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Фестівалова сезона на
Снинщіні завершена
Фолклорны свята в рамках проєкту Дні русиньскых традіцій в сниньскім окресі завершыли фестівалы в селі Збой і
Стащіньска Розтока.
В суботу 9. септембра 2006,
по сонцом заплавеным Збою
з містьского розгласу звучала
весела музіка, котра наводила
оправдову святочну атмосферу.
Тота продовжувала дале коротко
по 17. 00 годині, кедь староста
села Ян Хома отворив тогорічный фестівал, присвяченый вызнамному родакови, правникови
Петрови Лодійови. В тім році
собі жытелі Збоя вєдно з гостями і выступаючіма припомянули
242 річніцю од його народжіня.
По приговорі старосты і положіню букеты ку памятній таблі,
зазвучала іщі на дворі сельского уряду співанка МСҐ ДУКАТ
зо Снины а потім уж вшыткы
участници свята ся пересунули
до салы културного дому, де зачав вечірній ґалапроґрам. Отворили го домашні школярі з ОШ
із красныма співанками, танцями і декламаційов. Выступила в
Збою і знама співачка Марія Чокинова з Ублі, лавреатка многых
русиньскых фолклорных співацькых конкурзів, ФҐ ДУБРАВКА, МСҐ ДУКАТ, співацьке тріо

ДУМА, ФҐ ШІНЯВА, СҐ ПАЙТАШЕ із солістков Ніколков Гулайовов, вшыткы зо Снины, народный росповідач Михал Ґузі
з Ясенова, котрый своїм темпераментным і пестрым репертоаром двигли зо стілців не єдного
з учасників фестівалу, і так ся
часть салы змінила на танечный
паркет.
Позваня на фестівал прияли
і старостове навколишніх сел,
посланець ВУЦ і староста Уліча Ян Голінка, але і цінны гості
з дружобной области з Польска,
котрых в неділю чекав нелегкый
конкурз гасичів. Добра налада і
сердечна атмосфера тримала до
нескорых вечірніх годин, коли
ся тяжко розлучать і одходить.
Но час ся не дасть заставити, тот
скоро утікать, а неодовга, о рік,
ся зыйдеме знова, а певні віриме,
же з новозволеным старостом
Яном Хомом.
Другый день – неділя ся несла у фестіваловім дусі в Стащіньскій Розтоці. Ту тогорічный
День русиньскых традіцій быв
характерістічный стрічов ро-

даків з Мексіка (як Стащіньску
Розтоку называють нелем єй
жытелі, але і сусідні села), котру зорґанізовала Др. Данчікова,
родачка зо Стащіньской Розтокы, жыюча в Кошыцях. Зато,
же акурат на тот день, 10. септембер 2006, быв у селі одпуст,
на стрічу родаків при богато
наложеных столах в салі КД то
была добра нагода. І досправды
ся ту посходили, а то нелем з недалекой Снины і Гуменного, але
і оддаленішых окресів нашой
републікы. По вступных словах
Ірены Гуняровой і приговорі
старосты Др. Душана Гіряка ся
хопив слова чоловік у нашій долині добрі знамый і облюбеный
герець і гуморіста Іґор Латта,
котрый гуморным словом цілый
проґрам модеровав. Свою роль
робив бравурні як все і поступні
представовав окремы колектівы. На сцені ся черяли сниньскы ґрупы ДУБРАВКА, ДУКАТ,
ДУМА і Бескід зо Стащіна,
переможці
цілословеньского

50 співацькых років
12. октобра 2006 на великій
сцені ДЙЗ в Пряшові буде величезный концерт з нагоды 50
років на співацькій сцені Маркы
Мачошковой і єй гостів. Будуть
нима ґрупа ДРІШЛЯК, танечна
ґрупа ПУЛС, А. Сервіцька, А.
Порачова, М. Кандрачова, А.
Барнова, Я. Амброз, СҐ Й. Пригоды з Петровян, Петрашовскы з Гуменного. Модераторске слово буде мати Я. Сисак
а режію Н. Юрковска. Вшыткых
сердечні позываме.
–ак–
окресі сьме того року успішні
завершыли. Їх сполочный ціль
– утриманя і шыріня нашого
русиньского слова, рисиньской
співанкы, танця, гумору, просто нашых богатых русиньскых
традіцій. А окрем того, то была

ФЕДОР ВІЦО / ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

▲ Сполочне фото выступаючіх

на фестівалі у Стащіньскій
Розтоці (в першім ряді зліва Терезка Манзакова, Мілан Дутка, Іґор
Латта, Владко Ґунарь, Іріна Гунярова, Михал Яшко і староста
села Душан Гіряк.
конкурзу Духновічів Пряшів зо
Стащіна (Владко Ґунар) і Гуменного (Терезка Мандзакова. Не
хыбили на сцені і домашні школярі. Краснов і задушевнов співанков Витайте дома, котру про
тоту нагоду написала І. Гунярова, фестівал отворили сестры
Седлачковы.
Што додати наконець. Дні
русиньскых традіцій в нашім

і добра нагода на камаратьскы ці
родинны стрічі. І на тых высше
спомянутых ся актівні поділяла
Русиньска оброда на Словеньску, конкретні єй членове ОО
РОС в Снині, а то орґанізачні і
фінанчні, як і умелецькы. Жывіте, людіє, на благо світа....
Власта Оцетникова, председкыня ОО РОС у Снині,
фотка авторкы

З културного жывота Русинів

Z kultúrneho života Rusínov

Гуменне – центром русиньскых акцій
Засідали орґаны РОС
На свято Сімболестной Дівы
Марії – 15. септембра 2006 місто
Гуменне належало русиньскым актівностям. Зрана о 10. 00 годині у
Підвігорлатьскім освітнім центрі ся
зышли членове Выконного выбору
РОС на своїм сістематічнім засіданю а тісні перед обідом і членове Коордіначного выбору РОС, то
значіть председове ОО і МО РОС,
але іншых русиньскых орґанізацій
як і дакотры потенціоналны членове секцій РОС. Засіданя КВ РОС
отворив і вів, Інж. Ян Липіньскый,
підпредседа РОС. Предметом обох
засідань было рішіня актуалных
персоналных, фінанчных, орґанізачных проблемів внутрі РОС, як і
одношінь орґанізації ку Світовому
конґресу Русинів (СКР). Актуалны
інформації о тім сьме публіковали
на 4. с. у септембровім чіслі нашых

єй председа В. Противняк. О дотеперішніх културных акціях РОС (скоро о вшыткых сьме писали в нашых
новинках), як і тых, котры оброда
зреалізує до кінця того року в рамках проєкту Дні русиньскых традіцій – у Вышній Полянці, Краснім
Броді, Кошыцях, Пряшові, Меджілабірцях, Братіславі, але і цілословеньскый конкурз Співы мого
роду, конференцію ку Хронолоґії
історії Русинів на Словеньску
у Свиднику, Фіґлярьска нота в
Снині, 1. річник РУС ПОП музік СК
2006 у Свиднику, Творчі ділні (про
шефів русиньскых колектівів) і
Віфлеємскы вечеры в Свиднику,
Старій Любовні, Пряшові, Габурі,
Хмельовій, Камюнці... говорив на
засіданю председа РОС В. Противняк.
Не малый простор і увагу членове КВ РОС присвятили вытворіню окремых секцій РОС і їх членів,

▲ Погляд на засіданя членів Коордіначного выбору Русиньской оброды на
Словеньску в Гуменнім.

новинок. Коротко повіджено, РОС
зрушіньом позаставіня членства у
СКР оставать його повноправным
членом, де буде РОС заступовати

як наприкл. културной, школьской,
языковой, церьковной, медіялной,
літературной, проєктовой і іншых,
котры будуть схвалены по конзул-

Выставка образів Юрка Молнара в „небічку”
В неділю, 10. септембра 2006, в будинку Фарского уряду
напроти храму св.
Іоана Хрестителя в
Пряшові, ся одбыла
вернісаж выставкы
коло 80 образів русиньского
маляря
Юрка Молнара з Пряшова, родака зо села Кыйов в старолюбовняньскім окресі. Векшыну
образів творили олійомальбы, у котрых маляря іншпіровав його родный край, але і образы скаралного
характеру ці выображіня дакотрых
вызнамных архітектонічных будов
у Пряшові. В „небічку”, як называють поміщіня під стріхов ФУ, в ролі
куратора отворив выставку вікарь
про Русинів з Ґрекокатолицького
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єпіскопства,
його
ексцеленція Павел
Галько.
В културнім проґрамі
выступило
співацьке дуо Анна
Порачова зо свойов
дівков Анічков, по них
солісткы Реґіна Ярощакова і Анна Сервіцка, якы зожали довгый аплавз. Быв
то красный зачаток выставкы в переповненій салі, якый высоко оцінили у
своїх выступах як староста Кыйова
Мґр. Юрко Хаміла, так пріматор Пряшова Інж. Мілан Бенч.
Шкода, же на пожаданя верьхности ФУ выставка была на другый
день демонтована. Бо не мало заінтересованых, котры не могли прити
на вернісаж, хотіли видіти красоту

▲ ФК Лабірчанка з Меджілаборець была в конкурзі успішна, бо поступила
на крайске коло.

