(obrubníky, cestné a chodníkové, svahové a žľabové výrobky,
plotové stĺpiky, studničné rúry,
kónické skruže, cestné panely)
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Počúvame, vidíme a čítame

Слухаме, відиме і чітаме
Будар

Русиньскый
проґрам
15.2.2005-15.3.2005
16.2.2005 середа
17,00-17,30 Радіоновины
17,30-18,00 Історія Русинів,
11. часть

18.2.2005 пятниця,
22.2.2005 вівторок,
24.2.2005 четверь
17,00-18,00 Радіоновины

26.2.2005 субота
9,00-11,00 Радіо молодых
11,00-12,00 Музичны поздравы

27.2.2005 неділя
6,00-6,45

З радіоархіву Фіґльовник
6,45-7,15 Гітпарада
русиньскых співанок
7,15-7,45 Літературна релація
-М. Мальцовска
″Розсыпаны рядкы″ 3.
7,45-9,00 Радіомаґазин
11,00-11,30 Літературно-драм.
монтаж о творчости
Ш. Сухого
11,30-13,45 Музичны поздравы
13,45-14,30 Бісіда кумів

На закладi найновiшых выскумных тенденцiй є прадомовинов
Праслованiв а конкретнi Русинiв
(Праслованiв племена Маґоґ) терiторiя днешнього Ірану старовіка
Перзiя. Окрем iншых доказiв, выповiдають о тiм i лiнґвiстiчны факторы. В староiранчiну входить преквапуюче чiсло слованьскых слов.
Наприклад: староiраньске tapora
слованьске topor → slov. sekera
▪ староiраньске dvara – словeньске
dvere
▪ староiраньске baga – слованьске
bog → slov. boh
Малохто знать, же i русиньске слово БУДАР (slov. budár), мать дакiлько тысячрiчну традiцiю. Зо староiраньского словника ся дозвiдаме, же семантiчно тото слово будар (латрiна, WC) значiть в староiраньскiм языку смрід. Надвязность є ту ясна…
(Porov.: A. K. S. Lambton, Persian Vocabulary Cambridge)
o. Аґатон

Oznam
1. marca 2005 o 16.30 hod na STV 2
bude odvysielaný Rusínsky magazín
(repríza bude 2. marca 2005 na STV 2
o 13.30 hod).

28.2.2005 понедільок
17,00-18,00 Радіоновины

2.3.2005 середа
17,00-17,30 Радіоновины
17,30-18,00 Гітпарада русин.
співанок, репріза
19,20-19,50 Русиньскый
маґазин

4.3.2005 пятниця ,
8.3.2005 вівторок,
10.3.2005 четверь

Крiштальовый мiкрофон
в руках Сiлвiї Зелiнковой

7,00-18,00 Радіоновины

11.3.2005 субота
9,00-11,00 Радіо молодых
11,00-12,00 Музичны поздравы

12.3.2005 неділя
6,00-6,30
6,30-7,45
7,45-9,00
11,00-11,30

З радіофонотекы
Літурґія ҐКЦ
Радіомаґазин
С. Конєчни:
Історія Русинів,12.
11,30-13,45 Музичны поздравы
13,45-14,30 Сміх і слызы
славных

14.3.2005 понедільок
17,00-18,00 Радіоновины
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▲ Русиньскый маґазін в СТВ є высыланый кажды два місяці, то значіть 6
раз до рока. На фотці творителі марцового выданя русиньского маґазіну
зліва технік Маріян Смерек, камераман Ладіслав Чікі, з мікрофоном
Ярослава Саболова–Сисакова главна душа релації і сценарістка Валіка
Фірєшова. Текст і фото Петро Крайняк, мол.
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Редакторка русиньского высыланя НЕВ
СРо Сiлвiя Зелінкова ся тiшыть з оцiнiня, яке недавно перебрала на славноснiй
церемонiї в Братiславi з рук ґенералного
дiректора СРо Ярослава Резнiка. Ішло о
крiшталовый мiкрофон - оцiнiня, котре
дiстала як най модераторка радiа Патрiя.
„Про мене уж лем тото, же єм была номiнована є велика честь. Як было выголошене моє мено i выступила
єм на подiюм i чула єм укажку свойой релацiї, вышли мі слызы з
оч”, говорить наша най модераторка. Сiлвiя дiстала цiну вєдно з
популарныма i скушеныма розгласовыма особностями, як Мiхал
Тварожек, Лiдiя Мразова, Соня Мілерова, Вєра Горакова i. тд.
–р–

Смiх через слызы
(Серіал зо сучасного жывота)

Хто выграв
– Анцьо. А што будеш, небого
теперь робити, кедь тя хлоп охабив по тридцятьох роках жывота а
собi нашов молодшу а iшi ку тому
подникательку? Жено божа, аж мi
серьце розрывать, кедь собi подумам, же єсь му породила трьох
красных сынiв. Выховалась їх, дала
вышколовати, поженила. Днесь бы
ся вам было лем тiшыти iз красных
шестьох внучат…Цiлый жывот єсь
ся трапила на дружствi, старала ся
о телята i пацята. Домiв єсь ходила
знищена i зодерта. Рукы єсь мала
фурт як терло на бандуркы, так єсь
ся, Анцьо моя мордовала. А чого
єсь ся дочекала од свого ґазды?
Великой потупы i понижiня. Што
теперь будеш робити? Вiн ся проходжать з тов подникательков як
пышный пав, аж мi неприємно на
них позерати.
– Не бiй ся, камаратко моя, не
страчу ся в жывотi. Пережыю. Лем
слухай добрi, што тi повiм:
Перед трьома мiсяцами єм пожадала о розвод. Кедь єм на судi повiла, што мi по тридцятьох роках сполочного жывота зробив, ай же ня цiлый жывот так пiдваджав, без слова
нас розвели, хоць мi до радости не
было, бо повiм тi правду, же го фурт
люблю. Але наварив собi кашы, та
най єй поїсть. А я, ты знаш, же ходжу
до Швайчарьска дозерати дiти а там
єм тi, жено божа, стрiтила красного
осамоченого чеського iнжiміра, котрый там жыє уже выше тридцять
пять рокiв i пожадав ня о руку. Гей,
мене бiдницу, од пацят i телят. Хоць
є од мене старшый выше пятнадцять
рокiв, його понуку єм не одшмарила. Минулый тыждень сьме ся в Берні, главнiм мiстi Швайчарска, взяли а
єдна з моїх невiст i з внучков мi была
главным свiдком на свадьбi. Теперь
мі лем радость жыти. Вечерами з мужом сиджу на верандi його красного дому, попиваме винко i позераме
вечiрнє небо. Обложыв ня златыма
перстенями i ланцками, накупив мi
красного модерного шматя i давать
мі часто наяво велику ласку.
Та хто, небого моя выграв? Я, цi
мiй бывалый фраїркош? Шкода і
жаль мі лем нашых дiтей, котры за
нич не можуть i котры обидвох родичiв в каждiй сiтуацiї потребують
а їх не мають по копі.
Марiя Ґiрова, Снина
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Нашы села

НИЖНЯ ПОЛЯНКА

Naše obce
ти го потребам турiстiчного руху, про
якый ся аж напрошує природна полога
села.
Так што турiстiчный рух…З його реалiзацiйов i заоберать ся днесь старостка Нижньой Полянкы. „Уж в тім роцi
зачнеме з реконштрукцiйов драгы до
польской границi. Маме в планi перебудувати центер села, обновити фасаду старой школы, поробити кадыякы
меншы управы улиць, жебы ся село
стало красшым і притяжливiшым”.

