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Милы Русины‚ членове русиньскых орґанізацій‚ дорогы
чітателі Інфо Русина

ся нам м. р. уж дарило‚ выникли
містны орґанізації РОС в Меджілабірцях‚ Хмельовій‚ Краснім Броді‚
Камюнці‚ Выраві‚ зактивізували ся
тоты‚ котры были пасівны. Маме

шыны на Словеньску доповнюють
вызначны колектівны членове:
Сполок русиньскых писателів Словеньска‚ Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска‚ Окресный клуб

В Русиньскій оброді біланцуєме
свою роботу каждый рік‚ на засіданях выконного, коордіначного
выбору і на сеймах. Так або подобні робить і найвысша орґанізація
– Світовый конґрес Русинів (СКР)‚
котрый ся зыйде 21 – 24-го юна
2007 в румуньскім Сіґеті. Од посліднього 8. конґресу в Криниці убігли
2 рокы‚ а од першого в Меджілабірцях 17 років. Русиньска оброда
на Словеньску (РОС) стояла при
зроді той світовой орґанізації‚ одштартувала діло‚ котре приносить
все богатшы плоды роботы. Але
не вшытко все є лем найліпше.
РОС перед двома роками в Кри- ▲ Председа РОС Владімір Противняк (в середині) в бісіді з Іваном Бандурічом
ниці позаставила своє членство (вліво), председом ОО РОС в Бардійові і Янком Грибом, автором русиньскых
в конґресі‚ но днесь тото рішіня учебників.
зревідувала і поважує ся далше
за повноцінного члена СКР. Єй 6 19 орґанізацій РОС а далшы суть РОС в Бардійові‚ Сполок Русинів
делеґатів і 2 гості будуть з повнов колектівныма членами РОС. Дал- Спіша‚ Шпортовый клуб Карпатія‚
важностьов рішати проблематіку шу часть роботы РОС заміряла на Руськый клуб – 1923‚ Театер Алекдалшого розвоя русиньского на- конштітуованя помічных орґанів сандра Духновіча‚ Общество Алекродного руху на хосен вшыткых РОС – секцій‚ рад‚ як секція про сандра Духновіча‚ розговоры о
Русинів Словеньска і світа. Пер- културу‚ школство‚ русиньскый сполупраці ся ведуть і з далшыма.
шым кроком на тій дорозі по 9. язык‚ медія‚ історію‚ церьковну Перед пару днями быв підписаный
сеймі РОС суть узнесіня‚ цільом проблематіку‚ проблематіку моло- договор о сполупраці з Матицьов
котрых є під веджіньом нового вы- дых і загранича‚ турістіку і писаня словеньсков‚ котру в половині 19.
конного выбору розбігнути шыроку проєктів. В секціях суть люди‚ коры сторіча закладав і русиньскый поактівну роботу вшыткых містных і знають даный тематічный округ‚ літік‚ посланець Угорьского сейму
окресных орґанізацій РОС на Сло- але і можности РОС‚ єй заміры в Адолф Добряньскый. Позитівне є‚
же сьме змапували співацькы і тавеньску‚ актуалізовати і росшы- розвої русиньского руху.
Силу РОС як представительку нечны колектівы‚ солістів і ґрупы‚
рити членство‚ підхопити далшы
орґанізації подобного заміряня. То русиньской народностной мен- котры в своїм репертоарі мають
найменше 25 процентів русиньского фолклору.
ФЕДОР ВІЦО/ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА
Представителі окремых орґанізацій РОС і колетівны членове
проявлюють великый інтерес о
роботу в русиньскім народнім руху
свойов актівнов роботов при реалізації акцій‚ фестівалів‚ бісід‚ семінарів‚ конференцій‚ конкурзів – од
сельскых і містьскых урядів аж по
міністерства. Тота робота зачінать
зміцньовати важность РОС, котру собі Русины по многых роках
правом заслужать. Усвідомлюють
собі свої права і повинности‚ жебы
ся не ганьбили быти Русинами‚
бісідувати своїм родным языком‚
розвивати русиньску културу‚ звы-