тації з каждым членом секції. Была
предіскутована і сучасна форма
актуалізації членства РОС. Тов задачов были повірены окремы председове МО і ОО РОС.
Сполочні на фестівал до сканзену
По обіді ся вшыткы членове
орґанів РОС і єй секцій пересунули
до сканзену гуменьского музея, де
на них чекав богатый културный
выступ русиньскых колектівів і де
ся в рамках проєкту Дні русиньскых
традіцій одбыв 1. річник славности
русиньско–словеньской взаємности
і конкурз співацькых ґруп зо трьох
окресів – Снины, Гуменного і Меджілаборець. Зо своїм репертоаром ся
ту представили такы колектівы, як
Габурчанка з Габуры, Лабірчанка з
Меджілаборець, Дуброва зо Зубного, Порубчанка з Руськой Порубы,
Гачуре, Хемлон і Хемлонячік з Гуменного і іншы. Тепле пообідя, адекватный простор сканзену, де стоять
експонаты з русиньскых сел, як деревяный храм, хыжкы сыпкы і іншы
дорогоцінности по нашых предках
кыйовскых хыжож, верьхів, природы,
красну архітектуру і сакралны образы Ю. Молнара в далшы дні. Як тот
почін прияв автор, не тяжко собі додумати.
Треба іщі додати, же участници
выставкы переважно русиньского походжіня не чекали, же староста Кыйова ці вікарь про Русинів ся не пригварять людям по русиньскы. Приємны
были нелем русиньскы співанкы, але
і слова кыйовской родачкы Анны Порачовой, нашой популарной народной співачкы. Она образам з Кыйова
досправды вдыхла своїм красным
співам жывотодарну силу. Підсилала
завершіня выставы, кедь вызвала
вшыткых участників сполочні заспівати найновшый русиньскый „гіт” А
чія то хыжа... А так розоспіваны люде
іщі собі занотили і співанку Марькы
Мачошковой – Заспійме собі двома
голосами... Ани найліпшый режісер

дотворювали выступы русиньскых
колектівів. Розмаїтость русиньского
співу, танця і музікы у данім просторі барз добрі запасовали. Уровень
выступів, выбір репертору, чістоту
співу окремых колектівів слідовала тричленна одборна порота – Ю.
Тімко, А. Фецура і Л. Маґурова. Красным завершіньом сонячного і святочного дня, заповненого красотов
русиньскых традіцій было выголошіня выслідків. Вердікт пороты быв,
же першы місця за окремы окресы
(Гуменне, Снина, Меджілабірці) на
Крайске коло поступив колектів Лабірчанка, Дуброва і Гачуре, але діпломы з подяков і оцініньом за красны выступы достав каждый колектів
з рук председы РОС В. Противняка,
председы ОО РОС А. Фецуры, але
і представителів іншых културных і
сполоченьскых орґанізацій з Гуменного, Мігальовець і Пряшівского самосправного краю, котры помагали
Русиньскій оброді при орґанізованю
споминаной акції, котрым патрить
штонайсердечніше подякованя і велике узнаня.
Анна Кузмякова, фото авторкы

▲ Родне село Кыйов є найбогатшов
іншпіраційов
маляря
Юрка
Молнара.

бы собі красше завершіня акції, де ся
споїв образ зо стіны зо жывов подобов не выдумав.
Інж. Димітрій Крішко
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Čo nás trápi i teší

Што нас трапить і тішыть

РУСИНЬСКА ОБРОДА НА CЛОВЕНЬСКУ
RUSÍNSKA OBRODA NA SLOVENSKU

Pán Dušan Čaplovič
podpredseda vlády SR
pre vedomostnú spoločnosť,
európske záležitosti,
ľudské práva a národnostné menšiny

Úrad vlády SR
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
Vážený pán podpredseda vlády,
obraciame sa na Vás vo veci zachovania rusínskeho vysielania hlavnej redakcie národnostno-etnického vysielania (NEV) Slovenského rozhlasu, Rádia PATRIA v Košiciach.

Зась РАДІО
На зачатку были цілі. Одколи выникла Русиньска оброда (1990) єдным з єй цілів было
створіня самостатной русиньской редакції в
рамках народностного высыланя Словеньского радія. Быв то тяжкый і довгый процес‚
але русиньске высыланя є і русиньскый тім
редакторів забезпечує богатый проґрам зо
жывота Русинів‚ головно з русиньского реґіону Словеньска‚ але і споза границі. По недобровольнім пересуні головной редакції
народностно-етнічного высыланя з Пряшова
до Кошыць в 2003 р. русиньскый колектів
творять не четверо‚ але лем троє редакторів‚
од авґуста лем дві редакторкы. То значіть‚
же колектів по змінах ся зредукував теперь
о третину.
Наслідувати буде і редукція проґраму?
З непотвердженых інформацій знаме‚ же
проґрамова штруктура русиньского а тыж
україньского высыланя‚ котру працівници
Пряшівского радія будували довгы рокы і напасували на кажду вікову катеґорію слухачів,
буде розбита і шумны, а про Русинів потребны релації ся пересунуть до вечірных годин
(по 19. годині)‚ до найменше слуханого часу.
Русиньске высыланя не може забезпечіти
жадна інша редакція. Русинів Словеньска обслугує лем русиньске высыланя Радія Патрія‚
зато Русиньска оброда на Словеньску допереду обертаь увагу на проблем‚ котрый од
нового року може выникнути. Народностне
высыланя буде „вышмарене” на окрай вшыткого высыланя Словеньского розгласу‚ бо іде
о вшыткы народностны проґрамы. Русиньска
оброда на Словеньску ся тым вопросом заподівала пару раз на засіданях Выконного
выбору і обернула ся з письмами на компетентных представителів влады СР‚ Словеньского розгласу‚ НР СР і посланців.
Єдно з писем друкуєме в нашім Інфо Русині.
–р–

www.rusyn.sk

Slovenský rozhlas v poslednom čase zaviedol úsporné opatrenia, čo je pochopiteľné,
a prepúšťa alebo ruší miesta programových pracovníkov, redaktorov. Takáto redukcia
postihla aj rusínsky tím redaktorov. Pred troma rokmi, keď sa násilne sťahovalo prešovské
štúdio Slovenského rozhlasu z Prešova do Košíc, tento tím sa skladal zo štyroch redaktorov.
Po presťahovaní do Košíc bol zredukovaný na troch, teda o 25 %. Od 1. augusta 2006 bolo
zrušené ďalšie redaktorské miesto, teda redukcia o 33,3 %. V blízkej budúcnosti máme
vedomosti, že sa zruší aj polovičné miesto dramaturga rusínskeho vysielania. Ani jeden
redaktorský a iný kolektív v Slovenskom rozhlase nemal takéto úspory pracovníkov, len
rusínsky kolektív a o mesiac aj ukrajinský kolektív.
Máme dojem, že ťažko vybojované rusínske vysielanie sa bude v krátkej budúcnosti
zmenšovať a s tým nemôžeme súhlasiť. Sme pobúrení, ako na národnostnom vysielaní
sa uskutočňujú tzv. úsporné opatrenia. Práve tu sa musia tieto opatrenia uskutočňovať
s prihliadnutím na to, či úspory nebudú znamenať likvidáciu národnostného vysielania
na Slovensku.
Malý kolektív neznamená veľké úspory, ale malú kvalitu vysielania a väčšie náklady
na tzv. externých pracovníkov. K tomu dodávame, že externých pracovníkov, ktorí by
ovládali spisovný rusínsky jazyk je málo, nakoľko rusínsky jazyk bol kodifikovaný len pred
10 rokmi a katedra rusínskeho jazyka začne na Prešovskej univerzite pracovať v tomto
akademickom roku.
Prosíme, venujte pozornosť tomuto problému, nedovoľte, aby jedno z najstarších vysielaní
(od roku 1934) zaniklo práve v dobe rozvoja demokracie a slobody. Ďakujeme.

V Prešove, dňa 31. júla 2006

Vladimír Protivňák
predseda Rusínskej obrody na Slovensku

-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-Adresa: Levočská 9, 080 01 Prešov
Tel.: 0902 930 548
http://www.rusyn.sk
E-mail: rusinska.obroda@centrum.sk
Bankové spojenie: Tatra banka, Prešov, č.ú:2660718084/1100
IČO: 17 151 074

Габурчанка на ЦД–ечку
...Климів писав ноты
а Камяна слова,
габурскы співанкы –
вода кріштальова...
Фолклорный колектів Габурчанка іщі не так довго єствує на нашій
сцені, но на своїм конті мать высше штрадцяткы выступлінь дома
і за граніцями. На самім зачатку в
2002 році співали лем жены, но дакотры з них притягли до Габурчанкы і своїх мужів, котры порядныма
хлопскыма голосами посилніли звук
колектіву. Поступом часу прибывали нелем новы членове але
і новы співанкы, выникали новы
формы прояву – сола, хлопскы і
бабскы дуа, але і окремый хоровый
бабскый і хлопскый спів, а правда,
же і змішаный зо вшыткых членів
Габурчанкы.
Хоць на недавно выданім ЦД–
ечку з назвом ГАБУРЧАНКА є лем

14 співанок, репертуар змішаного
18–членного габурского колектіву
є о много богатшый. Істо бы было
може і на 5 ЦД–ечок. Споминану
награвку Габурчанка увела до жывота зачатком септембра того року
а заслугу на єй выданю мать, окрем
самого колектіву, веце людей. Меджі
такых належыть староста Габуры
Николай Ющік, председа ПД Душан
Завацкый, спонзоры і чеськый співак
ґрецького походжіня Статіс Прусаліс,

котрый награвку і аранжма зреалізовав. – На стрічі родаків зачатком юла
сьме дали головы до копы. Наспівали
сьме співанкы а пан Прусаліс їх взяв
до Остравы на спрацованя. Мушу
повісти, же то є чоловік з великым
серцьом і щірым одношіньом ку обычайным людям, – такыма словамы
хвалы і вдякы ся вызнала Мілка Ґубова, председкыня МО РОС в Габурі
і умелецька шефка Габурчанкы.
Габурчанка ся може тішыти нелем свому першому „цедечку” але
і великій популарности, бо через
інтернетове радіо ГАЛО РАДІО достала ся до цілого світа. Як повів
С. Прусаліс – озвали ся уж слухачі
з Арґентіны, Кубы і Москвы і просили ся, де ся находить Габура. Село
Габуру іщі чекать на осінь премєра
філму Габура, Габура... Єдным словом, кедь ся споять добры і шыковны люде, без огляду нараодности і
політічной принадлежности, взникне
добре діло. Доказом того суть Габурчане і їх приятелі.
–ак–
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Слухаме, видиме, інформуєме

Počúvane, vidíme, informujeme...

5. лавреаты Співів мого роду

Русиньскый проґрам
15. 10. – 15. 11. 2006
17.10.‚ 19.10.2006 - вівторок‚ четверь
17,00 – 18,00
Радіоновины
21.10.2006 - субота
9,00-11,00
Радіо молодых
11,00-12,00
Музичны поздравы
22.10.2006 - неділя
6,00-6,45
З радіоархіву.
Вечур поезії в Криниці
6,45-7,15
Гітпарада
русиньскых співанок
7,15-7,45
Подобы жывота
7,45-9,00
Радіомаґазин
11,00-11,30
Літ. рел.- Ш. Сухый: Кому
в корчмі горичо…
11,30-13,45
Музичны поздравы
13,45-14,30
Бісіда кумів
23.10.2006 - понедільок
17,00-18,00
Радіоновины
25.10.2006 - середа
17,00-17,30
Радіоновины
17,30-18,00
Гітпарада русинь.
співанок‚ репріза
27.10.‚ 30.10.2006 - пятниця‚ понедільок
17,00-18,00
Радіоновины
1.11.2006 - середа
17,00-17,30
Радіоновины
17,30-18,00
Літ. релація‚ репріза
3.11.‚ 7.11.‚9.11.2006 – пятниця‚
вівторок‚ четверь
17,00-18,00
Радіоновины
11.11.2006 - субота
9,00-11,00
Радіо молодых
11,00-12,00
Музичны поздравы
12.11.2006 - неділя
6,00-6,30
З радіофонотекы
6,30-7,45
Літурґія ҐКЦ
7,45-9,00
Радіомаґазин
11,00-11,30
Літ. релація Серіал:
Зo жывота святых
11,30-13,45
Музичны поздравы
13,45-14,30
Село грать‚ співать
і думу думать
13.11.2006 - понедільок
17,00-18,00
Радіоновины
15.11.2006 - середа
17,00-17,30
Радіоновины
17,30-18,00
Серіал: З жывота святых‚
репріза
Телефоны:
► русиньска редакція, Кошыці:
055 7287426, факс: 055 6226139,
продукція: 055 6822945
► Пряшів:
051 7483870, факс: 051 7483872
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Як уж знате, юбілейныма лавреатамы 5. Співів мого роду, ся стало знаме і популарне дуо
з Камюнкы- Івана Сивулькова і Мартін Караш,
котрых єм такой по выголошіню выслідків высповідала (обидвох окремо).