Многообiцяючiй
подникательскый задум

Село зо своїма старостями i сподiванями
Быти старостков то не лем…
За остатнiх комуналных волеб Нижньополянчане не вагали i другый раз
за старостку Сельского уряду зволити
Анну Пастернакову. О єй компетентности і способности справувати жывот
села, злiпшувати го нихто не похыбував. Уж перед тым довгы рокы была
про них i осветарка i секретарка Сельского уряду, аж покы в 1998 р. вперше
довiрили єй функцiю старосткы.
Быти старостков села i хоць невеликого, якым є Нижня Полянка, - то
не лем забезпечувати матерiалны потребы школы, матерьской школы,
утримувати мiстны комунiкацiї, водоводный i плиноводный сiстем, дбати о
одвоз i ускладніня комуналного одпаду i iнше, але в першім рядi видiти i по
можности помочi рiшати проблемы
родин, окремых людей. Родин в селi
штосi веце як пятдесять, в якых жыє
258 людей. Меджi нима i найменшы,
i школоповинны, i дорост, i пензiсты.
Хоць невеликы по чiселности тоты
катеґорiї, зато кажда з них выжадує
окремый приступ. Про єдных ся треба
постарати, жебы мали страву в школьскых заряджiнях, про iншых - книжницю, молодежный клуб з даякыма iнштрументами, суть i такы, якым треба
забезпечiти денну старостливость.
Тото суть уж забiганы практікы.
Звычайным про Сельскый уряд з
його старостков i уж традiчныма стали
Обводны славности. Одбывають ся
в природнім амфiтеатрi i каждый раз
вытворяють атмосферу свята культуры. Вдячны Полянчане i за Русиньскый сiлвестер. „На тогорiчный зышло
ся выше сто людей. Было весело,
забавили ся при вшелиякых атракцiях, поспiвали, а главне за гостинным
столом стрiтили наступаючiй рiк, як
єдна поляньска родина” – споминать
пані Пастернакова. Споминать і на
сiлвестровскый припиток а з ним i пожеланя, жебы рiк наступаючiй принiс
очекуваны змiны в жывотi села. Але
кому, як не єй, найлiпше знати, же
i сучасный буде лем маленькым кроком до преконаня днешнiх проблемів.
Дружстевне господарьство, з якого
жыла векшына людей села, пришло

до упадку. Його ґаздове в остатніх роках вшелияк пробували приспособити
ся торговiй економiцi, але вшытко надарьмо. Дружство ся задовжыло на
тiвко, же кредiторам не оставало нич
iнше, як засеквеструвати цiлый маєток
i послати еґзекуторiв. Іншыма словами
- дружство є в конкурзi. А практiчно то
вызерать так, же стайнi порожнi, на полях нихто веце не оре, не сiє, не садить
- они зарастають буряном. Та i самы
ґаздівскы обыстя вызерають жалосно. „В селi вшыткого двi коровы i ани
єдного коня, - конкретiзує господарьку
сiтуацiю села старостка. - Людям ту не
є ку чому прикласти рукы. Понаходили
собi роботу хто у Свиднику цi Бардійовi, але i в Чехах”.
Як видиме, економiчна трансформацiя тяжкым бременом долягла на село,
на його жытелiв. В такых зломовых сiтуацiях про зодповiдных функцiонарiв
завше вывстає дiлема: або спустити
рукы i вшытко пустити на самоспад,
або глядати выход з критiчной сітуації.
Про старостку Анну Пастернакову, од
актівности якой много залежыть, выбор быв єднозначный - высукати рукавы i пустити ся до рiшіня проблему.
Тот спочiвать в тім, жебы вытворити
заклады про потребны змiны будучого сельского жывота, приспособи-

▲ При записі до 1-ой класы. З
приговором выступать председкыня
родичовской рады Валерiя Кучерява
(стоїть) і дiректорка школы Марiя
Лыґова (сидить).
фото: архiв школы
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На першый погляд нич мiморядне
в актiвiтах старосткы панi Пастернаковой не видно. Але тот усудок триме
лем до стрiтнутя з дальшов особностьов села, iнжінером Яном Ткачом.
Розговор з ним прозраджує, же они
обоє, каждый своїм способом, працують над єдным барз вызнамным проєктом по ревiталiзацiї села. Правда,
стрiтнути ся з iнжінером было не таке
просте. Вiн розбiганый натiвко, же за
день стигне побывати i в Стропковi,
Бардійовi цi у Пряшовi i хтозна де iшi.
Тых старости у нього неуреком, кедь
взяв ся капiтално реконштруовати колишнiй палац пiонерiв, якый уж довгы
рокы стояв невыужытый. Теперь в самім обєктi роботы iдуть повным ходом.
„Што з того хочете зробити? - звiдую
ся”. „Готел, - одповiдать iнжінер i додає, - буде мати назов Готел пiд лiсом. Уж в апрілi бы мало быти вшытко
приправене про першых шістьдесять
турістiв або доволенкарiв”.
Справды, дость лем попозерати
доокола, жебы убезпечiти ся, же одважный подникательскый замiр пана
Ткача глыбоко продуманый. Така природна сценарiя, на лонi якой стоїть
будучiй готел, привабить каждого, хто
глядать зажыток з тиха, мальовничой
країны i можности турістiчного выжытя. В зимі ту є ся де лижувати, в лiтi
- купати в базенi чiстой воды Ондавы.
Але подникательскый проєкт iнжінера Ткача єдным готелом ся не вычерпує. Його задум далеко шыршый.
Готелове пiдприємство про нього лем
„єдноразовый мостик” до наштартуваня далекосяглого перетворіня села.
„Сучасне польногосподарьство не є в
ставi вытворяти працовны можности.
Його треба реконштруовати, приспособити потребам сельской турістiкы.
Землi мусять i будуть продуктивны
лем за предпокладу новой штруктуры
економiкы. До села треба затягнути
выробу на базi дерева”. То i є подникательска концепцiя iнжінера Яна Ткача, до реалiзацiї якой вiн пустив ся з
оптимiстiчным ентузiазмом.