чаї‚ традіції. Є то робота меджі народом. Было нас видно в різных
частях Словеньска‚ в каждім окресі‚ де жыють Русины, од выходной
границі републікы аж по Братіславу – всяды там ся Русины достойно репрезентували своїм языком і
културов (ту мож спомянути і радіовысыланя Словеньского радія
на теріторії цілой СР або успішна
презентація Театру А. Духновіча‚ його драматічного колектіву
і ПУЛЬС-у). За тоту прекрасну
роботу про Русинів і вшыткых нашых людей высловлюю як председа РОС подякованя вшыткым
функціонарям‚ актівным членам
РОС‚ представителям колектівных
членів РОС‚ редакторкам Інфо
Русина‚ редакторам русиньского
высыланя Радія Патрія і вебовой
сторінкы www. rusyn..sk. Тоту роботу было видно і в зреалізованых проєктах підпореных МК СР
– Проґрам култура народностных
меншын. Были то‚ наприклад‚ Духновічів Пряшів‚ цілословеньскый
конкурз в декламації поезії, прозы‚ властной творчости‚ духовной
поезії і прозы, малых сценічных
форм‚ на котрім уж были і заграничны учасникы з Войводины.
Конкурз потверджує інтерес о русиньску літературу і давать імпулс
писателям дале творити про дітей‚
молодеж і дорослых. Про молоду
ґенерацію маме т. р. приготовленый 2. річник Русиньской популарной пісні‚ 2 літні таборы‚ творчі
дільні‚ проєкт Великы Русины (діти
малюють вызначных Русинів і ся
о них учать)‚ Віфлеємскы вечеры‚ фестівалы і розвой народной
творчости. Думаме собі‚ же то є
дорога ку молодій ґенерації‚ котра
помалы забывать на родный язык‚
іде до світа за науков‚ роботов‚ а
до родного краю приходить і глядать своє коріня‚ як є то в послідніх роках модов. Родный край‚ то є
коріня‚ котре жывить ціле дерево‚
каждого свого сына притулить‚ поможе орієнтувати ся‚ як не знать‚
што далше. Є то мама‚ отець – як
тото чоловік стратить, довго ся не
може спамятати і не знать повісти
хто він є‚ одкы походить і де іде.
І Енді Варгол говорив‚ жебы собі
журналісты зістили‚ одкы він походить‚ сам гварив‚ же ниодкы. Хоць
Русины не мають держа- с. 8 ►
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Осмый Духновічів Пряшів – 2007
Істо бы потішыло і отця Духновіча, кебы
видів таку кількость натішеных діточок, школярів, молодежі, учітелів і шыроку громаду
слухачів, якы ся зышли на популарнім цілословеньскім конкурзі, котрый є централнов
акційов РОС в декламації русиньской поезії,
прозы, духовной поезії, властной творчости
і малых сценічных форм. Вера уж осмый
раз привели учітелі основных і матерьскых
школ своїх школярів выпробовати свої силы
меджі ровесниками на Духновічів Пряшів
(ДП), котрый ся одбыв 4. юна 2007 в Руськім
домі у Пряшові. Вшыткы діти пришли добрі
приготовлены, жебы показали што нове і інтересне того року нашли в русиньскій літературі, або вытворили подля свого смаку во
властній творчости. Выпараджена дітвора
(вшыткых было 75) в святочных облечінях
декламовали, грали... По вступнім слові орґанґзаторкы акції Т. Латтовой, котра, окрем
іншого, высловила слова подякы А. Кузмяковій (бывшій председкыні РОС, в голові котрой ся перед 8. роками зродила ідея
орґанізовати такый конкурз і котра даровала
і єдну з цін про дітей) і майстрови друкованого слова Ш. Сухому, быв конкурз розділеный на дві ґрупы (на молодшых і старшых
учасників). Молодшы хотіли показати своїм
страшым сокласникам, же не суть о нич гіршы од них. А старшы ся зас хотіли дістати
на уровень дорослых. Мотіваційов были
шумны ціны і цінны стрічі з приятелями з іншых окресів нашого реґіону, але і выступліня першого аматерьского русиньского театру КВІТ (выникнув при РОС, а на 8. ДП мав
премєру), в котрім участникы могли видіти
професіоналных театралів ТАД – Ярослава
Сисака і Івана Стропковского, але і русиньску співацьку звізду Марьку Мачошкову за
допроводу Мілана Ґарберы.
Конкурз молодшых декламаторів модеровала Ш. Левканічова (редакторка русиньского высыланя СР в Кошыцях) а слідовала
одборна порота в зложіню: А. Фіцікова, М.
Семйонова на челі з председом пороты В.
Купком. Змагало ся в катеґоріях: 0 - поезія,
проза (школкы і першы класы ОШ), 1. кат.
- поезія, проза (2 - 4 класы ОШ), 2. кат. - поезія, проза (5 -7 класы).
Векшу часть творили старшы діти, котрых
модераторскым словом спроваджала С. Зелинкова (редакторка русиньского высыланя
СР в Кошыцях) під слідованьом одборной
пороты, котру творили Я. Трущіньска – Сива,
М. Джоґанова на челі з тым найкомпетентнішым, што до декламаторского конкурзу
може повісти - русиньскым писательом Ш.
Сухым. І друга ґрупа ся змагaла в катеґоріях:
3. поезія, проза (8 - 9 класы), 4. поезія, проза (середні школы і учілища) 5. поезія, проза (штуденты высокых школ і дорослы), 6.
власна творчість, 7. малы сценічны формы,
8. духовна поезія. Найчастіше на 8. ДП зву-
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чали творы сучасных русиньскых писателів:
Ш. Сухого, О. Кудзея, М. Ксеняка, М. Ґіровой,
М. Мальцовской, А. Галчаковой але і нашых
будителів А. Духновіча і А. Павловіча.
К найросшыренішым темам належала любов - любов к тому, што ся рахує за непорушену красу Карпат Русинів. А в чім быв
8. ДП іншый од тых попередніх? Єднак
в тім, же першый раз в історії ДП мав заграничных учасників - нашых братів Русинів
з Руського Кересктура (Серьбско): Цецілію
Надь, штудентку Ґімназії П. Кузмяка в Руськім Керестурі, Александра Мудрого з Кули,
абсолвента катедры русиньского языка Новосадськой універзіты, котрый мать великы
успіхы в роднім Серьбску, в маю т.р. на цілоштатнім конкурзі „Поето народу мойого” у
Сербії (Валєве) здобыв 3. місце і бронзову
плакету за декламацію pусиньской поезії,
Михайла Зазуляка, редактора Руского Слова в Новім Саді. Але і в тім, же ся змагало
і в катеґорії малых сценічных форм, де ся
передставили театралны колектівы з ОШ
Шарішське Ястрабє під назвом Сонечко і з
ОШ Стащін. В завершалній части ся одбыло
выголошіня выслідків, на котрый ся декламатоты найвеце тішыли. В очах дітей было
видно іскеркы радости, надії і очекованя,
жебы быти тым найліпшым. Діпломы і ціны
ся передавали з рук підпредседы РОС Інж.
Мирона Крайковіча, котрый ся ку учасникам
пригварив словами: Є то про мене приємне
преквапліня видіти ту таку кількость молодых русначіків і передавати їм ціны за
декламованя того свого материньского.
Уж єм ся бояв, же по нас ту нич а нихто
не остане, але вы сьте заруков того, же
Русины ту суть і будуть надале. Во вас є

▲ Александер Мудрый з Кулы і Цецілія Надь
з Руського Керестура (Сербія), як заграничны
учасникы тогорічного ДП.