Як ся чуєте, як свіжы лавреаты 5. цілословеньского конкурзу?
І. Сивулькова - Терез не знам высловити,
што пережывам, бо єм то не чекала, але повім
правду, же єм собі робила надію. До співу давам
вшытко. А кедь є спів оціненый, так собі думам,
же є то про чоловіка тота найліпша одміна.
М. Караш - Чую ся барз добрі і хоць повім
правду, же єм то не чекав, бо моїм горячім
кандідатом на лавреата было тріо Маґуровых,
але барз ся тішу. Може собі то тераз ани не
усвідомлуюю, но можу повісти, же тото оцініня
поважую за єдно з найважнішых в моїм жывоті. Бо то уж є дашто, што можу і по довгім часі
указати моїм дітьом, але і тераз потішыти моїх
родичів, котры суть горды Русины і котры ня
одмаленка вели ку співу.

Третій КАРПАТ ФЕСТ 2006
– Театер А. Духновіча
в Пряшові
В днях од 3. до 6.
окторбра 2006 ся одбывав уж 3. річник меджінародного театралного
фестівалу
КАРПАТ
ФЕСТ–у 2006, котрый
за фінанчной підпоры МК СР зорґанізовало
Здружіня приятелів Театру Александра Духновіча і сам ТАД. На театралнім фестівалі,
окрем домашнього ТАД–у і ДЙЗ з Пряшова,
ся предтавило і танечне тілесо Блеск з Баньской Быстріці, Театер Петро Різніч ДЯДЯ з
Руського Керестура (Серьбско), Театер Ванды Сємашковой з Ржешова (Польско), Обласный україньскый музічно–драматічный
театер Ольгы Кобыляньской з Чернівців
(Україна). Окрем выступів на великій сцені
ТАД, театер з Україны ся представив і бардійовскій публіці а Керестурці выступили перед Сабіновчанами. Пізні вечеры театралы
мали діскузны фора, котры ся під назвом Під
рефлектором одбывали на малій сцені ТАД.
–ак–

Як ся вам вєдно співать? Знате собі передставити співати дуо з дакым другым?
І. Сивулькова – Не знам собі то передставити а ани єм над тім не роздумовала. Мартін є
про мене великый чоловік, котрого собі ціню а
можу повісти, же і вдяка йому єм днеська ту на
тім місці і єм оцінена.
М. Караш - Івану поважую як за свою родину,
одмаленка ся познаме, ходили сьме вєдно на
середню школу, взаємно ся доповняме і барз
собі розумиме. Може собі дахто подумать, же я
єм тым головным в презентації нашых співанок
і нашых выступів, але не є то так, бо велику заслугу мать на тім Івана, котра є барз шыковна
а ниґда бы єм ю невымінив.
Што бы сьте хотіли одказати вашым обдивователям і чітателям Інфо Русина?
І. Сивулькова - Жебы співали, співали, співали......а не забывали на тоту нашу руснацку
співанку.
М. Караш – В першім ряді хочу подякувати
вшытким, котры нас слухають, котры нам жычать і котры нам днеська тримали пальці. Тыж
дякую вшытким орґанізаторам днешнього конкурзу – РОС на Словеньску, В. Противнякови,
М. Кереканічови і дальшым, як і закладательці
той ідеї А. Кузмяковій, бо без ньой бы уж 5 років
не мав русиньскый світ своїх лавреатів. Чітателям желам вельо шумной руснацкой співанкы
а іщі веце материньской гордости як дотеперь.

За розговор дякує Сілвія Лисінова

▲ На фото Світлана Шковранова в ролі Няні в
грі Дядя Ваня.

28. і 29. септембра 2006 р.
ся одбыло засіданя Проґрамового выбору 3.
Меджінародносго конґресу русиньского языка
(e-mail: rusyn@stonline.sk), котре
скликав Презідент світового конґресу
Русинів Проф. Др. Павел Роберт Маґочій,
МгД. В споминанім выборі суть представителі за польскых, серьбскых, україньскых, мадярскых і словеньскых Русинів. 3.
Меджінародный конґрес русиньского языка є планованый на септембер 2007 року.
Нашу редакцію перед засіданьом навщівив
Проф. Михайло Фейса (на фотці) з Філозофіцькой факулты в Новім саді (Серьбско),
де веде выуку русиньского языка.
–ак–
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На актуалну тему
Ako na to ?
Čím je dieťa mladšie, tým je citlivejšie, vnímavejšie
pre všetky vplyvy a samozrejme aj zraniteľnejšie na duši.
,,Ruka, ktorá sa hýbe nad kolískou časom hýbe svetom“.
Čo dať deťom do života? Ak chceme aby sme mali svojich
pokračovateľov a náš rusínsky národ nevymrel, je potreba, aby sme našich potomkov od malička viedli k svojmu
materinskému a poskytli mu adekvátnu výchovu a vzdelanie v jeho rodnom jazyku. Dnešné zákony ako aj systém
slobodnej demokracie to umožňujú, preto POĎME, RUSÍNI, DO TOHO!
Túto aktuálnu a pre nás Rusínov nevyhnutnú tému
som rozobrala s odbornou radkyňou Krajského školského
úradu v Prešove Mgr. Bibianou Šabekovou, ktorá má na
starosti 520 materských škôl v Prešovskom kraji, a vďaka
ktorej sme sa dozvedeli kompletný servis legislatívy pri
zriadení súkromnej materskej škôlky s výchovným jazykom rusínskym.

Na aktuálnu tému

Zriadenie súkromnej
materskej školy s výchovným
jazykom rusínskym
daňové nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné
a dôchodkové zabezpečenie, nedoplatky na poistenie
v nezamestnanosti, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. Ďalej je potrebné predložiť, že zriaďovateľ alebo
člen štatutárneho orgánu nebol odsúdený za úmyselný
trestný čin a ani sa nezačalo proti nemu trestné stíhanie.
Ak je zriaďovateľ fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie
podnikať, tak nepredkladá doklad o tom, že nie je v konkurze
alebo v likvidácii a taktiež doklad o tom, že nebol proti nemu
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok
majetku. Ostatné podmienky a ustanovenia platia ako pri fyz.
osobách, ktoré majú oprávnenie podnikať.

Zriaďovateľ po zriadení školy musí vydať zriaďovaciu listinu podľa § 22 odsek 2 zákona č.596/2003 Z.z.
Určite našich čitateľov zaujíma, aké náležitostí ma
táto zriaďovacia listina obsahovať?
Zriaďovacia listina školského zariadenia musí obsahovať: označenie zriaďovateľa, názov školy, názov školského zariadenia, druh a typ škôlky, sídlo (adresa) a identiﬁkačné číslo, názov a adresu subjektu, ktorý je súčasťou
školského zariadenia, výchovný jazyk, formu hospodárenia, dátum zriadenia školského zariadenia, vymedzenie
základných verejnoprospešných činností alebo verejných
funkcií, pre ktoré sa školské zariadenie zriaďuje a tomu
zodpovedný predmet činností, označenie štatutárneho
orgánu, vecné a ﬁnančné vymedzenie majetku, ktorý školské zariadenie spravuje, určenie času, na ktorý sa školské
zariadenie zriaďuje, dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete.

Pani Šabeková, ako teda majú záujemcovia postupovať?

Aký je kvaliﬁkačný predpoklad učiteliek v materských škôlkach s výchovným jazykom rusínskym?

Prvým krokom k zriadeniu súkromnej materskej škôlky
(ďalej MŠ) predchádza jej zaradenie do siete, čo stanovuje Smernica MŠ SR č.1/2004-E. MŠ zaradí ministerstvo do siete svojím rozhodnutím na základe žiadostí, ktorú predkladá ministerstvu školstva SR zriaďovateľ škôlky.
Zriaďovateľ predloží túto žiadosť v termíne do 30. júna
kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má
byť škôlka zriadená.

Na kvaliﬁkačný predpoklad učiteliek sa vzťahuje vyhláška 41/96 o odbornej a pedagogickej spôsobilosti
pedagogických zamestnancov. To znamená, že učiteľka
v MŠ s výchovným jazykom rusínskym musí mať maturitu pedagogického smeru a musí ovládať rusínsky jazyk.
Preto, že doposiaľ sa nevykonávala maturita z rusínskeho
jazyka, tak tento kvaliﬁkačný predpoklad o znalostí rusínskeho jazyka sa zatiaľ nepredkladá. Zriaďovateľ škôlky
nemusí mať vzdelanie pedagogického smeru.

Čo by mala obsahovať žiadosť, ktorú chce žiadateľ
podať ?
Názov, adresu a identiﬁkačné číslo zriaďovateľa, štatutárny orgán a právnu formu, ak je zriaďovateľ právnická
osoba. Miesto trvalého pobytu a rodné číslo, ak je zriaďovateľom fyzická osoba. Ďalej musí žiadosť obsahovať:
názov a adresu školy, predpokladaný počet detí, predpokladaný počet tried - oddelení, výchovný jazyk, učebné
plány a učebné osnovy, podľa ktorých sa bude uskutočňovať výchovno-vzdelávací proces, školský rok a dátum,
v ktorom má škôlka vzniknúť, návrh predpokladaného
termínu začatia činnosti, doklad o zabezpečení priestorov
(kópia vlastníctva alebo nájomná zmluva), doklad príslušných orgánov štátnej správy o tom, že priestory škôlky
vyhovujú hygienickým požiadavkám a predpisom, týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany pri práci, predpokladaný
rozpočet, vyjadrenie príslušnej obce (ak nie je zriaďovateľom obec), pričom príslušná obec je tá, v ktorej bude
mať škôlka zriadené sídlo, vyjadrenie príslušného orgánu
školskej samosprávy, kde orgánom školskej samosprávy
je u materských škôl obecná školská rada, ak táto nie je
ustanovená, stanovisko sa nevyžaduje.
Sú aj iné špeciﬁcké rozdiely a požiadavky, ktoré je
potrebné uviesť v žiadosti o zaradenie do siete medzi
fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie podnikať a fyzickou osobou, ktorá nemá oprávnenie podnikať?
Samozrejme, že sú. Ak je zriaďovateľom fyzická osoba, ktorá má oprávnenie podnikať, alebo iná právnická
osoba, ktorá žiada o zaradenie súkromnej škôlky do siete,
k žiadostí ešte musí predložiť že: nie je v konkurze alebo
likvidácii, nebol proti nej zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku, nemá v SR evidované
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Akú dotáciu môže žiadateľ dostať na jedného žiaka?