Вымогливость - засада
в єй роботi

дила, же ту, в Нижньополяньскiй основнiй школi учiть уж 28 рокiв, єй вiк бы
єм одгаднув дашто над тридцать. Свiжа тварь, на ясне чело якой офiнково
спадає прядиво „хлопченьского учесу”, елеґантно облечена єй шпортова
постава - то вшытко выповiдать о єй
вымогливости до самой себе як жены,
учiтелькы i главнi дiректоркы школы.
Ту вымогливость она собi освоїла iшi
як штудентка Математiчной факульты
i стала ся крiтерiйом єй педаґоґiчной
роботы.
Днесь она, окрем господарьского справуваня ходу школы, з десять–членным учiтельскым збором
забезпечує учебно-выховный процес.
За школьскы лавкы денно сiдать 98
школярiв. Окрем нижньополяньскых,
приходять діти iз шестьох навколишніх
сел. Снага дiректоркы дати днешнiм

▲ Турісты на гранічнім преході з
Польском

школярям мiцну основу про дальше
освоїня наукы проявлять ся нелем в
творивiм приступi учiтелiв до ведіня
урокiв, але i у мімошкольскых актiвiтах. Облюбена про школярiв стала
ся кружкова чiнность. Робота в них
замiряна главнi на практiчне выужытя
набытых зналостей. Тыма зналостями
школярі уж не раз успiшно репрезентували школу на вшелиякых олiмпiадах.
Але цi не наймаркантнiшым атестатом
школы, єй учiтельского збору i самой
дiректоркы Марiї Лыґовой, суть высоко
квалiфiкованы професiоналы в різных
сферах дiятельства. „Лем почас мого
дiректорства поляньску школу выходили днешнi iнжінеры: Ленка Щербова, Мiрослав Барна, Гелена Барнова,
Ярослав Шпiк, Ондрей Шпiк, Йозефiна
Сiмова, яка преднашать в Лондинi
i Парижi. Ту уж учать мої школярi Мiлана Жакова, Станiслава Гудакова.
Моментально троє штудують медiцiну,
єден архiтектуру.
■■■
Особности. Їх не глядайме меджi
хырныма целебрiтами цi в капелах
надроґованых бас-ґiтарiстiв i всякых
саксафонiстiв, якых нам так нахабно
сервiрує комерчна телевiзiя i булварна
преса. Они меджi нами. Выдiляють ся
не лем свойов обчаньсков позiцiйов,
але главнi тым, же жывотны iнтересы
села, орґанiзацiї, колектіву стають їх
власныма амбiцiями.

Кебы мi Марiя Лыґова гнедь на
зачатку нашого розговору не прозра-

Федор Барна
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◄ Доц. ПгДр. Василь Хома, к. н., председа
Сполку русиньскых писателів Словеньска.

Тот його вецеязыковый поетiчный прояв
є дуже свойскый i орiґiналный. З новых
авторiв ся приставлю iшi при Штефанови
Смолейови і його Баладi о русиньскiм воякови, при Янови Грибови i урывку з гры i
Михалови Гирякови і його прозаiчных розповiданях про молодеж.”

Говориме з лiтерарным ученым,
зналцьом руськой i русиньской лiтературы i культуры, председом Сполку русинькых писателiв Словеньска
доц. ПгДр. Васильом Хомом
Зачатком т. р. Сполок русинькых писателiв выдав двi новы публiкацiї, Русиньскый лiтературный алманах на 2004 рiк i
збiрник поезiї Дом без свiтла од Валерiя
Купкы. Сьте зоставительом обидвох книг,
але кажда є своїм характером iнша. Приставме ся наперед при алманаху. Є то уж
другый, зато ся нукать порiвнати їх. В чiм
є свiже выданя iнше як попореднє?
„Змiнене є главнi тематiчно а дакус i авторьскы. Припомяну, же рочник 2003 позначiли двi удалости, реаґовав на 200-рiчніцю
народжіня Александра Духновiча а окрем
того ся в тiм роцi одбыло 7. засiданя Свiтового конґресу Русинiв. То вшытко мало свiй
допад. Обома рочниками надвязуєме на
традiцiю А. Духновiча, котрый зачав в 1850
р. выдавати свої алманахы. Мы в тiй традiцiї продовжуєме, i кедь суть ту самособов
змiны в штiлi, в сцiвiльніню текстiв цi в пошыріню тем.”

Другов книжков, яка путує к чiтателям,
є збiрник вiршiв Валерiя Купкы. Суть в
нiм стишкы в русиньскiм i руськiм языку.
Може собi чiтателi спомянуть, же перед
часом выдав стишкы по словеньскы. Думате, же суть стишкы iншы в поетiцi, в їх
дусі або в хоцьчiм iншiм - кедь їх автор
напише в різных языках?
„Валерiй Купка выдав дотеперь пять поетiчных збiрникiв, окрем того i переклады
до словеньского языка. Є i автором дальшых двох поетiчных дiл, з котрых єдно написав по руськы а друге по словеньскы.
Про русиньску iнтелiґенцiю є характерна
вецеязычность, є то штось таке як Словаці
гварять „z núdze cnosť!. Зато же выука i жывотны актiвiты многых з них ся одбывали i
дале одбывають в мiнiмално двойязычнім,
кедь не в многоязыковiм просторi. Про ав-

тора якым є Купка є то выгода, про iншого
може барєра.”
Сполок выдав за три рокы свойой екзiстенцiї пять публiкацiй. Якый быв iнтерес
людей до них?
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Писомна творчість в кодiфiкованiй русинчiнi екзiстує на Словеньску лем десять рокiв. Тот факт єй сам о собi ставлять до шпецiфiчной позiцiї.
Так є а одокремлює єй од творчости, котру продукують выдавательства, обчаньскы здружiня i сполкы майорiтного народа.
Нашы авторы по 1989 р., в часi, коли ся обновило русиньске оброджiня, мусили выповнити дiры, якы были наслiдком минулой
тоталiтной паралiзацiї русиньства порожні.
Значiть, же мусили сьме заповнити літературныма фактами iсторiчный вывой Русинiв як самостатного народа з часiв освiты
з глубшой минулости. Веце авторiв довгочасно наповнює тоту задачу з помочов
русиньскых ученых з iншых країн, главнi з
УСА, наприклад П. Р. Маґочiя, Е. Русинко i

дальшых. В сучасности ся русиньскы писателi i поеты iнтересують главні лiтературнов
дiятельностьов, котра є в основі iдентiчна з
творчостьов словеньскых авторiв або авторiв iншых народiв. То але не значiть, же ся
в їх творах з часу на час не обявить колорiт
етнiчного патрiотiзму.”
Значiть то, же в тiй области переважать
минулость над сучасностьов?

Преважують в алманаху авторы скорiше
зо старшой i середньой ґенерацiї або з
молодшой?
„Є в нiм веце новых а не лем старшых
авторiв, але зо вшыткых ґенерацiй. Спомеджi наймолодшых ся нам гласять уж
дальшы, котры ся першыраз представлять
в Алманаху 2005. Поступнi ся розростаме
i дiставаме реакцiї нейвеце спомеджi молодых людей, што є про Сполок добра вiзiтка. З новых авторiв спомяну холем про
многых знамого Михала Бицка, котрый перед шестьома роками выдав сiмпатiчный
збiрник вiршiв в словеньскiм языку „Strihali chlapčeka“. Є i автором лiрiчных текстiв,
ку якым сам скомпоновав музыку. Його
награвкы ся блесково продали. Інтересны суть i лiтерарно-умелецькы есеї з його
пера, выданы тыж в словеньскiм языку.

приправили теоретiчны лiнґвiстiчны основы
на кодiфiкацiю русиньского языка в 1995 р.
Были то Василь Ябур, Юрiй Панько i iншы.
Вдяка ним ся русиньскый язык став єдным
з народных слованьскых языкiв узнаваный
вшыткыма Русинами у свiтi. К тому приспiли
i русиньскы поеты, писателi, лiтературны науковцi, крітiци, iсторiци i публiцiсты свойов
лiтературнов i новинарьсков дiятельностьов.”