наша сила. Серьдце ся мі розвеселило і
єм щасливый. Дякую вам! Дякую вашым
учітелям за терпезливость і за то, же вас
так з почливостьов на днешній день приправили. Дякую і вашым мамам, же з вас
выховують добрых наслідників нами започатого діла і же не забывають на русиньскый язык.
Наконець треба повісти лем єдно, же
перша акція Русиньской оброды на Словеньску ся выдарила і стала ся краснов
традіційов. Зато належыть вдяка орґанізаторам, сімпатізантам ДП, як і вшыткым учітелям русиньского языка, без котрых бы не
мож было таку акцію реалізовати. Выслідкы
8. Духновічового Пряшова друкуєме на 13.
стор.
Сілвія Лисінова, фото авторкы

▲Погляд на учасників 8. Духновічового Пряшова.

www.rusyn.sk
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Погляды учасників
з 8. Духновічового Пряшова

■ Мґр. Власта Сопкова, учітелька ОШ Шарішське Ястрабє,
діректорка театралного колектіву Сонечко

та, любов і менталіту нас Русинів.
Сердечно дякую, же єм ту днесь
міг быти і надыхати ся той атмосферы, котра мі додавать силу до
дальшой роботы. Єм рад, же не
лем у нас в Серьбску ся розви-

На ДП сьме першый раз, а єм
мило прекваплена з такой кількости дітей, яка ся ту днесь зышла.
Є ту барз добра атмосфера і тішу
ся зо вшыткыма декламаторами.
У нашій школі ся не учіть русиньскый язык, але діти і так хотять
бісідувати як їх дідове. Зато єм
выдумала малу сценічну форму
під назвом Чарівны перстинкы,
котра давать дітьом простор до
сытости бісідовати по русиньскы.
Знам, же діти бісідують лем на
„кухиньской уровни”, але каждый
зачаток є барз тяжкый. Вірю, же
днешнє перше місце в катеґорії
малых сценічных форм буде нелем про них, але і про нас і їх родичів мотіваційов ку тому, жебы в
будучности была у нашім селі русиньска школа, або холем класа,
де ся буде учіти русиньскый язык.
Хочу од щірого серьдця подяковати панови Штефанови Сухому, котрого єм дотеперь познала лем з
книжок або медій за то, же нам понукнув сполупрацу і буде нам перекладати до русиньского языка
тексты співанок зо словеньского.

вать літературный дух. Але же
і ту на Словеньску суть акції на
професіоналній уровни, котры
підпорують нашых молодых людей. Русиньскый язык є у Войводині єден з найстаршых і тішу ся,
же і ту на Словеньску (де ся не
вжывать кіріліка) мать своє сістематічне місце. Уровень декламації на ДП можу оцінити на єднічку.
А на вецей, чую ся ту як дома.

На закладі мойой педаґоґічной
практікы і порівнаня з минулорічныма річниками ДП мушу повісти, же з тым днешнім не єм
спокійна. Не любить ся мі выбер
творів і неприправеность дітей.
В днешній добі учітелі можуть
про діти выбирати творы поезії і
прозы подля свого смаку. Мають
зборникы русиньскых текстів,
книжкы окремых писателів, так
што было з чого выберати. Тыж
собі думам, же і днешня кількость
дітей є аж барз велика Зато, же
то є цілословеньскый конкурз в
декламації, мають ту быти лем
тоты найліпшы.
■ Мґр. Марек Гай, учітель
русиньского языка на ОШ у
Радвани на Лабірці, член Рады
міністра про народностне
школство за русиньске народностне школство, член секції
про школство при РОС

■ Мґр. Анна Мігальовова, учітелька русиньского языка на ОШ
Духновічовій у Меджілабірцях

Декламація на ДП є про мене
як учітеля русиньского языка
великов потіхов і одплатов в
днешній тяжкій, но красній народновозродній роботі. Школярі
ся каждый рік тішать на конкурз
і допереду ся з почливостьов

■ Михайло Зазуляк, редактор
Руского Слова (Серьбско)
На днешнім ДП єм у вшыткых
декламаторів видів основу жыво-

17-го мая 2007 – В Руськім
домі в Пряшові одбыв ся семінар о Адолфови Добряньскім
- політікови‚ публіцістови і
вызначнім представительові
Карпаторуського возроджіня.
Того року собі пропоминаме
190 років од його народжіня
(1817-1901).
Лекції звучали по руськы‚
русиньскы‚ словеньскы і укра-

O rusínskom umeleckom slove

їньскы. А. Добряньского представили Інж. Павел Бірчак‚ Доц.
ПгДр. Василь Хома‚ к. н.‚ Др. М.
Добак за Матицю словеньску‚
котру основав і А. Добряньскый‚ Проф. Др. Юрій Бача‚
к. н., Проф. Др. Конштантін
Барна, доктор наук і далшы. З
Чертіжного‚ де є похованый А.
Добряньскый, говорив о родині Добряньскых кронікарь М.
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приправують. Русиньскы діточкы суть про мене пріорітов а
каждому учітельови бы мав лежати на серьдцю факт, жебы ся
діти на його годинах чули добрі.
Што ся во фіналній верзії мать
вказати на такых важных акціях
про дітей, як є тота днешня. Не
любить ся мі але єдно, же діти
были розділены на дві ґрупы,
зато, же не чули тоты молодшы
старшых і наопак. З чого выпливать, же не была можность
порівнавати єден другого і мати
векшый простор вказати шыковность своїм молодшым або
старшым сокласникам, так як то
было в попередніх роках. Хыбив
ту векшый простор на розвиток
комунікації і мотівації.
■ Марія Джоґанова, бывша
учітелька русиньского языка в
Шарішськім Щaвнику, членка пороты

Вшыткы декламаторы были
„супер” а порота мала нелегку
задачу, выбрати спомеджі такой великой кількости добрых
выконів тых найліпшых. Думам
собі, же нихто одты не може
одходити неспокійный і напорожньо. Прекрасна акція, повна
спокійность, аж єм ся не убранила слызам. Тішу ся, же нами
започата робота мать свій уродный ґрунт.
За погляды дякує С. Лисінова

Пачута. А. Добряньскый робив
меджі простым русиньскым
народом‚ занимав ся высоков
політіков на хосен Карпатьскых
Русинів і вшыткых Славянів
бывшого Угорьска.
Научный семінар з нагоды
190–ой річниці од народжіня
Адолфа Добряньского, вызнамного Русина, зорґанізовав Руськый клуб 1923 вєдно із Сельскым урядом в Чертіжнім
Т. Латтова
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Слухаме, позераме...