▲ Mgr. Bibiana Šabeková, odborný radca Krajský školský
úrad v Prešove.

Čo nasleduje ďalej, ak zriaďovateľ predloží ministerstvu žiadosť so všetkými potrebnými náležitosťami?
Ministerstvo školstva SR rozhodne o zaradení do siete
do 60 dní od podania návrhu. Pri rozhodovaní prihliada na
zabezpečenie slobodnej voľby škôlky, na účelné a komplexné rozmiestnenie školského zariadenia a na miestne
a regionálne požiadavky. V rozhodnutí ministerstvo vyznačí termín začatia činnosti. Žiadosť, ktorá neobsahuje všetky náležitosti sa vráti žiadateľovi s tým, že lehota neplynie.
A tým žiadateľ môže doplniť chýbajúce údaje. Ak je škôlka ministerstvom zariadená do siete, tak už môže nastať
samostatný proces zriadenia materskej škôlky. Školské
zariadenie zriadené právnickou alebo fyzickou osobou sa
nazýva súkromná škola alebo súkromné školské zariadenie. Škôlky, zriadené obcou, samosprávnym krajom
alebo krajským úradom, vystupujú v právnych vzťahoch vo
svojom mene. Formu hospodárenia určí zriaďovateľ. Vo
veciach výchovy a vzdelávania sú školské zariadenia podľa zákona č. 596/2003 Z. z. priamo riadené ministerstvom.
Školské zariadenia si môžu so súhlasom zriaďovateľa
zriaďovať elokované pracoviská, detašované pracoviska
a pobočky. Ak je zriaďovateľom škôlky obec, samosprávny
kraj alebo krajský školský úrad, na zriadenie škôlky, ktoré
sú rozpočtovými alebo príspevkovými organizáciami, sa
vzťahujú aj ustanovenia o zriaďovaní, zmene a zrušovaní rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií.

Minimálna dotácia na jedného žiaka je 22 471 Sk a maximálna dotácia je 24 894 Sk. Od nového roka sa táto
sadzba zmení, pretože sa bude dotovať aj z podielových
daní obcí.
Ďakujem Vám za poskytnuté odborné informácie
a záverom sa chcem spýtať, čo by ste chceli odkázať
naším čitateľom Info Rusína?
Prajem veľa pevných síl a trpezlivosti pri zriaďovaní
materských škôl s výchovným jazykom rusínskym. Učiteľkám s láskou odporúčam autoritatívnu, liberálnu a demokratickú výchovu. A preto, že sama mám rusínskych
predkov (môj otec pochádza z Miroli, okres Svidník) tak
nám všetkým držím palce, aby nikto z nás nezabúdal na
svoju rodnú identitu, aby nás okolitý svet rešpektoval.
Záverom by som chcela dodať, že vedenie ku disciplíne
je úžasný a pozitívny proces vo vzťahu učiteľa ku žiakom,
obzvlášť v predškolských zariadeniach. Skutočne neriešiteľných problémov je málo. Preto učitelia hlavy hore! Nezapadajte do bahna negativizmu a keď cítite, že vzťahy ku
žiakom sa stávajú viacej a viacej negatívnymi, urobte si
inventúru sami v sebe.
Pozn. redakcie:
Rozhovor s pani Šebekovou zverejňujeme v skrátenej forme. Podrobnejšie informácie vyše uvedených
zákonov prípadným záujemcom poskytne Krajský
školský úrad Prešove.
Silvia Lysinová, foto autorky
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Цілословеньска презентація Русинів

Celoslovenská prezentácia Rusínov

Юбілейны Співы мого роду

П

ослідні септембровы дні і першый день
октобра 2006 (од 28. 9. 2006 до 1. 10.
2006) были по русиньскых містах і селах сниньского, гуменьского, лабірьского і свидницького окресу концерты юбілейных – уж пятых
Співів мого роду, што є цілословеньскый конкрз
у соло, дуо і тріоспіві русиньскых народных співанок. Найперше ся одбыли окресны конкурзы
у цілім русиньскім реґіоні, а найліпшы інтерпретаторы поступили на цілословеньскый. Конкурз
ся складав з двох части – дитячой і дорослой. У
першій части діти выступили за два дні (28. і 29. 9.
2006) на штирьох концертах – в Стащіні, Уличу і
на двох концертах в Меджілабірцях, де ся одбыло
і выголошіня выслідків. Ани уж не мусиме писати,
же молоды співачкы і співаци мали всяды, де співали з орхестром Соколей під діріґованьом Мірка
Кереканіча, великый успіх зашто їм ровесници
часто і порядні затляпкали. Хоць добрых співацькых інтерпретів меджі коло 35 співаками было не-

Бісіда з Федором Віцом
Діті з гуменьскых школ мали 22. септембра т. р. вольно. Може собі подумате, же пишу
неправду, бо вакації ся недавно скінчіли, але
было то так. Намісто выукы в школі могли в
Містьскім културнім центрі посмотріти інтересный а в сучастности і популарный філм Іншы
світы, котрый мав у школярів великый успіх.
По його закончіню діті нажыво виділи єдного
з главных представителів філму, нашого русиньского карікатурісту і герця Федора Віца.
Він в приятельскій атмосфері обколесеный
гуменьскыма школярями бісідовав о філмі,
одповідав на зведавы і інетересны вопросы,
котры ся дотыкали жывота Русинів. Было то
про вшыткых участників великым поучіньом,
але і преквапіньом, же наша дітвора тілько
знать о русиньскій културі, історії, але і сучастности. Спокійны з бісідов і презентаційов
філму были вшыткы орґанізаторы, учасници,
но і сам Федор Віцо, бо праві він на себе смотрить крітічно. Знать порозуміти злобу дня,
але і приспіти до змін днешньой нелейкой
сітуації, бо знать, же без його причініня ся в
його жывоті нич не змінить. При тій нагоді ся
одбыла і презентація нашых новинок – Інфо
Русина, о котрого быв барз великый інтерес,
о чім ся можете пересвідчіти і на фотці.
Сілвія Лисінова

▲ Федор Віцо в часі бісіды підписує гуменьскым
школярям свої кресбы зо серіалу Ілько Сова з
Баюсова в Інфо Русині.
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вроком, лавреатом ся міг стати лем єден, властні
двоє, бо тогорічну пяту штафету Співів мого роду
в дітьскій катеґорії перевзяли сестры Владіміра і
Патріція Лайтаровы зо Снины за дуоспів.
Дорослы інтерпреты русиньской народной
співанкы ся представили на трьох концертах – в
Гуменнім, Свиднику і на ґалаконцерті в Меджілабірцях (30. 9. 2006 і 1. 10. 2006), де были выголошены лавреаты і переданы ціны вшыткым
участникам пятых Співів мого роду. Співачкы,
співаци, орхестер Соколей на челі з діріґентом
Мірославом Кереканічом, котрый ся постарав
о сценарь і режію юбілейной цілоштатной акції,
і вєдно з участниками на концертах у вшыткых
трьох містах вытворили неописательну красну
атмосферу, в якій люде забыли на каждоденны
проблемы і пережыли дві годины щастя. Локалпатріотізм было видно і чути на каждім концерті в тім, же наприклад Свидничане силніше
тляпкали своїм домашнім, як і Лабірчане своїм,
але порядным аплавзом знали вшыткы оцінити
красный спів інтепретів, котры пришли з Якубян,
Камюнкы, Шарішского Ястрабя, Меджілаборець,
Снины, Гуменного, Пряшова і іншых красноспі-

Як наконець повів председа одборной пороты
Штефан Зима, учітель ОУШ і председа Окресной
орґанізації РОС в Старій Любовні (членами пороты быв Александер Фецура, діректор Центра
вольного часу ДУГА і председа ОО РОС в Гуменім
і Юрко Тімко, бывшый учітель ОУШ зо Снины),
„вшыткы были добры, але правила суть такы, же
лавреатом може быти лем єден, а наш выбер лавреата не быв ани кус легкый”. То є чіста правда,
бо на цілословеньскый конкурз ся досправды достали тоты найліпшы співаци, носителі, шырителі
і творителі русиньской народной співанкы.
Передаваню цін не было кінця–края, бо кількость співаків ся не дала рядні пораховати, не
змістили ся ани на сцену, бо многы стояли боком
на правій страні перед сценов. Але наконець,
перед выголошіньом лавреата, орхестер заграв туш. Председа пороты Ш. Зима чітать мена
двох людей, котры ся стали юбілейныма пятыма
лавреатами. У тот славностный момент звучать
два мена – Івана Сивулькова і Мартін Караш з
Камюнкы. Люде тляпакють, пискають, кричать
браво Мартін, Івана, як на сцені, так перед ньов.
Так заслужені Камюнчане Мартін Караш з Іванов
Сивульковов за великой славы у Празі (пишеме
о тім на 7. ст.) ся стали лавреатами юбілейных
– 5. Співів мого роду. Є то велика робота, довга

▲ Завершіня пятых Співів мого роду і выголошіня лавреатів. На сцені зліва председа одборной пороты Ш.
Зима, председа РОС В. Противняк, в середині свіжы лавреаты Івана Сивулькова і Мартін Караш переберають
ціны і шефка културы Пряшівского самосправного края Ева Арвайова.