„Публiкацiй iшi не є много, бо Сполок быв
заложеный лем недавно. Але його членове
сполупрацовали при зродi каждой лiтературной публiкацiї, котру выдала Русиньска
оброда на Словеньску од зачатку свойого
діятельства по 1989 р. А тых было дакiлько
десяток. Найвеце выдаваныма авторами
суть наприклад Штефан Сухый, Марiя Мальцовска, Миколай Ксеняк цi Юрко Харитун, в
лiтературнiй iсторiї Мірон Сисак, Юрiй Панько i далшы. Обыйти не мож ани языковых
зналцiв, котры з меджiнароднов підпоров

„Думам, же ся то так не дась повiсти. Народне оброджiня Русинiв ся зачало в першiй половинi 19. ст., скоро вєдно зо Словаками, або в тiснiм напоїню за нима. Ґрадувало в роках 1848-49, коротко по них, але не
мало такы успiхы як при iншых славянькых
народах. Зато тот процес ся пiзнiше выпрофіловав до релатiвной автономности вшыткых Русинiв бывшого Ракуско-Угорьска.
Ани свою реч сi тогды Русины не кодiфiковали як узнаваный народный язык. Тот невырiшеный проблем быв тяжков iсторiчнов
травмов, котра затяжыла розвиток нашого
народа на добу веце як 150 рокiв, до 1989
р. Аж по тiм рубiконi ся конечнi русиньскый
язык кодiфiковав як списовный язык Русинiв а i штатны орґаны нас узнали як автономный народ.
Тото вшытко придавать на шпецiфiчности
русиньской творчости, што ся iшi даколи проявує в різній проблематiцi в публiкацiях не
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лем русиньскых авторiв, але i авторiв з
iншых реґiонiв выходного Словеньска.
Сполок i Русиньска оброда выдавають книгы, якы мож смiло порiвнати зо
словеньскыма выдавательствами. Ани
умелецька позiцiя не заоставать. Творы
дакотрых авторiв мож найти в словеньскых перекладах, або їх написали по
словеньскы самы авторы. Хоць якость
нашой творчости не мож не видіти,
маме што робити на єй вылiпшуваню.
На другiй странi ся не можеме рiвнати
в кiлькости выданых книжок i в накладох зо словеньскыма выдавательствами, ани з мадярьскыма на Словеньску.
Дало бы ся выдавати i веце тiтулiв, кебы
было веце фiнанцiй. Жаль, слабы соцiалны i економiчны условя в реґiонах
выходного Словеньска, де жыє найвеце Русинiв, мають вплив на цiлкову
мiзерiю їх культурного вывоя. Жыєме з
надiйов, же в рамках Европской унiї ся
тота область дiстане на лiпшу уровень.
Шi бы єм додав, же Сполок не зачiнав з выдаваньом творчости русиньскых авторiв од нулы. Русиньска оброда од свого заложiня выдала веце
книжок, причiм дакотрым авторам ся
подарило выдати свої творы i за бывшого режiму. Были але деформованы
україньсков ортоґрафiчнов нормов. Нераз ся
ставало, же то змiнило семантiку тексту або
то принесло протиходный умелецкый доєм.
Припомяну наприклад зборник гуморістiчных росповiдань „Дашто за дашто” од Янка
Родака. Подобны засягы позначiли i росяглу антолоґiю з творчости народных авторiв
„Зеленый вiночок, червены квiточкы”, котра
не натрафила на цiльову мету, бо експерiменты о поетiчну творчость в поукраїнченiй
русинчiнi выкликали комiчны ефекты. Подобныма были i експерiменты з творчостьов
народных авторiв в прозi, котры мусили, на
раду редакцiї уплатнити скусености совєтьскых писателiв о героях роботы i совєтьскiм
способi жывота. Вызнамны были лем тоты
авторы, котры не уступили неправдивій iдеї
писати „шумнi” а в своїй творчости выходили
iз заужываных прикладів народной креатiвiты. Были то наприклад Колинчак цi Гвозда.
Дакотры з тых авторiв пишуть теперь в штілi
народной творчости по русиньскы, без деформацiй україньского правопису і стали ся
повноправныма творцями русиньской лiтературы”.
Є молодша ґенерацiя дость експанзiвна?
„Гей. Представителi середньой i молодой
ґенерацiї, котры з успiхом хотять досягнути лiтературный „Олiмп”, в своїх зачаткох
были кус несмiлы, але при першых пробах
ся проявила снага зобразити став душы
орiґiнално i щіро. Молоды мають силу писати поезiю, котра їм iде зо сердця i з мыслi. Суть то наприклад Мiрка Лацова, Алена
Блыхова, Марек Ґай цi Павел Тiрко. Хотять
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▲ Русиньскы авторы перед памятником
А. Духновіча в Пряшові.

поетiчный выраз лiтературно оформити, в
снагi ословити i скусенiшого чiтателя. В перекладi словеньской поезiї до русиньского
языка ся намагають порозуміти внутрiшнiй
свiт автора, понорити ся до його поетiкы, зафiксувати собi домiнантный емоцiоналный i
iдеовый замiр i обсяг. В тiм є їм словеньскый жывел барз близькый. Стрiчали ся з
ним од колыскы вєдно з родным языком.
Евiдентнi ся ту рисують перекладательскы
успiхы, наприклад у Блыховой і єй перекладах поезiй Мiлана Руфуса. Творчость наймолодшой ґенерацiї, о котру мають чiтателi
iнтерес, хочеме i надале підпорувати.”
Што є при выдаваню публiкацiй найвекшым проблемом?
”Іде о проблемы вшелиякого характеру.
Од тых, котры выходять зо сполупрацi з
авторами i котры мають надвязность на

Редакція Русиньского літературного алманаху
на 2005 рік вызывать вшыткых членів Сполку
русиньскых писателів Словеньска як і вшыткых
чітателів русиньской пресы, же і в року 2005
мають можность посылати свої творы і іншы належны тексты, жебы їх редакція опубліковала в
тогорічнім алманаху. Редакція просить вшыткых
інтересуючіх ся, жебы свої матеріалы посылали
найнескорше до кінця юла 2005 на адресу Сполку русиньскых писателів Словеньска: PRK 1923,
Hlavná 62, 080 01 Prešov, або Vasiľ Choma, Olivová 13, 831 01 Bratislava 37.
За порозуміня редакція дякує.