Počúvame, pozerame...

ВШЬІТКО СЯ ЗАЧАЛО ТАК НЕВИННІ
Русиньскый проґрам
20. 6. 2007 – 20. 7. 2007
21. 6. 2007 – четверь
11. 00 - 11. 30 Радіоновины
11. 30 - 12. 00 Музика народности
23. 6. 2007 – субота
8. 00 - 10. 00 Радіо молодых. М. Мальцовска:
Чаровна приповідка
10. 00 - 12. 00 Музичны нпоздравы
24. 6. 2007 – неділя
6. 00 - 6. 45
Село грать, співать і думу думать
6. 45 - 7. 15
Гітпарада русиньскых співанок
7. 15 - 7. 45
Літературна релація.
В. Бенко–Петровай: Утік з рая, 4. часть
7. 45 - 9. 00
Радіомаґазин
9. 00 - 9. 45
Бісіда кумів
9. 45 - 12. 00 Музичны поздравы
25. 6. 2007 – понедільок
11. 00 - 11. 30 Радіоновины
11. 30 - 12. 00 Музика народности
27. 6. 2007 – середа
11. 00 - 11.30 Радіоновины
11. 30 - 12. 00 Музика народности
29. 6. 2007 – пятниця
10. 00 - 10. 30 Літературна релація.
В. Бенко–Петровай: Утік з рая, репр.
10. 30 - 11. 00 Гітпарада русиньскых співанок, репр.
11. 00 - 11. 30 Радіоновины
11. 30 - 12. 00 Музика народности
3. 7. 2007 – вівторок
10. 00 - 11. 00 Радіомаґазин
11. 00 - 11. 30 Радіоновины
11. 30 - 12. 00 Музика народности
5. 7. 2007 – четверь
11. 00 - 11. 30 Святочный проґрам
11. 30 - 12.00 Музика народности
7. 7. 2007 – субота
8. 00 - 10. 00 Радіо молодых. Прип. С. Шковранова:
Одважный хробак
10. 00 - 12. 00 Музичны поздравы
8. 7. 2007 – неділя
6. 00 - 7. 15
Літурґія ҐКЦ, Репеїв
7. 15 - 7. 45
Подобы жывота: М. Шмайда
7. 45 - 9. 00
Радіомаґазин
9. 00 - 9. 45
Село грать, співать і думу думать
9. 45 - 12. 00 Музичны поздравы
9. 7. 2007 – понедільок
11. 00 - 11. 30 Радіоновины
11. 30 - 12. 00 Музика народности
11. 7. 2007 – середа
11. 00 - 11. 30 Радіоновины
11. 30 - 12. 00 Музика народности
13. 7. 2007 – пятниця
10. 00 - 10. 30 Подобы жывота. М. Шмайда, репр.
10. 30 - 11. 00 З розгласовой фонотекы
11. 00 - 11. 30 Радіоновины
11. 30 - 12. 00 Музика народности
17. 7. 2007 – вівторок
10. 00 - 11. 00 Радіомаґазин, репр.
11. 00 - 11. 30 Радіоновины
11. 30 - 12. 00 Музика народности
19. 7. 2007 – четверь
11. 00 - 11. 30 Радіоновины
11. 30 - 12. 00 Музика народности

Телефоны:
► русиньска редакція, Кошыці:
055 7287426, факс: 055 6226139,
продукція: 055 6822945
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Вшьітко ся зна моїй „материньскій сцені” Театру Александра Духновіча ся 1. юна 2007 під руков режісера Влада Саділка, коректурами драматурґа Валерія Купкы і музикы Норбі Боднара
одбыла премєра приповідкы Неслухнячій Юрко,
котрой авторков єм я сама.
Приповідковый Юрко (в головній ролі Евґен
Либезнюк) быв барз лінивый а ниякій роботі ся
не хотів приучіти. Нянько го зато выгнали до світа. Лемже Юрко ся діставать до необычайного
світа – приповідковой країны. Ту ся стрічать з
квіточками, котрых захранить од злого медві-

дя і они му як подякованя давають далшы три
зазрачны квіточкы, котры му повнять желаня.
Окрем лісных мужіків, вілы Амалкы, збойників
і злых баб Фурії і Гарпії, котры го хотять опечі,
зявує ся при ньому і судичка. Спроваджать го
приповідковов країнов і наконець го приведе і ку
чістій ласці. Є ньов Марушка, миле, ніжне і ласкаве дівча а Юрко ся до ньой залюбить.
А як ся тото вшытко зачало?
Вшытко ся зачало так невинні. Найскорше
перша, потім друга а так третя премєра моїх
приповідок в народностнім высыланю Словеньского розгласу.
А што дале? Писаня приповідок ся мі залюбило і хотіла єм написати іщі дашто векше. Довго
мі в голові лежала думка написати приповідку і
про театер, а чім дале, тым вецей мі не давала
спати.