ваючіх Русинів і не Русинів (была і катеґорія співаків іншых народности, котры ся залюбили до
русиньской співанкы) з многых міст і сел цілого
русиньского реґіону. Концерт быв розділеный до
пятьох части. Найперше ся представила наймолодша ґенерацїя співаків, потім найстарша, за
нима співали родинны дуа, трія, по них співаци
іншых народности – Словаци, Ромове і єден Японец, котры люблять русиньскы співанкы, а наконець дотеперішні лавреаты 4–ох річників Співів
мого роду. Вшыткы мали успіх, але як Японець
(Аро Шікашіґе) заспівав Не мелем, не мелем
– по шарішскы а потім тото саме і по японьскы,
наслідовав ненормалный аплавз Лабірчанів, бо
лабірьска публіка знать пережывати і найліпше
ся зжыти з выступаючіма.

приправа співаків з учітелями, родичами і прародичами при гляданю новых жрідел в русиньскім
фолклорі. За тото вшытко і вшыткым велике подякованя высловив і председа Русиньской оброды на Словеньску Владімір Противняк на вшыткых концертах, но главні на ґалаконцерті в Меджілабірцях. Тото підпорила і шефка одбору културы
Пряшівского самосправного краю Ева Арвайова.
Жывіте, людіє на благо світа, вшыткым Русинам
многая літа... зазвучало на повну салу, бо співали
вшыткы на сцені і перед ньов на зевершіня пятых Співів мого роду. Тота акція в режії РОС мала
многых сполуорґанізаторів і добродителів, лем
шкода, же пропаґація тогорічных юбілейных співів
была слабша, што ся одзеркалило на участи...
А. Кузмякова, фото авторкы
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Шыриме русинство по світі

Šírime rusínstvo po svete

4. Світовый літній табор Русиньской
молодежі - Рускый Керестур 2006
Уж 4. світовый літній табор русиньской молодежі зорґанізувало Світове форум русиньской молодежі (по двох таборах у Мадярьску i
єднім у Польску), котре ся того року одбыло в Рускім Керестурі в
Серьбску, в сполупраці з Русков Матков- културносполоченьсков
орґанізацїйов Русинів у Войводыні в Серьбску.
Табор ся одбыв од 21.-24. авґуста 2006 р., котрого участници были
преважні молоды Русины зо Серьбска, Хорватьска, Польска і Словеньска. Молоды Русины з УСА і Канады
про далеку драгу а з Підкарпатькой
Русі про візове наряджіня не пришли.
Участници табора были уквартельованы в інтернаті школярів Основной
школы і Ґімназії Петра Кузмяка в Рускім Керестурі. Богатый проґрам, якый
Руска Матка приготовила про участників табора, обогатив познаня Русинів жыючіх од 1745 р. у Войводыні.
22. авґуста молодеж навщівила
Новый Сад, його історічный центер,
катедру русиньского языка а літературы ФФ Універзіты в Новім Саді, його
сімбол – Петроварадиньскый град,
часть реконштруовав славный ру-

синьскый будитель А. Добряньскый.
Од 2002 р. 23.авґуста ся сістематічно
славить праздник День молодого Русина, котрый ся одбывать на память
історічной стрічі молодых Русинів у
Коломошці (Мадярьско). Навщівили
сьме вшыткы інштітуції русиньского
жывота. Під ведженім Дюра Папуґы
- председы Руской Маткы і члена
Світовой Рады Русинів сьме виділи Містьскый уряд, Народный музей
Русинів, Дом културы, Центер народного сейму Русинів, де нас привитав
председа Славко Орос. Были сьме і в
театрі ДЯДЯ, в катедралнім храмі Св.
Николая, котрый є матерьскым храмом Апостольского Екзархату ґрекокатоликів у Серьбску і Чорной Горы.
Там нас прияв Й. Е. Владыка Ґеорґій
Джуджар, апостольскый еґзарха за

▲Русиньска молодеж в катедралнім храмі Св. Николая, котрый є матерьскым
храмом Апостольского Екзархату ґрекокатоликів Серьбска і Чорной горы.

ґрекокатоликів Серьбска і Чорной
Горы. Містечко Керестур ся актівні
намагать о штатут окресного міста.
В тот день сьме навщівили русиньске
село Коцур, де сьме виділи театральный выступ молодых Русинів, котры
мали в тім часі семінар театрального
уміня. Молодых Русинів зо Словеньска презентувала 5–членна делеґація на челі з Мґр. Аленов Блыховов,
председкыньов Сполку русиньской
молодежі Словеньска. За зорґанізо-

ваня тогорічного табора про молодеж
нележыть подякованя Рускій Маткі на
челі з єй председом Дюром Папуґом
з Керестура, председови Світового
фора Русиньской молодежі Миколови
Медешіму з Коцура і його молодым
сполупрацовникам. 5. табор русиньской молодежі бы ся мав в 2007 р.
одбыти на Словеньску, подля плану
в Меджілабірцях.
Петро Крайняк, мол.,
член СРМС, Фото автора

Презентація Русиньской оброды в Празі
Председа РОС Владімір Противняк і співацьке дуо Івана Сивулькова і Мартін Караш
з Камюнкы в днях 26. і 27. септембра 2006
были участниками выставы ДЕРЕВЯНЫ
ХРАМЫ КАРПАТЬСКЫХ РУСИНІВ,
котру зорґанізовала СПОЛОЧНОСТЬ ПРИЯТЕЛІВ (СППР) ПІДКАРПАТЬСКОЙ РУСІ
і КУЛТУРНЫЙ ЦЕНТЕР ЗАГОРОДА в ЧР.
Выставу в Културнім центрі Заграда, Прага
4, Ходов творили фотоґрафії чеського фотоґрафа Їжіго Гавла і образы русиньской академічной малярькы Анны Ґайовой з Пряшова.
Выставу отворила і привитала гостів Аґата Пілатова, членка выбору СППР. О вызнамі
і авторах выставованых діл росповів притомным председа СППР Др. Мірослав Копецькый. Участникам меджінародной выставы ся
пригварив і Др. ПгДр. Андрій Сулітка, ЦСц.
з Ураду влады Чеськой републікы, секретаріату Рады влады про народностны меншыны,
котрый споминав і можности підпоры сполупраці меджі Чеськов і Словеньсков републіков в области русиньской меншыны. Так
само говорив, же ку русиньскій културі мать
близко, бо перешов ціле выходне Словеньско
а быв і на многых русиньскых фестівалах.
На выставі выступив і наш председа РОС
Владімір Противняк, котрый высловив ідею
взайомной сполупраці і підпоры обох орґанізацій, презентовав діятельство РОС і представив популарне русиньске дуо з ФК Барвінок з Камюнкы І. Сивулькову і М. Караша,
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же такы співанкы пошле Русинам до Прагы.
По приємнім посиджіню собі вшыткы спокотры заспівали пару русиньскых співанок. лочні припили на здравя і заспівали собі руА як на вшыткых русиньскых акціях на Сло- синьскы, словеньскы і чеськы співанкы.
Выставу собі попозерало много навщіввеньску, так і в Чехах зожали великый успіх.
ників а на сполочній бісіді ся,
окрем іншого, інтересовали о
недавну історію Русинів на Словеньску по 1990 році, о розвой
русиньского языка, о проблемах
Русинів і т. п.
Проґрам нашой тричленной
выправы быв о много богатшый.
Сполочность приятелів ПР нам
приготовила обглядку Прагы, на
котрій сьме виділи Карлів міст,
Пражскый град, Орлой, Народный музей, вшелиякы загороды,
Вацлавак і многы іншы памятны
місця чеськой а донедавна і нашой метрополы. Заставили сьме
ся і при ґрекокатолицькій катедралі, де сьме ся дознали, же в
неділі і свята бывать все заповнена. Пані А. Пілатова, котра
▲ На фото популарне дуо М. Караш, І. Сивулькова з Камюнкы з
была і нашов провадырков по
председом РОС В. Противняком у Празі.
Празі, прозрадила, же СППР уж
Їх выступ іншпіровав притомных на выста- готує продовжованя той выставы, але во векві до дальшых вопросів на председу РОС: шім выданю у центрі Прагы.
По красных двох днях пережытых в преодкы походять такы народны співанкы, якы
фестівалы і акції орґанізує РОС, як ся утри- красній Празі, повны незабытных пригод і
мують тоты співанкы. Участници проявили красных споминань, новых контактів, вернуінтерес і о звуковы награвкы тых русинь- ли сьме ся домів.
М. Караш, фото автора
скых співанок. В. Противняк їм приобіцяв,
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Viete čo nového?

Знате што нового?

Шеста стріча блажовскых родаків
У другу авґустову неділю (12. 8. 2006)
ся на хотарі, де даколи стояло село Блажов,
одбыла уж 6. стріча єй родаків. Была то
богата стріча і што до участи (высше 800
людей), але і културного проґраму. Подля
слов Юрка Харитуна, прямого участника
вшыткых дотеперішніх стріч блажовскых
родаків, така велика сила людей была лем
на першій стрічі. Тогды бывалы Блажовчане
ся сходили лем на голій луці, і позерали по
полю, догадуючі ся, де чія хыжа стояла,
де была церьков, цінтерь, по котрых не
остало ани хыру. Од того часу ся і на місці
блажовского хотаря што–то змінило. На
луці, де ся орґанізує стріча, братя Баюсовы,
блажовскы родаци, поставили красну
каплічку, де ся у тот святочный день служыть
свята літурґія. Так было і того року. Но святу
ґреко–католицьку літурґію не служыв лем
єден священик, але аж пять – зо Жаковець,
Тихого Потока, Торисок, Попраду і Лівова.
Окрем традічных оріґіналных співанковых
выступів Блажовчанок в поданю матери і
сестер Угляровых, выступили із шумныма
співами і братя Дудовы (сынове лівовского
священика). Учасникам ся пригварила і
старостка Жаковець Катарина Світанова,
інакше тыж родачка з Блажова. На стрічі ся
бісідовало і о маєтку, о полю і лісах, котры
донедавна
обгосподарювала
Яворина
(бывше воєньске пасмо). Людей все тягне
ку своїй родній груді, ку своїм стародавным
обычаям, з них доднесь черпать родина
Угляровых свій співанковый репертоар, а
не мало новых співанок вытворили з болю і
смутку за родным порогом.
На стрічі родаків собі могли єй
участници попозерати выставку фотоґрафій
з дотеперішніх стріч з архіву Русиньской
оброды, але і стары фотоґрафії небіжчіка
Миколая Коля з Блажова, котрый своїм
фотоапаратом захопив село Блажов і жывот
людей в нім на чорно–білых фотоґрафіях.
„Хотів бы–м іщі холем раз зажыти і на
властны уха чути церьковно–славяньску
літурґію і проповідь по нашому” – повів на
стрічі 83–річный Блажовчан Янко Углярь.
Тото бы хотів зажыти і неєден з нас,
Русинів. А може ся то стане на 7–ій стрічі
родаків, котра ся одбуде на другый рік, коли
бы село Блажов ославило 690 років свого
єствованя.
–ак– фото Ю. Харитун