приправу рукописiв i їх редiґуваня, аж
наприклад по сполупрацу з выдавательством. Тяжкыма суть проблемы
фiнанчного характеру. Огрожують
часовый лiмiт приправы матерiялiв
на друкуваня, огрожують i приправу
лiтературной „выховы” в подобi лiтературных конкурзiв, їх годночіня,
орґанiзуваня лiтературных семiнарiв
i. тд. Недостаток фiнанцiй бере можность выдаваня невеликых зборникiв прозы i поезiї в подобi працовных
зошітiв за приятельну цiну. В них бы
были опублiкованы главнi пробы молодых, але i старшых, котры ся інтетресовали о лiтературну творчость, о
нове вiджiня модерной добы і єй зафiксуваня словесным образом. Такый
поступ бы дав простор многым адептам уплатнити ся в духовнiй творчости. Окрем того ся проявує i загальный
став русиньства, котрый платить дань
скоро пiвсторочу тоталiтных заказів і
приказів. Втодышня українiзацiя загамовала вывой русиньской культуры
i лiтературы. Русинам помогла пережыти нелегкы часы i ґрекокатолицька
релiґiя. Веце як 55-тiсяч жытелiв Словеньска поважує за свiй материньскый язык русинчiну. Але за короткый
час не можуть вырости скушены i талентованы поеты i писателi. Їх вывой нейде скоком. І так маме дакiлько такых, на котрых
сьме горды а i молоды ся голосять о слово. К тому тренду помагать i Сполок. Выбоювали сьме собi узнаня Лiтературного
фонду i Асоцiацiї писательскых орґанiзацiй
Словеньска, жебы русиньскым лiтераторам обертали веце iнтересу, а то вшытко
напроти одпору зо Страны сполку україньскых писателiв на Словеньску. Фонд на рекомендацію Сполку в миулiм роцi конечнi
вытворив Цiну премiї Александра Павловiча, котру удiлюють за лiтературны творы
русиньскым авторам раз за два рокы. Про
зачаток є то холем кус підпоры нашым
авторам. Залежыть на самых русиньскых
авторах, жебы проявили iнтерес свої творы публiковати i за теперiшнiх мiзерных
гонораровых можностях. Сполок їм у тiм
смерi давать простор, i кедь обмедженый,
бо штатны дотацiї суть малы а спонзорство
в реґiонах выходного Словеньска є скоро
нереалне. Штатна справа, ани професiйны
орґанiзацiї не беруть в увагу, же Русины
не мають iншу терiторiю, лем Словеньско.
На свої культурны актiвiты не мають од
кого дiстати фiнанчну або iншу помiч. Соцiалны i дальшы жывотны предпоклады в
реґiонах, де Русины жыють, не суть про
культурно-творчу дiятельность позiтiвны.
Вiриме, же Словеньску републiку i професiйны орґанiзацiї векшынового народа будуть веце iнтересовати культурны потребы
Русинiв. Тым веце, же підпорi меншын є
наклонена i ЕУ.
За розговор дякує Т. Рундесова
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Література і фолклор
Зачатком т. р. выдав Сполок русиньскых писателів Словеньска
(дале СРПС) Русиньскый лiтературный алманах на рiк 2004 i новый зборник поезiй Валерiя Купкы Дом без свiтла. Книжкы вышли
спiзнено, але уж суть к дiспозiцiї
i чiтателi мають можность собi їх
обїднати про свої потребы або iнтересы. Обсяг алманаху ся дiлить
подля окремых роздiлiв, як i в
2003 р. Едiтор i редакцiя го компоновали так, жебы быв iнтересный
про рiзны кругы чiтателiв. Цi ся
так стало, най посудять чiтателi.
Обсяг РЛА 2004 замiряный на
актуалну тематiку русиньской лiтературы в сучасности i в минулости а так само i на дiятельство в
области русиньской iсторiї i культуры в шыршiм смыслi слова.
Вступ упрямує увагу чiтателя на
сучасны условiя жывота Русинiв
по вступi Словеньска до Европской унiї. Про Русинiв в сучасности выникла нова i благоприємнiша можность розвоя свoйой
традiчной культуры, лiтературы
i уменя, бо односины i сполупраца з братами Русинами в сусiднiх
i дальшых країнах ся значно розшырили. На тоты новы можности редакцiя алманаху обертать
увагу вшыткых русиньскых орґанiзацiй, жебы з нима раховали в
процесi розвоя свого дiятельства
i сполупрацы.

Тот рік є юбілейный про русиньского поета Юлія СтавровскогоПопрадова, жывоту і творчости
котрого є присвячена статя В.
Хомы. Статя америцькой авторкы Е. Русинко припоминать фурт
актуалне наслiдство А. Духновiча,
в котрiм она находить мотiвуючi
iмпулзы i про нашу постмодерну
добу. Богатый роздiл поезiї приносить поетiчны творы уж знамых
поетiв, як i приклады поезiї, котра
свiдчiть о новых можностях поетiчного виджiня i розумiня свiта
середнього i молодого поколiня
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русиньскых поетiв. Поетiчно свiжо звучiть і Балада о русиньскiм
вояковi Смолея, але i тематiчно
нова поезiя Сухого i байкы Ксеняка, главнi його переклады Езопа.
З прозы притягне главні дiтьскых
чiтателiв росповiданя Гиряка i Ґiровой, але і переклад iсторiчной
повiсти Гомiчкова Покорiня Ужгорода а тым веце iнформацiя i коментарi М. Сисака ку творчости
руського писателя М. Зощенка. У
роздiлі драмы суть надрукованы
два векшы урывкы з драматiчной творчости двох русиньскых
авторiв, якы своїма творчiма поглядами реаґують на жывот Русинiв в минулости (Янко Гриб) i в
сучасности (М. Ксеняк). Чiтатель
істо посудить, натiвко їх погляд ся
згодує з його власным познаньом
i натiвко художньо успiшно ся подарило передати жывот русиньской спiльноты в тых творах.
I рецензiї можуть притягнути
увагу чiтателiв, котры там найдуть

роздумы рецензентiв о творчости
русиньскых авторiв з рiзных країн. Не лем о знамiй публiкацiї П. Р.
Маґочiя Енцiклопедiя iсторiї i културы Русинiв, але i о не менше iнтереснiй моноґрафiї Е. Русинко По
обох странах гранiць: лiтература
i iдентiчность в подкарпатьскiй
Русi. Інтерес чiтателя притягне
i рецензiя о Антолоґiї лiтературной творчости Русинiв - Лемкiв
Польска - Цi то лем туга, цi надiя…(о повыселенчiй лiтературi
Лемкiв). Сучасный научный iнтерес о Русинах ся з каждым роком
розшырює, о тiм свідчать рецензiї
М. Сисака, написаны живым, iнтрiґуючiм способом. Так написана
i рецензiя М. Хомовой о книжцi М.
Шкурлы, яка вышла м. р
Зборник поезiї Валерiя Купкы
Дом без свiтла мiстить приклады поетiчной творчости Купкы
за остатнi рокы, котрый своїма
художнiма якостями свiдчiть, же
автор овладать необычайныма
способностями позорованя свiта неодушувненых предметiв, як
автономных явiв свiта, в котрiм ся
чловек находить i з котрым адекватнi комунiкує.

Першы познайомства молодых
олодеж у валалi у вольнiм часi ся сходжала при
вшелиякых нагодах, но
найчастiше при музицi (коло гудакiв), што ся одбывало в недiлю
або ай серед тыжня на рочiты свята. В зимi ся хлопцi з дiвчатами
стрiчали на вечурках. Дiвчата ту
ходили прясти з кудільов, хлопцi
грали карты, розповiдали ся приповiдкы, пригоды, говорило ся о
страшках i тому подобнi.
Повинностьов нелем молодых
было iти „свiтити”, кiдь дахто у
селi умер, при чiм хлопцi з дiвчатами грали лопатковы гры, задавали собi гаданкы. Правi такы стрiчi
парiбкiв i дiвчат давали молодым
можности близшого взаємоспознаваня. Взаємны сердечны чутя
меджi хлопцьом i дiвчатьом были
таїнством аж до спросин. Молоды
люде не были тому рады, жебы їх
по селi огваряли. На тоту тему є
много спiванок:
Тады, мiлый тады,
Понад нашы сады,
Бы нас не видiли
Тоты стары бабы.
Бо як нас увидять
Тоты стары бабы,
Та будуть квiчати,
Як в мочiлi жабы.
Бо як нас увидять,
Та людьом повiдять,
А люди до дому,
Повiдять каждому.