Єдного дня при бісіді діректор театру назначів, жебы рад прияв про театер гру од сучасного
русиньского автора. То іщі не знав, як мі поміг
в моїм розгодованю і так розпустив міх мойой
фантазії.
Пришло літо а з ним і двоймісячне вольно од
театралной роботы, но про мене то быв простор
на писаня. Не заперла єм ся тепер меджі штири
стіны. До батогу єм собі забалила достаток папіря на писаня, сіла єм на біціґель а давай до ліса.
Все єм собі нашла іншу луку, лягла єм до травы
і зачала писати.
Кедь по двох місяцях мойой роботы была
приповідка готова, принесла єм ю до театру
і чекала на свій “вердікт”, котрый пришов аж в
яри. Не хотіло ся мі вірити, же мою, МОЮ приповідку будеме робити у нас в театрі. Была єм
така рада . . .
Надышов час першой пробы, называной – чітачка. Як будуть асі реаґовати колеґове? Буде
ся їм любити? Ціла нервозна єм сиділа а очами
слідовала своїх колеґів, їх міміку і ґеста, котры
мі назначовали, же на приповідці ся і цалком побавили.
І так опала з мене неістота і наша герецька
робота ся зачала. Скушати свою приповідку не
было нич незвычайне. Учіла єм ся реплікы так,
як і в іншых грах. Режісер ня обсадив до двойролі Амалкы і Марушкы.
І є то ту. Премєра! З ньов приходить нервозіта
і трема, што у мене як авторкы а сучасні і геречкы была двойнасобна. Представіня ішло як по
маслі і вшытка нервозіта з мене опала, кедь єм
чула великый аплавз на кланячці. Повно квітя,
дарів і ґратулації ня велико потішыли і дали векшу одвагу і істоту.
Приємне і прекрасне чутя мі нашепкало, же
і тадыль веде дорога, котра бы наповняла мої
сны і тужбы.
Зузана Галямова

Гітпарада русиньскых народных співанок
Далше 40.
коло гітпарады русиньскых народных співанок можете послухати в
неділю 24. юна 2007 (од 6.45
до 7.15 год.) а репрізу в пятніцю 29. юна 2007 (од 10.30 до
11.00 год.) з Радіа Патрія.
39. коло гітпарады русиньскых народных співанок принесло такы конкурзны співанкы:
1. Анна Бондрова і Марія Галадейова з Якубян – Ах, боже, пребоже, як
мя муж биє...
2. Янко Божік з Куримкы – Не буду я
вецей до корчмы ходити...
3. Фолклорна ґрупа Габурчанка – На
міст, дівкы, на міст…

4. Хлопска співацька ґрупа Поляна з
Кошыць - А мій милый з ліса іде...
Новотины:
5. Мілан Дутка зо Снины – Посадив
я черешеньку...
6. Співацьке дуо Михал Лабік і Томаш
Бабяк зо Свидника – Ей, уж єм ся
оженив...
Вашы голосы про три із шестьох співанок посылайте e-mailom на адресу:
kandrac@slovakradio.sk
а не забудьте на гесло – Шьпівам собі,
шьпівам...
На єдного щасливця чекать маґнетофонова казета. Потішыть нас і одповідь
на опрос: Што то є ДРЕЛИХ?
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З вашых писем

Vyberáme z listov dopisovateľov

Ako vyzerá Býk v ľudskom podaní...
Divím sa sama sebe? Ja Blíženec podľa
rodostromu mám v živote, vo svojom duchovnom žití Býkov, ale veď to nemôže byť náhoda!
Začnime 13. májom. Moja duchovná sestra
a už 30-ročná priateľka, cez naše babičky skoro rodina, Dášenka Andrtová, jediný východno-český druh ciest i citu. Ján Pavol Wojtyla (18.
5. 2007) narodený v ten istý deň s mojím manželom a taktiež 20. 5. bol narodený môj otecko.
Všetci títo Býci v mojom živote sú blízko nielen
môjmu duchu ale tiž silným putom, ktoré vlastne stvoril Pán a pomáha nám tvoriť i dnes. Milá
pani Kuzmiaková mi poslala zopár darov – kní
z rusínskej kultúry, ﬁlozoﬁe a dejín a priložila i knihu od brata – skauti sú bratia a sestry,
Jaromíra Tomečka, vydanú v Prahe 1998. Potešilo ma to, lebo som nebola pionierkou, ale
v dievčenskom skautingu. V 30. rokoch žila
etická inteligencia duchom s Východom svojho
„ocásku republiky“. Jaroslav Foglar a Jaromír
Tomeček, ako my neskôr zbierali čistotu vašich
sŕdc a láskyplnosť pri uvedomení si živej prírody, plnej skúseností, ktoré myseľ národa neprijímala pri ťažkom predvojnovom čase. Neviem,
či to je Božie požehnanie, ale ja a Dagmar,
keď sme sa pozreli do očí rusnákom, videli
sme tam „bezelstnosť“, cit, pevnosť vo viere a hlavne život jeden pre druhého v srdci.
Pesníčka „Ej, ženičky, poďte...“ bola napísaná
pre pani ženičku zo Strihovca, ktorá nás pozvala na pečené „bandurky“, načo s láskou
dodnes spomíname.
Tak ako vy „bisidujete“ a žijete, tak žil i Ján
Pavol Wojtyla u harcerov (nábožensky zameraných skautov v Poľsku), sedávali pri
rieke, ako vy na zatopenom území „hlavne
nezabudnúť!“ Posledná zbierka pána Rúfusa
vyšla pred týždňom a volá sa Vernosť!!!. To
je tá veľká láskyplnosť, ktorou ste vy spojení
navzájom. Ako ste žili, keď znelo „Elévem!“.
Rusín tomu nerozumel, len vedel že má útočiť
podľa armádnych gest!. Pani Julka Ladomirjaková zo Zboja čakala svojho Mikolu ešte 3
roky po vojne, než prešiel cestu naspäť. My
s manželom sme na svadobnú cestu išli pod
Bukovské vrchy a na ne. Na vašich hraniciach chodili vlaky plné legionárov zo Sibíru.
Akademickému maliarovi Alojzovi Struhárovi,
ktorý prežil deportáciu na Sibír, kreslením Stalinových portrétov pre veliteľa KGB - a sám
kreslil krajinné námety a herbár - na hranici
vzali celú prácu (o tvorbe sa nedá hovoriť, ale
i tak každý človek má právo na svoj kladný
obraz podoby, duše a zachytených etáp žitím
daný). Toto zúfalé barbarstvo nás sprevádza
dodnes a ako by to bolo zbytkom našho príliš neľudského ponímania Božieho i svojho
slova. Veď sme každý za seba zodpovedný,
ako sa vyslovil Albert Einstein: Čo nerobíš pre
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druhého, to nemá cenu. Viete o Filonovi? On
počas okupácie Stalingradu, svoje diela neskutočnej kvality chránil telom i všetkým, ako
to išlo, až napokon s nimi i zomrel. Vyniesol
ich na strechu domu, aby ich vojaci nenašli,
nielen Nemci i Rusi, v obrovských mrazoch
ich utieral a bol bez vody, jedol len sneh, až
vyčerpaním uprostred svojej výpovede zmrzol
a od hladu zomrel. Tragédie umelcov sú rôzne, ale kto chce druhému dať DAR od neho
a Pána, skončí s cťou a láskou, prečo nie Filonov a Tarkovský? Prečo Andy Warhol? Možno
je to dobré, lebo je to veselší prístup i spomienky. Pozerajúc sa do duše Rusínov verím,