▲ Погляд на стрічу блажовскых родаків на їх
бывшім хотарю.
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Новотины не лем з домовины
Крайнє Чорне – здобыло третю ціну в 2. річнику конкурзу Памятка рока. Вырішыла о тім
порота зложена з архітектів, рештавраторів, памяткарів, представитель міністерства і партнеры конкурзу. Ціна патрить памятці – іконостас і
мобіляр в деревянім Храмі св. Василія Великого в Крайнім Чорнім.
Братіслава – Малокласны школы буде штат
і надале підпоровати. Выпливать то зо зміны
закона о фінанцованю школ, котрый приправив
міністер школства СР Ян Миколай.
Команча – 13. сптембра 2006 згоріла памяткова православна церьков в Команчі (Польско).
Православны віруючі пережывають велику
страту і хотять выбудовати нову.
Гунківці, Бенядіківці – В половині септембра 2006 через вікендовы дні на святых літурґіях
посвятили сімболы своїх сел – ерб, влайку і печать села Гунківці і Бенядиківці.
Попрад – 17. септембра 2006 архієпіскоп
пряшівскый і Словеньска Ян за богатой участи
православных з міста і околіці высвятив церьков Воздвиженія чесного і жывотодарного хреста в Попраді, де ся ку православным вірникам
голосить коло 500 людей.
Пряшів – Выбор Руського клубу 1923 ся
зышов зо своїма членами в пятницю 22. септембра 2006 (в салонику цукрарні Вікторія).
Найважнішым з того засіданя є прията членами
пропозіція узнесіня о зрушіню Надації Руськый
клуб 1923, заложіня котрой подля споминаного
выбору было зреалізоване порушіньом станов
РК 1923.
Пчолине – 23. 9. 2006 ся у Пчолинім одбыло
одпустове свято і св. архіреєрска літурґія, на
котрій пряшівскый Владыка Ян Бабяк посвятив
обновленый інтерєр і іконостас в Храмі народжіня Пресвятой Богородиці.
Вранов н/Т – Чемерне – 24. септембра
2006 у Храмі Успенія Пресвятой Богородичкы
у Вранові н/Т – Чемернім посвятили бусту Бла-

гословеного П. П. Ґойдіча. Споминаный храм є
народнов културнов памятков з 1914 року. Св.
літурґію при посвячіню бусты одправляв пряшівскый Владыка Ян Бабяк.
Сабінов – В рамках днів Култура зближує в
неділю 24. 9. 2006 у Сабінові з великым успіхом
выступила русиньска популарна ґрупа ЮНО з
Чірча.
Братіслава – В неділю 25. септембра 2006 в
телевізній релації На тіло (ТВ Маркіза), редакторка З. Пушкарова бісідовала із своїма гостями – посланцями НР СР п. Млинаріком і п. Слотом. Окрем іншого Я. Слота повів, же і „Rusíni
sú rovnoprávni partneri Maďarom a napriek tomu
neupútavajú tak pozornosť na seba ako Maďari...”
Млада Болеслав – Од 1. до 8. октобра 2006
ся в Младій Болеславі у ЧР одбывала выстава
кресленого гумору русиньского карікатурісты
Федора Віца. Вернісаж ся одбыла на зачаттку
тыждня Словенького театралного гумору.
Свидник – З нагоды 62. річніці боїв на Дуклі
(КДО) ся 7. окторбра 2006 у Свиднику – в Долині смерти – одбыла часточна реконштрукція
боїв за участи высше 200 вояків зо Словеньска,
Чех і Польска.
Лютина – Знаме одпустове село Лютина планує розшырити просторы свого ґрекокатолицького храму, бо про богату навщівность путників
сучасны просторы уж не стачать.
Вальков – У послідній септембровы і першый октобровый день жытелі русиньского села
Вальков, котре было в 1966 р. затопене про выбудованя водной преграды Домаша, собі припомянули 40. річа од выселіня з родного села
до вшелиякых кутів Словеньска. Найвеце з них
жыє в Соліварі при Пряшові. На свято Покровы
Пресвятой Богородиці были у своїй церькви з
1817 р., котра є єдным з мала утриманых обєктів Валькова.
Спрацовала А. Кузмякова

В Мадярьску одкрыли памятну таблу єпіскопови Й. Ґаґанцови
Святочный церемоніал споєный з одкрытьом памятной
таблы єпіскопа Йосифа
Ґаґанця (1793–1875) одбыв ся 27. септембра 2006
в місті Шатораляуйхелі
(Нове місто під Шатром).
Памятна табла была іншталована на фасаді піарістьского монастыря. У ґімназії
монастыря ся перед 200
роками (1805– 1807) учів
єден з найвызнамнішых
пряшівскых
русиньскых
ґрекокатолицькых єпіскопів (1843–1875), народный
будитель Й. Ґаґанець.
В проґрамі дня о 12.00
год. была святочна літурґія, яку по русиньскы
одправляв о. Владімір Лапігуска, священик з Руськой Порубы а на ній співав і ґрекокато-

лицькый хор з Чабин на челі з
о. Міланом Ясіком. По літурґії

была одкрыта памятна табла
за участи діректора Русиньско-

го выскумного інштітуту в Будапешті ПгДр. Тібора Поповіча,
котрый припомянув участникам найважнішы моменты зо жывота і діятельства
єпіскопа Ґаґанця. Меджі
гостями, котры положыли
вінець ку памятній таблі
были Русины з мадярьской
Комлошкы і домашній пріматор міста. На завершіня
святочного акту вшыткы
притомны заспівали Вічную
память.
О 14.00 год. была бесіда
о жывоті і творчім діятельстві єпіскопа Й. Ґаґанця за
округлым столом, в котрій,
окрем іншых, выступив
із 3–членной делеґації за
Руськый клуб 1923 Гавріїіл
Бескід з Пряшова.
Інж. Димітрій Крішко
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Naše obce

Нашы села
З історії села
Село заложыли уселенці в другій половині
14. ст., котры мали закупне право. Найстаршый назов села Цомлос, пізніше Комлосха,
Комлосхпатак є мадярьскый. Село належало
шолтысові Комлошові. Переклад мадярьского
слова комло значіть култівованый хмель, а з
того можеме одводити сучастный назов села
Хмельова, котрый ся зачал хосновати од 1948
р. Але є нам знамый і факт, же хмель ся у селі
досправды пестував про паньскый пивовар
у Зборові (документ з 1741 р.). О тім свідчіть
хотарный назов меджі Зборовом і Хмельовов
– Хмелник. Далшый писомный документ походить з 1414 р., коли угорьскый краль Жіґмунд
потвердив Цударовцам маєток тогдышнього
панства Маковіца, ку котрому належала і Хмельова. Зато є історія села споєна з градом Маковіца. З даньового документу – запису з 1600
р. є знаме, же у селі было 15 хыж з русиньскыма жытелями. В 1711 р. асімілаційов подданых
было село вилюднене, але кінцом 18. ст. мало
уж 87 хыж з 492 жытелями. Найвеце жытелів

▲ Ґрекокатолицька церьков в Хмельовій.

село мало в 1940 р. – 736 жытелів і 132 хыж.
Як уж єм увела выше, в сучастности мать село
380 жытелів, 151 хыж і 13 іншых субєктів. Вельо
жытелів села одышло за роботов до векшых
міст, але в посліднім часі ся знова вертають
до родной Хмельовой, што є барз позітивный
факт. В 1991 р. при списованю людей ся ку
русиньскій народности записало 196 людей, в
2001 р. то было 166 людей. 350 жытелів села
суть ґрекокатолицькой віры а 11 людей ся голосить ку православній вірі. Сучастный храм у
селі ся зачав будовати за перебываня в селі
священика Андрія Годобая в рокох 1796-1823.
Храм дав выбудовати ґроф Ердеді. Новый олтар у церькви быв выбудованый в 1927 р., на
котрый подаровали пінязі родаці жыючі в Америці (бо з окресного архіву в Бардійові суть знамы інформації, же в 1915 р. одышло до Америкы 259 жытелів Комлоші). В днях 27.-28. авґуста
1934 навщівив село єпіскоп Павел Ґойдіч, котрый высвятив новозреконштруовану церьков.
В 1975 р. была зреконштруована турня, котра
є доднесь покрыта мідянов бляхов. Вонкайшы
просторы были реконштруованы в 1991 р. Ку
їсторії села патрить і вызнамный факт, же там
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ХМЕЛЬОВА

Село Хмельова лежыть в северній части
Низкых Бескідів, в долині притоку Каменця
в Бардійовскім окресі. Є одділене лем 13 км
од гранічного преходу Конєчна в Польскій
републіці. Хотарь села мать 1243 гектарів
і находить ся в надморскій вышці од 350 до
420 метрів. В сучастности мать село 380
жытелів, котрым старосрує Ян Железный.
Хмельова мать свій ерб, влайку і печать. Преважна часть жытелів суть Русины, котры до
сучастности утримують міцный фундамент
Русиньства. Хоць староста села не є Русином, но заподівать ся русиньсков проблематіков а не є му будучность Русинів легковажна.
Як сам повів: Сердце мі од того пукать, же
ся о нашім селі мало бісідує, бо без скромности можу конштатовати, же маме меджі
собов вельо жертвеных, одданых і способных людей, котры роблять про хосен
Русинів. До будучна хочу в сполупраці з
іншыма інштітуціямі дорішыти школскый
сістем в тім, жебы нашы діточкы ся могли
од маленька учіти в матерьскій і основній
школі у своїм роднім языку. Хочу в селі і
надале заховати розвой духа русиньского фолклору – главні выужываня його
языкового богатства і розмаїтости його
автентічных языковых выразів. Зато ся
обертам на вшыткых родаків, жытелів
і потомків села – не забывайте на свою
ідентіту і з гордостьов ся голосте ку свойому родному краю, традіціям і духовным
цінностям, бо інакше наш карпатьскый народ вымре.
перебывав єден рік (1833- 1834) наш русиньскый будитель Алехандер Духновіч, было то за
священика Осифа Павловіча, котрый быв братом А. Павловіча. По своїм штудію ся А. Павловіч вернув ку свойому братови на фару до
Комлоші. В тім часі быв у селі великый голод
а четвертина жытелів села вымeрла. То вело
писателя ку тому, же зачав писати свою поему
Став бідного селянина. Розвой села приніс
в 50.-60. роках і дальшы конкретны выслідкы
як є - електрифікація, выбудованя културного дому, реґулація потока, заведжіня містного
розгласу, заведжіня водоводу, выбудованя бетоновых мостів, заведжіня телефонной лінкы,
выбудованя матерьской і основной школы, гасічской збройниці. В сучастности была докінчена плинофікація села. На цінтері ся находять
памятникы з першой світовой войны, але тыж

▲ Ян Железный, староста Хмельовой.