Тугов молодого чоловiка было
дiстати якнайкрасшого партнера.
К тому вели многы моменты: цi
уж матерiалны або снага увыйти
до доброй фамiлiї. Зато ся мож
было часто стрiчати iз припадом,
же главнi дiвчата в бiгу цiлого
рока вшелиякыма ворожками хотiли дашто ближе ся дiзнати о
своїм будучiм партнерови. На свято Андрiя (подля старого юлiяньского календаря 13. децембра) ся
дорослы дiвчата зышли до єдной
хыжы, де ляли олово через ключову дiрку iз словами:
Андрiю, Андрiю,
Олово на тя лiю.
Дай мi Боже знати,
З кым ся буду брати.
Потiм дiвчата варили перогы,
до якых залiпльовали паперчата
з менами валальскых парiбкiв.
По їх уварiню, вшыткы їх довєдна їли з єдной мискы. Кажда
з притомных дiвок взяла перiг,
розкусила го i выбрала з нього паперча. Мено, котре на нiм
было, мало быти меном будучого мужа.
Дальшым iз андрiйскых обычаїв было рахованя латок в плотi: Не
єден, не два, не три… На рахованя выбрали дакотру часть плота.
Кiдь наконець вышло їм парне
чiсло, так до рока дiвка найде тыж
пару i оддасть ся.

Найновшы
русиньскы книжкы

М

В роздiлi iнформацiї чiтателi
ся дізнають, хто з русиньскых
авторiв в минувшiм року ся став
лавреатом премiї Александра
Духновiча i яка нова русиньска
орґанiзацiя м. р была заложена цi
обновлена, якы книжковы публiкацiї русиньскых авторiв вышли
за послiднi рокы, i якы книжкы о
Русинах выдали iншi авторы на
Словеньску.
Василь Хома

Вечур на Андрiя хлопцi i дiвчата брали до кешень зерно i йшли
метати до облакiв. Хлопцi там, де
были в обыстю дiвкы а дiвчата
наопак. Подля повiря, кiдь хлопець верг зерно до облака а в нiм
ся зявила тварь дiвкы, вiрили, же
даному хлопцьови ся сповнять
його тужбы. То саме было актуалным про дiвку, кiдь ся в облаку
зявляв хлопець. На Андрiя знали ай молоти у млинцю, причiм
млинцьовым камiньом крутили
наопак (о значiню того звыку
респонденты не знали повiсти
нич конкретнiше).
Окрем андрiйскых то были iшi
дальшы обычаї, посередництвом
котрых ся молоды люди хотiли
дiзнати о своїх будучiх партнерах,
наприклад на Святый вечур вношали хлопцi i дiвчата до хыжы
наручi дрыв, котры потiм раховали по парi. Кiдь вышла пара ай
напослiдку, свадьба мала быти
неодовга.
Часто ся ставало, же паробок
быв мiцно залюбленый до дiвкы,
але она його наклоность не приїмала i наопак. Такы припады
вели к ворожкам. Зато обкурьовали угликами з тлiючiма звышками
шматя або волося любленой особы, причiм ся высловльовали маґiчны формулкы, абы так выявити
iнтерес желаной особы ку собi.

www.rusyn.sk

Русины світа

Rusíni sveta

▲ Америцькы Русины, конкретніше їх фолклорный колектін Славяны (на фотці)ся в тім часі готують на навщіву свого родного краю. Як нас
інформовав віцепрезідент Карпато–русиньского центра в Америці Дін Половка, того року Славяны выступлять нелем на Світовім конґресі
Русинів, наь Фестівалі културы і шпорту в Меджілабірцях, на сцені Течатру А. Духновіча в Пряшові, але і на іншых русиньскых акціях.

9. фебруара в просторах Театру
А. Духновіча ся зышли представителі Русиньской оброды
на Словеньску, Союзу Русинів–
Українців, Народных новинок
і Русина і Театру А. Духновіча

зо штатнов тайомничков МК
СР Аґнес Біро і ґенералным діректором Секції меншыновых
култур МК СР Робертом Доганьошом. Говорили о актуалных
проблемах фінанцованя кул-

Лемкы знову вєдно
В знамій брожурі о історії Русинів
є заевідованый і місячник Русиньской оброды на Словеньску Інфо
Русин.

Лемковина заберать теріторію по обидвох странах польско-словеньской границі.
1. мая м. р. тота границя перестала роздільовати людей – Лемків, і так
як перед першов світовов войнов, зась будуть вєдно. Стрітнутя при
граничній рампі (шлебан) намальовав анонімный лемківскый малярь.

www.rusyn.sk

туры народностных меншын.
Першов на засіданю выступила
А. Кузмякова, председкыня Русиньской оброды на Словеньску, котра ся крітічно высловила
на нескоры дотації з МК СР (м.
р. пришли фінанції Русинам аж
в септембрі), крітіку высловила
і на ліквідацію окремых „положок„ в проєктах на тот рік, як
наприклад поштовне, поплаткы
за телефон, на пренайом канцеларні, на страву в часі културных акцій і т. д. З подобныма
проблемами выступили і остатні представителі народностных
меншын. Штатна тайомнічка з
порозуміном приобіцяла вєдно
з ґенералным діректором Секції
меншыновых култур МК СР, же
того року бы мали народностны
орґанізації дістати фінанції уж в
марці т. р Оставать нам вірити,
же то буде правда.
–ак–
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Zo života cirkvi

З церьковного жывота

Ретроспектiвный погляд на актiвiты
кошыцькых Русинiв в 2004 р.
Мiстна орґанiзацiя Русиньской оброды в Кошыцях в 2004
р. своїм членам i сiмпатiзантам
зорґанiзувала наслiдны культурно - освiтнi акцiї, як Святочну стрічу під назвов Блаженый
єпiскоп Гопко - мученик за вiру
i Ґрецкокатолицьку
церьков
- торжество 100-рiчницi народжiня в Грабскiм, дальшу з
назвов Деревяны церькви в
окресi Бардейов (Луков, Криве, Фрiчка), Деревяны хра-

мы пiд Дукльов - автентiчный
архiтектурный прояв Русинiв
(Нижнiй Комарник, Кореївцi,
Гункiвцi, Бодружаль, Крайне
Чорне, Ладомірова), Василiяньскый одпуст священомученика П. П. Ґойдiча, ЧСВВ в
Краснiм Бродi, Вечір славяньской взаємности і У Вiфлеємi
новина (пасмо русиньскых колядок в iнтерпретацiї спiвакiв
з Няґова). Кошыцькы Русины
могли оцiнити прояв высту-

▲ На рождественнім вечері в Кошыцях выступили і співаци з Няґова.