že uveríte o čom sa snažím rozprávať. Treba
i „hrať do skoku“, ale i cítiť. Týmto by som vám
rada predstavila tvorbu a život priateľky, ktorá
to všetko so mnou prežila a vytvorila neskutočne krásny obraz o Rusínoch a ich srdci
i svete! Vy ste boli aktéri a budete nimi. Moja
duchovná sestra Dagmar Andrtová v rokoch,
keď sa vám tak ťažko žilo, hrala v Skanzene
(v Dánsku), keď ju zavolali, ľudia začali hromadne odchádzať, ale ona to nevzdala a hneď
udrela do strún. Diváci ostali stáť a vracali sa
naspäť, napokon získala najviac sympatii
z World Music festivalu. A to, čo veľmi zastavilo odchádzajúcich a oslovilo dušu bolo Makovica a Popaďo, popaďo. O nejakú dobu už
v Západnej Európe poznali vaše piesne v jej
spracovaní a už od 1997 až do 2005 roku sú
piesne aj na CD a každé jedno patrí vám, Rusínom. V ČR jej hovoria „Prvá dáma folku“. Ja
vďaka Rusínom jej tvorbu (i ako vyštudovaný
teoretik) hodnotím etnomusic individual! Keď
si na dĺžke nášho sesterstva premietam koľko rokov trvalo, než bez pomoci sme uchovali
svoju spoločnú tvorbu z ciest, vychádza to
presne na 30 rokov. Iný muzikanti nahrávajú
skladbu za skladbou a bavia ľud, Dášenka ten
povoz „s kulhavým koníkem“ tiahla celkom
sama. A to si u nej nesmierne cením. Nikdy
neprestúpila rámec láskyplnosti a vernosti,
vôbec nevnímajúc nejaké „zárobky“. Obe sme

rovnaké, keby to v žití išlo, dávali by sme a nebrali! Vlastne všetci i naši blízki sú takí, tým
sme iní – len obratení k Bohu. CD pre Rusínov
- Moji milí Dagmar Andrtová – Voňková vydalo Indies Records v Brne, na internete iste
majú kontaktnú adresu. Verím, že to časovo
vyjde a v lete bude hrať u vás. Inák má v Japonsku Platinové CD- platňu za počet predaných CD, ktoré sa týkajú aj vás, Rusínov, ale
aj mňa, lebo duchom som s ňou a hlboko sa
skláňam pred jej cennou tvorbou. Každý rok
venujem pracovne niekomu etickému, spôsobom ktorý používam teraz. Tento rok patrí
pani Dagmar a vám ostanem verná i naďalej.
Nemáme príliš času, ak zmlkne ona – ostanú
len spomienky v srdiečku. Dagmar Andrtová sa narodila v Hradci Králove nad Labem.
Bola z pedagogickej rodiny a jej rodičia chceli,
aby študovala češtinu a telocvik. Vydržala to
2 roky, potom zbalila batoh a odišla chovať
barany do Krkonoš. Na horách ako vy, tvrdo
pracovala, tam sa jej narodil syn Řehořek (piesen Břicho, o jeho narodení je na CD i na LP
platni, kde je i rusínska výpoveď „Chlopci na
tim vyšnim konci“). Podarilo sa jej stať objavom roka v 1972 roku a potom odišla s malým
synom robiť do Prahy domovníčku. Bývala na
Vinohradoch v rozdelenom byte s armádnym
vodcom ČS légií a piekla mu koláče. Obidve
sme mali živý kontakt na „bielogvardejské elity“, môj pán domáci Rudolf Roubal, ako malý
chlapec pracoval v Nemecku a veľmi sa bál
vojakov i Američanov. Nejaký čas ma Dagmar
uchylila k sebe a tým začala naša spolupráca,
spojená s pracovnými cestami po horách. Mne
totiž v skaute zadali do organizmu schopnosť
utiahnuť batoh so spacákom i cestou Transilvanských Alp za rómskymi, českými, rusínskymi a slovenskými vysťahovalcami z pred 1.
republiky. Banát a Sedmohradsko. Čo sa týka
„domovníctva“, keď otvorili archív ŠTB, dozvedeli sme sa, že i tam bolo určené, že ľudia
ako Dagmar, dostali tie najviac obtiažne domy,
staré a tam, kde sa murovalo a robili úpravy.
V disente sme objavili aj veľmi významnú
osobnosť. Pán Štefan Suchý má odo mňa
kópiu jeho diela LIDI KRVE (hádam vám predstaví najväčšiu osobnosť disidentskej poézie
Pavla Zajíčka, ktorý sa podpisuje ako Pavel Z.
Z tej doby okrem akordeonístu „Jimma Čerta“
Horáčka vl. m.. sú jediní dvaja tvoriaci autori
z rokov Charty. Patrí k nim i maliarka Luisa
Geislerová a vtedajší spisovateľ Rabi Karol
Sidon – múdra hlava disentu).
Píšem o tom preto, lebo to, čo vyzerá ako
platinová platňa, bolo u nás v tej dobe nahrá
v najmenšom mieste v dome, proste nielen
Havlova Audience i hudobné projekty išli do
požičaného kotúčového magnetofónu na Toillette. Rozprávanie o tvorbe pani Dagmar by
bolo ako pokračovanie na celý rok. Na záver
chcem dodať, že v Prahe sme s pani Dagmar
vytvorili pre jej priateľa, slovenského bábkoherca Jána Sedala, vašu Slncovú Pannu v prebásnení Věry Provazníkové.
Yveta Samsonová, Bratislava
InfoРУСИН
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Полеміка о языку