суть там похованы душпастырі Осиф Павловіч
і Авґустин Левканіч.
Културно-сполоченскый жывот у селі
Уж в 1928 році ся у селі грала перша театральна гра Верховиньска кров. В селі перебывав і знамый музіколоґ, музікант і учітель
Юрко Цімбора, котрый заложыв 12-членный
балалайковый колектів. В році 1976 з ініцятівы манжелів Кыйовскых выник фолклорный
колектів Дуява, котрого репертоар творили
русиньскы співанкы з околиці села. З ініцятівы
Сельского уряду є уж довгорічнов традіційов,
же ся в Хмельові одбывать окресный конкурз
народных співанок - Маковіцка струна.
Польногосподарьство і ремесла у селі
В році 1950 было у селі заложене ЄРД тіпу II.,
котре мало 24 членів. О 7 років нато взникать
меншынове ЄРД тіпу III. Од того часу ся дружство
розшырює і є великым приносом про звышіня
земестнаности у селі. 12.12.1973 споїньом хмелівского і бехерівского дружства взникать ЄРД
Дуява, котре мать центер у Хмельовій. 1.1.1977
взникать новый економіцкый сістем і доходить
ку споїню ЄРД Маґура з центром у Зборові, ЄРД
Дуява з центром у Хмельовій і Штатным меєтком
в Бардійові, а тым взникать нове Польногосподарске дружство Маґура з центром у Зборові, котре і за тяжкой сітуації мать добры выслідкы на
хосен жытелів вшыткых сусідніх сел. З богатого
одказу предків нам строста розповів і о ремеслах, котры были у селі, як робота з леном, тканя
полотна, дрітарство і печіня домашнього хліба,
котры ся утримали до днешнього дня. Холем
можеме видіти, же нашы предкове мали інакшы
маєтковы цінности, як суть днеська.
Жытелям села але і його шыковному старостови Яну Железному, желам жебы унаслідоване богатсво од нашых предків надале дотворювали і апліковали в сучасній роботі русиньскых діятелів в области културы, школства і
іншых сфер сполоченьского жывота.
Сілвія Лисінова
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Zo života cirkvi

З церьковного жывота
Найменшый ґрекокатолицькый храмік
Вдяка о. Інж. Осифови Машлейови у селі Шарішскы Соколовці (в сабіновскім окресі) была высвячена
каплічка, в котрій ся каждый день одбывають ґрекокатолицькы богослужбы по церьковнославяньскы. Дасть ся
повісти, же у селі, де ся находить лем 18 ґрекокатоликів,
є то великый успіх і сила віры, яку о. Машлей доказав.
Сам каплічку зреконштруовав і пожадав о высвячіня сабіновского каплана о. Тгліс. Ярослава Матоляка в 2004
році з повіріньом Др. Штурака. Найменшый храмік походить іщі з 1894 р. У храміку ся находить гробка родины
Антголовців. Што вело о. Машлея ку такій красній ідеї?
– Знате, 40 років єм чекав на священство, бо про
вірность ґрекокатолицькій церькви єм быв 2 рокы вязненый у Празі-Рузінь. Были то рокы темна. Жебы чоловік возлюбив пониженых і нехоченых, мусить быти
вітробийцьом, то ня там тримало при жывоті. Но і в
часі вязніня єм давав каждому потребну надій і елан
до дальшой роботы, хоць мі самому уж здравя не
служыло а по препущіню єм довгы рокы бойовав зо
злов і тяжков хоротов. В 1990 р. ня тайні высвятили.
Душпастырьску роботу єм зачав в Орлові а нескорше
в Якубянах. В сучастности єм на пензії і выповнюю візію мойого отца, котрый быв гордый Русин і вірный
ґрекокатолик, жебы у моїм роднім селі ся находив ґрекокатолицькый храм – повів о. Машлей.

З почливостьов ку пресвятій Богородиці...

▲ О. Інж. Осиф Машлей в найменшім ґрекокатолицькім храмі в Шарішскых Соколовцях.

На вопрос, як його думку прияли жытелі Шарішскых Соколовець, де є переважна кількость католиків, о. Машлей одповів: – Барз позітівні ня підпорили
і при реконштрукції храму помагали без огляду на то,
хто якой віры є. Цілый свій жывот ся снажу наповняти слова Ісуса Хріста; Хто хоче іти за мнов, най запре
сам себе, возме каждый день свій хрест і наслідує
ня / Лк 9,23 /.
Цінным документом о отцови Машлейови є і книжка
Тгдр.Яна Бабяка, котра вышла під назвом Зостали вірны VIII.
Сілвія Лисінова

По дразі правды православной церькви Православны монастырі
В Католицькых новинах (КН 40/2005) єм чітав такы слова: Будеме актівні, крітічно і вырішалні приспівати своїма ідеями, пропозіціями
і нападами на ход і жывот свого міста, свого
народа. Тото єм цітовав з добрым умыслом помагати православній церькви як і словеньскым
Русинам. Православна церьков на Словеньску
у своїх двох єпархіях: пряшівскій і мігалівскій
робять вшытко про то, абы справы церькви
одказу старых Русинів учінити задость. А то
ня приводить ку темі нашых старых монастырів. Тых, котры суть предходцями римскых
кляшторів на выходнім Словеньску. Заслугу
на прадавній освіті тутешнього словеньского і
славяньского народа мали стары священици і
монахы, котры жыли перед 800 роками у своїх
властных монастырях. Інтересна ся нам явить
тема Спіша. В Спішскій Капітулі, в Спішскім
Подградю, моїм роднім кральовскім місті, нашли ротунду, округлу будову, сєнь і цінтерь.
Угорьскый міцный краль Карол Роберт, прихыленець Риму, дав правослывны будовы сурово зліквідовати а монахів одданых Господу дав
недостойным способом выгнати. Досправды
то быв недостойный чін. Старославный монастырь стояв наприклад і при Дунайцу. В Червенім Клашторі быв уж перед 1319 роком (розквіт
на середньовікім Спішскім граді), перед 685
роками. Тот монастырь достали латиньскы
монахы, картузіяны. Із старых вірыгодных документів знаме, же то быв даколи бізантьскый
кіріло–методійскый монастырь православных.
З далшых монастырів мож спомянути єден,
котрый є в Смоковці під Голов Горов і в лісах
при Мнішку над Гнілцом, де была православна
Пустыня в 1255 р., то значіть іщі перед 750 роками. Подобны монастырі найдеме при славній Левочі в Дворцах. Там стояв монастырь св.
Катарины. Два православны монастырі были
при селі Ямник і при Грішовцях. Доднесь суть
знамы монастырі в селі Койшов. Православны
священици і монахы жыли в тых монастырях
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од часів Кіріла і Методія. На Спішу в православных монастырях взникали Пражскы глаголскы кірілічны зломкы. Єден з найстаршых
монастырів є в Красній над Горнадом з 1143
р., то значіть перед 863 роками! На тото ся не
забывать. Зближіня мадярьскых кралів з Римом запричінило, же православны монастырі
продали латиньскому обряду – Риму. Тяжко ся
мож з такым дачім змірити. ТгДр. Єрей Штефан
Пружіньскый, духовный православной церькви
в Спішскій Новій Всі говорить: О часі меджі
приходом святых братів Кіріла і Методія і скоро цілов латинізаційов Словеньска є каждый
тихо. В літературі о Спішу ся вытварять доєм,
як кебы ся о тых часах нич не знало. Нихто не
споминать ПРАВОСЛАВНЕ ЄПІСКОПСТВО в
Спішскім Подградю. Малохто правдиво говорить о православнім спішскоподградьскім єпіскопови Лукашови (приближні 15. ст.), котрого
Мітру (єпіскопску чапку) крыють в Спішскій
Капітулі, значіть в Сп. Подградю. Якось ся уж
не гварить ани о тім, же в 15. ст. была векшына сел на Спішу православной віры а в 13. ст.
лем два не были православны. Є то реаліта,
над котров ся треба в інтересі святой правды
глубоко задумати. Залистовав єм в прадавній
історії православной церькви, де єм ся дочітав
о Ладомірскім комплексі православного монастыря. Православны учены повзнашали духа
жыючой бідноты.
Зналости о правді православных хрістиянів.
Ведуть чітателів, писателів, новинарів познавати історічну правду о кіріло–методійскых традіціях Православной церькви, в котрій духовно
жыють Русины в европскім теріторію, в Америці
і Канаді. Зналости о правдивій минулости суть
силов духа словеньского і славяньского жытельства, іщі перед латинізаційов і мадярізаційов Православія. Так, Русины, стойме на старні
правды Господа.
Еміл Міндяс, Спішска Нова Вес

Місяць септембер і октобер суть
місяці, коли є наш духовный світ заміряный на Пресвяту Богородицю.
Головні в нашім краю під Дукльов
суть многы храмы присвячены акурат Рождествю Пресвятій Богородиці або Покрову Пресвятій Богородиці. У спомянутых місяцях в парохіях нашы віруючі мають велику
почливость ку Матери Божій, коли
ся на многых місцях одбывають одпустовы святы літурґії.

В неділю 10. септембра 2006 у селі
Юркова Воля з нагоды храмового свята Рождества Пресвятой Богородиці было одпустове свято, де пришов
Юрковолянчанів поздравити гость із
Пряшова вікарь про Русинів Мґр. О.
Петро–Павел Галько, ЧСВВ, котрого
перед святов літурґійов сердечні привитав містный канторь, староста села
Іоан Копча і парох вышньоорлицькой
парохії Мґр. о. Мартін Горняк. Святу
літурґію, яку вів о. Галько, котрый в
проповіді ся приговорив вірникам о
смыслі свята Рождества Пресвятой
Богородиці, котре є великым чудом
і сіґнализує уздравіня цілого світа
в особі Ісуса Хріста. О. Галько показав так прикладом певной віры і на
великых людей церьковного жывота,
котрыма были Святішый отець Ян
Павел ІІ. і нашы благославены мученици Владыка Павел Ґойдіч, ЧСВВ і
Василь Гопко, котры оддано любили і
величали Пречісту Діву Марію.

▲ Мґр. о. П. П. Галько. ЧСВВ, вікарь про
Русинів.