паючiх i попробовати тiпiчны
русиньскы їдла на Вечерi народностных меншын, сполуор-

ґанiзатором котрого была i МО
РО в Кошыцях.
Марiя Бiцкова, Кошыцi

Хрістияньске поздравканя
Через рік: Слава Ісусу Хрісту – Слава во вікы
На Рождество Хрістове: Хрістос раждаєт ся – Славите єго
На Пасху: Хрістос воскресе – Воістину воскресе
На мірованю: Хрістос посреді нас – І єсть і будет
17. januára t. r. sa v prešovskom
PKO (Čierny orol) konal krásny koncert, kde svojím vystúpením očaril
štátny súbor z Užhorodu z program
vysokej kultúrnej a umeleckej
úrovne. Organizátormi podujatia
bol Ukrajinský konzulát v Prešove
a Zväz Rusínov–Ukrajincov Slo-

Vikár je pre

Rusínov
venska. Mám však určité výhrady.
Zástupcu gréckokatolíckej cirkvi,
okrem generálneho vikára Vladimíra Skybu, o. Petra Pavla Haľka privítala konferenciérka programu Eva
Olejárová ako vikára pre Rusínov-Ukrajincov. Vieme, že Petra Haľka
vymenoval do funkcie biskup Ján
Babjak na základe požiadavky a dlhodobého úsilia Rusínskej obrody
na Slovensku, pričom jeho menovací dekrét je vystavený na funkciu
vikára pre Rusínov.
ZRUS nikdy priamo nepodporil
snahy Rusínskej obrody na Slovensku ani iných rusínskych organizácií o vymenovanie cirkevného
hodnostára pre ukrajinskú národnosť, dokonca ani pre neexistujúcu národnosť Rusínov-Ukrajincov. Jeho predstavitelia
nemajú teda žiadne právo označovať vikára Haľka ako vikára národnosti s pomlčkou, ako to prezentuje ZRUS, i keď niet pochýb o tom,
že ZRUS tak ako Rusínska obroda
kritizuje slovakizáciu liturgických
obradov. To je však jediná vec, ktorú spolu s azbukou majú obidve
organizácie spoločnú.
JUDr. Peter Krajňák, Prešov
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На странках Інфо Русина i iншых новинок уж довшый час
слiдую iнформацiї о тiм, же ґрецкокатолицька церьков на Словеньску словакiзує наше русиньске
жытельство, наш церьковно–славяньскый обряд. Барз єм ся з того
засмутив а было мi скоро до плачу. Як може таке дашто робити
церьков i єй духовны, котры в часi
мадярiзацiї, латинізацiї i вшыткых
минулых режiмiв твердо утримовали свій выходный обряд а нич
їх не могло одвернути од традіцій
нашых предків.
Мы, православны віруючі, iщi
хвала Богу, такый проблем не

маме. Холем в Ладомiровiй. Ходжу ту до православной церькви
i барз єм радый, же ся ту утреня,
свята лiтурґiя, вечурня i iншы
церьковны обряды одправляють в
нам милiм церьковно–славяньскім
языку. Наш священик ся нам, вiрникам, приговарять по русиньскы.
Што може быти красше як нашы
церьковны молитвы i спiвы?!
А яка то на сердцi радiсть, кедь
ся нам наш духовный приговарять
словами: „…i всiх вас, православных хрiстиян.” Є то велика
несправодливость, же ґрецкокатолицькы попи слово православных
з молитвы вышмарили а замiнили

го словом правовiрных а дакотры
ани тото не споминають. Братя
Руси говорять: „Из песни слова не
выбросиш”. Але дакотрым ґрецкокатолицькым панотцям, як видно,
тото великый проблем не робить.
Они собi думають, же в святiй молитвi є то можне, а мы, обычайны
люде, сьме пресвiдчены в тiм, же
так ся робити не смiє.
Добрi розумлю тых ґрекокатолицькых вiрникiв, котрым не
є легковажне і суть знепокоєны
тым, же в їх церьквах ся служыть
по словеньскы, же з їх церькви ся
вытрачать выходный обряд а же
ся насилу до їх храмiв заваджать
словакiзацiя i латинізацiя. Є мi їх
жаль, але можу дати їм єдну добру
раду: „Братя i сестры, кедь вашы
духовны не решпектують вашу
волю i вашы пожадавкы i насилу
вам внучують тот обряд, котрый
вы не хочете а є вам не по волi i не
по душi, то переходьте до православных храмiв і будете мати заруку, же утреню, святу лiтурґiю,
вечурню i iншы обряды будете
слухати в орiґiналнiм выходнiм
обрядi. А при слуханi в церькви
милозвучного спiву i родной речi
вы ся заспокоїте i понесете дальше i выше штафету церьковного
православного обряду, вiры нашых предкiв, котра перед тристо
роками, ту в Карпатох, Брестськов
i Ужгородьсков унiйов была насильно злiквiдована. А тоту штафету бы сьте мали передати i своїм потомкам.
Николай Шкурла,, Ладомірова
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Pre deti

Про дітей

З власной творчости

1. úloha:
4. úloha:

Sedemsmerovka
P
I
A
M
U
G
A

S
E
O
B
U
S
K

P
N
R
R
R
Í
X

I
B
L
O
K
A
I

N
K
N
I
H
A
F

K
T
I
Š
O
Z
N

A
F
A
K
Š
A
T

pero, guma, blok, zošit, farba, taška,
kniha, ﬁxka, spinka
2. úloha:

Родна реч

8 čísiel v tabuľke premiestnite tak, aby
súčet v riadkoch aj v stĺpcoch bol 14.
2
3
4
5

2
3
4
5

2
3
4
5

2
3
4
5

Ту жыють Русины,
добрi ся знашають,
нас малых дiточок
родну реч навчають.

5. úloha:
Знате чом мать мiсяц фебруар даколи
28 а даколи 29 днiв? Може за то наша
земля, котра… (одповiдь напиште до
сутяжного купону).

І я люблю русиньскы
спiванкы спiвати,
хочу по русиньскы
вшытко добрi знати.

6. úloha:

Čo ukrývajú rébusy?
S

Пчолине, Пчолине,
ту-м ся народила.
Ту жыли предкове
i моя родина.

L

EŇ

ZEMЕ

3. úloha:
Загадка
У нашой бабусi,
сидить хтось в кожусi.
На пецу вiн ся грiє,
без воды ся мыє.
▼ Aké dve zvieratká vidíte na obrázku?

Котры народности суть скрыты в
реченях?

Люблю реч русиньску,
люблю єй слухати,
бо то родне слово,
што ня вчiла мати.

Стару синічку не видно літати.
Нашы поля каждый рік ореме.
Діру мундырь вже не має.
Мы лем коруну мали.
Моталі Андрій не видів.
Дві рукы нам треба.
Він дав мені перо.
В ночі ня не могли збудити.
Сімон ґол днесь дав.
Маґ рекордменом быв.
Дураку, шанец є глибокый.
На біло Русалка намальувала
палічку.
Хлопи, хочете книжку?

Аннамарiя Ґнiпова, 4 клас
ОШ Пчолине

▼ Dokážete pospájať tieto body
pomocou štyroch priamok tak, že pritom
nezdvihnete pero z papiera?

Hádanky s odpoveďou

Покы жыти буду,
хоць в далекiм краю,
ниґда не забуду,
русиньску реч мою.

Je to čierne a spôsobuje to strach?
...Havran s guľometom.
Ako poznáme veselého motocyklistu?
...Má medzi zubami muchy.
Ako pozná Eskymák, že je 60° pod
nulou?
...Keď sa mu v zákrute zlomí pes.