Polemika o jazyku

СТРАТЯТЬ РУСИНЫ КІРІЛО-МЕФОДІЙНУ ІДЕНТІЧНОСТЬ?
Священослужытелі
солуньскы братя Кіріл і Мефодій принесли Славянам богослужебны
книжкы, переложены з ґрецького языка на старославяньскый
язык, котры главні в божых
храмах зьєдночовали вшыткых
Славян. Тым языком св. Кіріл і
Мефодій проповідовали святе
письмо главні в другій половині
ІХ стороча, а тоты богослужебны
книжкы од 863 року ужывали ся
і во Великій Мораві (пізніше выходны і южны Славяне) як язык
літурґійный, котрый ся став єдночасно і літературным языком про
іншых Славян. В кінці ХІ стороча
старославяньскый язык поступні заникать наслідком розвитку
окремых славяньскых языків,
а тыж змінов фонетічной сістемы і ґраматічной штруктуры.
На основі впливу розвиваючіх
ся славяньскых языків на язык
старославяньскый поступні выникать так званый церьковнославяньскый язык, котрый став
основов про утворіня дакількох
редакцій церьковнославяньскых
языків, як: булгарьско-македоньска, серьбо-хорватьска, моравско-паноньско-чеська і выходна
(руська, україньска, білоруська),
котры і доднесь находять свою
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реалізацію в основнім літурґійнім
жывоті.
Церьковнославяньскый язык
мать і доднесь велику силу зато,
же зьєднує главні православных
і многых ґрекокатолицькых віруючіх до взаємного хрістіяньского
славяньского порозуміня, споює
Славян до єдиного дорозумлюючого ся языка, є близкый вшыткым віруючім і невіруючім Славянам. Є то язык нашых пра-прадідів, котрый слушыть ся і в сучастности поважати, бо служыть
прекрасным дорозумлюючім ся
языком, языком зрозумілым, любозвучным і мелодічным. Правда, чоловік найліпше порозумить
текст книжкы і вшыткы описованы
языковы нюансы і думку автора,
кідь чітать оріґінал, а тым языком
про Славаян є якраз церьковнославяньскый. Перепис кірілікы до
латинікы або переклад до іншого
чуджого языка ніґда не одбивать
лоґіку і псіхіку книжкы, писемности так, як оріґінал. І азбука прекрасні документує і характерізує
псіхолоґію даного народа.
Чом властні о тім пишу? В недавных роках было переложене
до русиньского языка Євангеліє.
Задумую ся, ці такый переклад
є (быв) потрібный? Ні, бо є то

першый крок к розбиваню славяньской взаємности і єдности.
Но нашы (ґрекокатолицькы і православны) віруючі розумили і розумлять доднесь святому письму
на церьковнославяньскім языку
(або іщі і старославяньскім).
Нашы родичі (хоць навщівляли
школу може лем два-три рокы, а
то і учіли ся по мадярьскы) знали
чітати по церьковнославяньскы,
а так і многы молитвы і тексты
богослужбы знали наспамять. Їм
не треба было перекладати до
якогось іншого языка або транслітеровати до латинікы – они
знали прекрасні азбуку, бо то
была руська азбука, або просто
была то азбука. А днесь ґрекокатолицькы і православны чінителі
непрямо приказують (а, може,
лем о тім імператівні говорять)
транслітеровати азбуков писане
святе письмо до латинікы, бо ґрамотна інтеліґенція не знать чітати
азбуков писаный текст. А ці не є
то ганьба, же дакотрый славяньскый інтеліґент не познать азбуку? А віруючій не міг бы зробити
і про Всевышнього добрый скуток
– научіти ся азбуку, котра і Богу є
мила. І Бог бы мав з того радость,
а тым бы дали честь св. богослужытелям Кірілу і Мефодію, же
молять ся їх языком
А нелем то: в день кіріло-мефодійского свята 24 мая того
року в кінці казаня в Пряшівскім
православнім храмі А. Невского
священикослужытель на богослужбі высловив ся непрямо, же
церьковнославяньскы літурґійны
тексты треба перевести на словацькый язык зато, жебы літурґію розумили Словакы і Ромове.
Якы то суть Словакы – ці не тоты,
котры не хотять писати ся Русинами або Українцями? А Словак
або і Ром іде до тых церьквей,
же ся йому любить церьковнославяньскый спів і тот язык, котрому і розумить! Словакізація
церьковнославяньской літурґії в
ґрекокатолицькій і православній
церьквах є лем тенденчне маскованя, а не нерозуміня святого
письма в данім языку.. А кідь ся
хтось оганять тым, же Русины
не розумлять дакотрым церьковнославяньскым словам. Де
є ту хыба? Так чом священик не
пояснить на якімсь форі своїм віруючім незрозумілы слова або і
часть текстів. Є то його і свята по-

Языкознавчій кутик:
СЕМІНАРЬ АБО СЕМІНАР?
В речі радіа і в русиньскых новинках стрічаме ся
зо змякшованьом чуджоязычных слов на –ар (-яр).
В русиньскім літературнім
языку треба розлишовати
написаня і высловльованя
концового –арь (-ярь) при
ужывані домашніх або здомашнілых слов, як наприклад: бранкарь, букварь,
весларь, гандлярь, Грабарь,
каменарь, кобзарь, колесарь, коминарь, корытарь,
малярь, мітлярь, млинарь,
писарь, різбарь, смітярь,
столярь, стопарь, фарбярь,
фіґлярь, чопнарь, швінґлярь,
шепкарь, школярь і др. од перевзятых чуджіх слов, котры
мають тверде закончіня –ар
(-яр), як наприклад: авар,
базар, бетяр, будвар (назва пива), Коцвар (призвіско), лінеар, януар, фебруар,
Мадяр, репертоар, семінар,
але і комар і іншы. На основі повідженого, такы слова
треба ужывати на письмі без
помягчіня, а в речі высловльовати твердо.
Доц. ПгДр, Юрій Панько, к. ф. н.