На кінці святочной літурґії вікарь
выконав акт посвячіня інсіґній села
Юрковой Волі, печати, влайкы і ербу.
Свята літурґія была закончена передеаньом сердечного подякованя отцю
Галькови за приятя на посвячіня, мірованьом і обходжіньом коло церькви.
Томаш Михал Бабяк,
канторь в Юрковій Волі
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Pre deti

Про дітей
1. úloha:

Агойте, школярі
Мі ся не хоче вірiти, же то уж місяць
ходиме до школы. І я ходжу до школы, де учу такых хлопців і дівчатка
як сьте і вы. Єден мій хлопчік - Штевко, такый бетярь, ся барз інтересує
о моторикы. Так мі не дало і опросила єм ся го, што вшытко знать о
доправных значках на дразі. Правдов
є, же знати доправны значкы, є потребне, бо доправа мать свої предписы, котры мусиме дотримувати,
жебы ся нам потім дашто плане
не стало. В наслідуючіх рядках собі
уважні перечітайте коротку пригоду, в котрій єм бетярьскы выхабила дакотры словка. Вашов задачов
буде їх доповнити. Днесь на моторі
ходять хлопи і жены. Мене інтересує, же хто пошле до нашой редації
вецей справных одповіді. Хлопці або
дівчата? Не дайте ся заганьбити
ани єдны .
Ваша Мірка

Пригода з доправнов тематіков – Нове авто
Єдного дня, пришов мій нянько з мамочков домів і повіли мі, же перед нашов хыжов
паркує наше новіцке (што?) _ _ _ _. Мі вецей не требало. Фрышком єм ся розбіг
на нього посмотріти.
– Наньку, а коли і я буду міг шоферувати? Просив єм ся.
– Кедь будеш мати 18 років а скінчіш автошколу. Потім ті дадуть шоферскый преуказ
а ты будеш мочі шоферувати.
– Але то є ші барс далеко, повіл єм смутні.
– Лем ся не бій а дочекай, повів мій нянько. Но можеме дашто спробовати. Одтеперка,
кедь підеме в єдно в мотору, буду тя вчіти доправны значіня, добрі?. Ані ся не
наздаш а уж будеш керовати авто і ты.
Нянько досправды свій слюб дотримав. А то такой на другый день, кедь ня віз до
школы. Так, тепер ся находиме на кріжоватці.
– Чом сьме застали? Чекаме, коли наскочіть на (чім) _ _ _ _ _ _ _ _ зелена фарба.
Кедь світить на семафорі червена на то ниґда не забуть, бо то значіть _ _ _ _.
Помаранчова фарба наповідать _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, а на зелену ідеме, доповнив
єм нянька.
Нашу бісіду перерушыв гукот саніткы. Нянько ся єй одступив і дав єй предность.
Ші сьме мусили почекати перед спущеныма железнічныма рампами, котры
значіли, же піде _ _ _ _. Наконець нянько запаркував на _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, близко
школы а я ішов дале на піше. Нянько мі обіцяв, же наша доправна выука буде ші
продовжувати. А то є барс добрі, бо доправных значок є барз вельо. Знали сьте,
же ся ділять на выстражны, заказовы і приказовы?

2. úloha:
На нижні образкы домалюйте, што там хыбить.

3. úloha:
Допиште третій і четвертый
рядок
співанкы
Высока
лісочка.
Высока лісочка,
Мала я дівочка,
.. ..... .......
...... . .........
4. úloha:
Намалюйте листя холем зо
штирьох стромів, котре на
осінь опадать. Як наприклад
липа, бук, береза, вільха,
ліска, явор, ясень...

Ту ці там, семафор є пан
Семафор на дразі стоїть,
ідеш фурт по його волі.
Три фарбы а кажда інша,
ой кебы уж така пришла,
на котру бы–м сміло ішла.
Червена, жовта, зелена
ниґда не світять довєдна.
Чекам на зелену фарбу,
зволить выйти мі на драгу.
5. úloha:
Напиште, што значать ниже накреслены
3 доправны значкы.

Дітьску сторінку приготовили
–млг– і –ак–

Výhercovia súťaže z predošlého čísla: Vladko Gunár, Janik Hučko, Viktória Kelemanová, Filip Sochanič, Patrik Piteľ, Elena Grundzová, Anička Kocová, Jana Piteľová, Andrea Haburajová zo ZŠ Stakčín. Výhercom blahoželáme a posielame vecné ceny.

Súťažný kupón 10/2006 (Vyplnite a pošlite na adresu redakcie. Zo správnych odpovedí vyžrebujeme výhercu).
1. úloha: ........................................................................................................................................................................................................................
2. úloha: ........................................................................................................................................................................................................................
3. úloha: ........................................................................................................................................................................................................................
4. úloha: ........................................................................................................................................................................................................................
5. úloha: ........................................................................................................................................................................................................................
Meno a priezvisko:............................................................................ Adresa: .............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
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З історії і сучасности

Z histórie a súčasnosti

Календарь вызнымных русиньскых діятелів
► 10. 1859 – Народив
ся Евменій Сабов, автор книжкы „Русская
граматика и читанка
літературного
языка
карпаторусских”,
„Хрестоматії церковно–славянских и угрорусских літературных
памятников с прибавленієм угро–русских
народных сказок на
подлинных наречіях” (1893).
► 10. 1989 – Умер Юрій Цімбора, знамый композітор і културный діятель Пряшівщіны.
► 10. 1891 – Народив ся Йосиф Бокшай,
вызнамный малярь на Підкарпатю, котрый
вєдно з А. Ерделійом ся поважують за
основателів підкарпатьской школы жывопису.
► 10. 1930 – Народив ся
Михаїл Алмашій, заслуженый учітель, крайознатель, фолклоріста, председа Обласного
общества А. Духновіча
на Підкарпатю, основатель і діріґент „Хору
стародавной співанкы
підкарпатьскых Русинів”. Обробив многы
русиньскы народны співанкы. Выдав ряд
книжок.
► 3. 10. 1852 – Народив ся Др. Коломан Демко, педаґоґ, історик, член Мадярьской академії наук. Быв діректором
ґімназії в Будапешті, котра ся стала просвітительскым центром вшыткых Русинів в Мадярьску. Быв посланцьом парламенту, редактором алманаху і іншых
новинок
► 10. 1983 – Умер Янко Фейса з Войводины (Серьбско), єден з першых поетів,
котрый писав по русиньскы. Популарны
суть його поезії і співанкы про дітей.
► 5. 10. 1908 – Народив ся Евґеній Фенцік,
знамый прозаік, славіста, поет, просвітитель,
редактор духовно–літературного часопису
Листок, автор учебників про русиньскы діти
і зборника церьковных проповідей.
► 6. 10. 1886 – Народив ся Ґеорґій Ґеровскый – языкознатель, діялектолоґ, педаґоґ,
історик, етноґраф. Умер 5. 2. 1959 в Пряшові.

► 8. 10. 1821 – Умер в Мукачеві Іонікій
Базіловіч, церьковный діятель і історик.
► 9. 10. 1976 – Умер в Празі Іван Шлепецькый, історик літературы, културно–
просвітительскый діятель.
► 13. 10. 1997 – В Ужгороді быв одкрытый памятник А. Духновічови. Автор М. Белень.
► 13. 10. 1892 – Народив
ся Др. Штефан Фенцік,
знамый преподаватель
теолоґії в Ужгороді. Орґанізовав выданя Карпаторуського голоса. Быв
посланцьом Общества
Подкарпатьскых Русинов в многых странах Европы, літературознатель, написав
много книг, статей, Читанку для народа,
Рускій народный календарь і іншы.
► 14. 10. 1855 – Народив ся в Ужгороді
Юрій–Калман Жатковіч.
► 14. 10. 1888 – Народив ся Федор Арістов,
історик,
закладатель
Карпато руського музея
в Москві, автор многых
діл з бібліоґрафії Підкарпатьской Русі.
► 15. 10.1920 – Народив ся Александер
Митрак, талентованый писатель, етноґраф, упорядник Русько–мадярьского і
Мадярьско–руського словника.
► 19. 10. 1911 – Народив ся Федор Манайло талентованый маляр европской уровни.
Знамы суть його мотівы карпатьскых леґенд
і балад.
► 19. 10. 1849 – Делеґація Русинів передала
ракускому цісарьйови
меморандум, в котрім
жадали признати Русинів за окремый
народ із вшыткыма правами і прівілеґіями.
► 20. 10. 2003 – В Будапешті вышло перше чісло часопису Русиньскый світ. Вадавать Цілоштатне русиньске меншынове
управліня Общества А. Годинкы.
► 23. 10. 1918 – На конґресі середньо–европскых слободных народів, меджі 11 народностями Німецька і Ракусько–Угорьска Русины были признаны за окремый
народ із окремым штатом Руська країна.
Выпрацовала А. Кузмякова

Японці люблять
русиньскы співанкы
Через літо звыкнуть нашу редакцію навщівовати нелем домашні, але і загранічны
гості, котры ся інтересують о жывот Русинів
на Словеньску. 21. септембра 2006 пришла
до нашой редакції професорка токійской
універзіты Іона Сато, котра уж довшый час
робить на Словеньску соціолоґічный выскум.
Во велькім ся інтересовала о історію, културу, школство, выдаваня Інфо Русина і іншы
области жывота Русинів на Словеньку, о
котрых єй інформовала шефредакторка новинок Анна Кузмякова. Не мала то тяжке, бо
много матеріалів о Русинах уж мала проштудованых. Хвалила, же добру рекламу русиньскым традіціям зробив Дітьскый фолклорный колектів Шаріш, котрый не так давно
выступав у многых містах Японьска. Окрем
того, з колектівом были там і представителі
Русинів, котры в Японьску варили і давали
коштовати русиньскы їдла, а при їх станку
все быв найвекшый шор. Так і на выступах
Шаріша, котрый заспівав в Японьску многы
русиньскы співанкы, была богата участь, што
свідчіть о тім, же Японцям нелем–же смакують русиньскы шпеціаліты, але люблять
і русиньскы співанкы. То доказав і соціолоґ
Аро Шікашіґе, котрый гостюючі на Словеньку
на минулорічнім Русиньскім балі в Пряшові
заспівав русиньску співанку Ці тебе, Ганічко,
дябли мальовали... Інформації, котры проф.
І. Сато здобыла в нашій редакції одзвучать
на сімпозію в Японьску і будуть публікованы
в окремій публікації, яку нам пані професорка
обіцяла послати.

▲ Проф. І. Сато з Японьска

Є то позітівный факт шыріня інформацій о
Русинах до цілого світа, о котрых бы сьме ся
перед 16–ома роками, кедь выникала Русиньска оброда на Словеньску, ани не надіяли.
А. Кузмякова, фотка авторкы
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