Výhercovia súťaže z č. 1/2005: Natália Farbárová – Snina, Marián Kovaľ – Svidník, Simona Lattová - Stakčín
Súťažný kupón 1/2005 (Vyplnite a pošlite na adresu redakcie. Správnych lúštiteľov potešíme pekným darčekom).
1. úloha: ........................................................................................................................................................................................................................
2. úloha: ........................................................................................................................................................................................................................
3. úloha: ........................................................................................................................................................................................................................
4. úloha: ........................................................................................................................................................................................................................
5. úloha: ........................................................................................................................................................................................................................
6. úloha: ........................................................................................................................................................................................................................
Meno a priezvisko:............................................................................ Adresa: .............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
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Ponúkame z rusínskej poličky

Нукаме з русиньской поличкы
The Christmas Evening – The
Pozition of the Ruthenians in Slovakia, The Ruthenian Revival,The
poem from ﬁrst half of the 18 th
– century, The Communist Party
Decision about the Ruthenians, The
Tragedy of the Ruthenians – Lemks
in Poland, Pro-Ruthenian Orientation of the Ruthenians in Slovakia,
The Well-Wishing, The Christmas
Play, The Christmas Evening Play
Sons and Old Profane Carols.

Ціна: 5,-$
Віфлеємскый вечір – Русиньскы рождественны колядкы‚
вінчовачкы і віфлеємскы гры‚
котры суть єдныма з найкрасшых
русиньскых традіцій. В зборнику
найдете 3 віфлеємскы гры (перша подля сценара о. Юрка Ріхвалского з В. Мірошова‚ друга
– Я. Калиняка і старосвітьске колядованя Я. Калиняка). Богатый
выбір колядок (38) творить скоро
50 стран в публікації Віфлеємскый вечур.

Ціна: 150,-Ск
Slovo matky je hriech
zabúdať – Материне слово
гріх забывати. Книжка найліпшых русиньскых поетічных, прозовых і драматічных
творів, авторами котрых суть
знамы русиньскы авторы з
цілого світа. Є то перша русиньска публікація (вышла у
выдавательстві Русиньской
оброды на Словеньску кінцьом 2004 р.)

Ціна: 120,-Ск
Памятный день Александра Павловіча – Цінны
документы о вызнамнім
русиньскім
будительови
А. Павловічови‚ ього жывоті і богатій літературній
і културній творчости‚ духовнім і добродительскім
діятельстві на благо Русинів‚ о языку в порівнаню із
сучасным кодіфікоиваным
русиньскым языком і т. д.

Cena: 300,-Sk/ 10 $
Hymnické spevy Rusínov,
Гімнічны співы Русинів‚
The Anthem`s Songs of the
Ruthenians – CD nahrávka +
zborniček s notovým zápisom
piesní: Отче наш - The Lord`s Prayer, Вручаніє – Dedication, Гімн подкарпатьскых
Русинов – Anthem of the
Subkarpathian Ruthenians,
Горы нашы – Our Mountains, Русин - A Ruthenian‚ У
горах Карпатах - In the Carpathian Mountains‚ У чужіні
- In a Foreign Country‚ Дайме Богу-отцю хвалу - Let Us
Praise the Lord‚ Многая літ
- Wishing You Many Happy
Returns‚ Жывіте людіє Long Live the People.

▼ Хочете мати в своїй
хыжі красный¸ фаребный
русиньскый календарь?
Пошлите 25 корун на
адресу редакції, а мы вам
зато пошлеме календарь.

Úvod do štúdia hudobného folklóru Rusínov na Slovensku – Výskum
hudobno-folklórnej terminológie, vývin rusínskej hudobnej folkloristiky,
výskum hudobných prejavov Rusínov, rusínske ľudové piesne, hudobné nástroje a inštrumentálna hudba,
biograﬁa a diskograﬁa. Music – folklore terminology, Ruthenian music
folkloristics development, Research
of Ruthenian music – folklore expression, Ruthenian folk songs, instruments and instrumental music.

Cena: 200,-Sk/ 10 $
Jarné rusínske piesne – o identiﬁkácii rusínskeho etnika a hudobnej
kultúry Rusínov v publikovaných
prácach, identiﬁkácia rusínskych
jarných piesní, ich tematika, geograﬁcké rozšírenie a analýza, typy
rusínskych jarných piesní. Tradičné rusínske jarné piesne Kač, dolov
kač; Do haju, lišečky, do haju; Do
sadu, divčata, do sadu; Hoja, Ďunďa, hoja; J-ať, pujste nas, pujste sú
v zborníku publikované aj s notovým zápisom.

Cena: 150,-Sk/ 5 $
Квіткы з моёй загородкы
– Зборник русиньской поезії з
ціложывотной творчости маковицького родака Николая Гвозды. Під назвов Ёго жывотна
путь пише о Н. Гвоздови з Ладоміровой знамый русиньскый
културный діятель Іван Русинко
зо Свидника‚ котрый выбраны
поезії (у зборнику надруковано
96 поезій) автора у зборнику і
зоставив.

Ціна: 70,-Ск
Krátky rusínsky slovník
– Короткый русиньскый
словник zo súkromného vydavateľstva Andreja Hnata.
V Krátkom rusínskom slovníku sa autor A. Hnat snažil
zachytiť typickú časť slovnej
zásoby Rusínov z obdobia
20. storočia. Preto sa v slovníku neobjavujú slová, ktoré
sa od slovenských analógov
líšia len nevýrazne.

Ціна: 50,-Ск

Cena: 100,-Sk/ 5 $

Книжкы‚ МҐ і ЦД награвкы собі можете
обїднати в редакції Русиньской оброды
на Словеньску писомні (на адресі Русиньска оброда‚ Левочска 9‚ 080 01 Прешов)‚ телефонічно на чіслі 051/7722889
або 0904412449) або і-мейлом: rusinska.
obroda@stonline.sk

Cena: 120,-Sk/ 5 $

Knihy, MG a CD nahrávky si môžete
objednať v redakcii Rusínskej obrody na
Slovensku písomne (na adrese: Rusínska
obroda na Slovensku, Levočská 9, 080 01
Prešov, telefonicky: na č.: 051/7722889
alebo 0904/412449 alebo i-mailom: rusinska.
obroda@stonline.sк

Figliarska nôta - MG kazeta, zostrih z dvoch ročníkov rusínskeho festivalu humoru a spevu.
InfoРусин. Vydáva Rusínska obroda na Slovensku za finančnej podpory MK SR. Poverená funkciou šéfredaktorky: Anna Kuzmiaková,
redaktorka Kamila Hudaková. Grafická úprava: Róbert Vico. Adresa redakcie: Rusínska obroda, InfoRusín, Levočská 9, 08 001 Prešov.
Tel.: 051/772 28 89, 051/748 27 75, 051/748 27 76, 0904 412 449, e-mail: rusinska.obroda@stonline.sk, toto číslo nájdete i na www.rusyn.
sk. Predplatné na rok: 150,- Sk, do európskych štátov: 300,- Sk, do mimoeurópskych štátov 30 $, číslo účtu: 2660718084/1100. Výroba:
ADIN, s. r. o., Prešov. Registračné číslo: MK SR 3158/2004. Neobjednané rukopisy a fotografie nevraciame. Publikujeme i názory,
s ktorými nie vždy súhlasíme. Inzeráty, reklamy, sponzoring preberáme v redakcii Info Rusín, Prešov (budova Daňového úradu). Toto
číslo vyšlo v náklade 2000 kusov.
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