винність. А ці каждый Словак або
іншый чітатель розумить вшыткы
слова в словацькім або іншоязычнім тексті?
Так чом дакотры священикы
(православны і ґрекокатолицькы)
роблять языкову баламуту, а не
заоберають ся докладно свойов
побожнов роботов меджі своїма
віруючіма? Така неналежна політіка дакотрых священиків веде
лем к дісгармонії меджі славяньскыма народами, а тым, може, і
поступній ліквідації церьковнославяньского слова. Задумайме
ся над тым! А ці то роблять і іншы
віры таку языкову баламуту?
– Без языка ніт народа. Умерать
язык – умерать і народ. Народ є
тоды лем народом, кідь мать свій
язык. Народ без языка ставать ся
стеблом без зерна – ничім.
Спамятайте ся і ВЫ, одповідны
за русиньскый народ і його язык
дакотры і священослужытелі!
Доц. ПгДр. Юрій Панько, к. ф. н.
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Pohľad na amerických Rusínov v Johnstowne
Spišský Rusín MIKE BELICHAK,
vojak, veterán 2. svetovej vojny
Živý ohlas na informačný mesačník slovenských Rusínov
- Info Rusín, je v USA a Kanade
potešiteľný. Listom v anglickom
jazyku dal o sebe vedieť dôstojník US Army, veterán 2. svetovej
vojny z krvavých bojov o morské
brehy francúzskej Normandie
MIKE BELICHAK (na snímke
uprostred ešte vo vojenskej uniforme Americkej armády). Bolo to
v deň radostného návratu do rodného mesta Johnstown v americkej Pensylvánii v 1945 roku.
Vľavo je jeho otec - Rusín
John Belichak (Ján Beličák), ro-

dák z Oľšavice, malej dedinky
v Levočských horách. V USA bol
známy ako dvojník prezidenta H.
Trumana.
Koláž približuje kráľovské
mesto Santa Maria, teda dnešné
Spišské Podhradie. Dôvodov na
útek do Ameriky vtedy bolo veľa.
Janko, skôr dieťa, ako muž, odi-

šiel spolu s ostatnými kamarátmi.
Vyhliadnutú krásavicu Alžbetu
zo Spišského Podhradia si vzal
za ženu v USA. Tak prišli deti,
Mike a Paulinka. Ako novinár sa
často zamýšľam nad osudmi východoslovenských Rusínov, ešte
z čias Československej republiky
aj z monarchie. Rusíni bití korbáčom svetovládcov na povestnom dereši sa nepoddali. Prežili.
Aj tí o ktorých je dnes reč. Na
bratranca Mikeho a sesterničku
Pavlínku som hrdý. Rusínsku reč
nezabudli a rovnako šťastní sa
k dedovizni pod Spišským hradom hlásia. I k slovanskej cirkvi,
k rusínskym koreňom pradedov.
Úcta a pozornosť dôstojníkovi

Názory, informácie šport

Кошыцькый русиньскый день мам
На 13. май 2007 кошыцькы
мамы, але і вшыткы, котры прияли на тот день позваня МО
РОС в Кошыцях, лем так легко
не забудуть. У тото красне уж
досправды літнє пообідя ся наповнила до посліднього місця
обрядова сала културно–сполоченьского центра ЮЖАН
(требало позношати стілці зо
вшыткых сусідніх просторів, бо
про великый інтерес капаціта
70 місць здалека не стачіла)
людми, котры хотіли з нами
праздновати День мам. Уж од
зачатку ся хлопцям з чірчаньской музично–співацькой ґрупы
РОЛАНД, котры принесли нашым ославенкыням музичный
поздрав, подарило затягнути до
проґраму вшыткых притомных
в салі. Зачали Многолітствійом
нашым матерям а потім уж співали і грали. Но а публіка співала з нима. Малы діти, котры
пришли на концерт зо своїма

мамками або бабками, не вытримали і за темпераментных
тонів музикы і співу ся пустили
до танця. І так концерт з назвом
Із співом є світ красшый потвердив правдивость тых слов. Чоловік, котрый з боку слідовав із
співаками співаючу публіку, міг
сконштатовати, же нелем што
Чех, то музикант, ле і што Русин, то співак.
Каждый одходив спокійный
– співаци, бо зробили людям радость і публіка, бо ся добрі забавила. На успіху концерту мав заслугу і сценарь Владіміра Волчка,
котрый словом уводив і окремы
музичны і співацькы блокы цілого концерту. Представив ся
як добрый манажер РОЛАНД–у.
Так забив дві мухы єднов ранов,
бо ся му подарило при тій нагоді
представити і спропаґовати і ЦД,
котре награв з РОЛАНД–ом.
Марія Біцкова,
фото Мірям Біцкова

Mikovi Belichakovi dnes patrí
preto, lebo s ťažkou obrnenou
americkou vojenskou technikou
vytlačili z francúzskej Normandie
Nemcov. Aj on oslobodzoval Európu od nemeckej nadvlády nad
svetom.
Emil Minďás, Spišská Nová Ves
▲ Музично–співацька ґрупа РОЛАНД з Чірча.

Хлопці, подьте грати фотбал до КАРПАТІЇ
Шпортовый клуб КАРПАТІЯ
в Пряшові позывать до своїх
рядів молодых хлопців – Русинів
з Пряшова і околиці. Про
наслідуючу сезону 2007/
2008 потребує кадер
доповнити о хлопців
народженых по 1. 1. 1993,
котры люблять погыб і
хотять грати рядный фотбал
і зміряти собі силы з іншыма
їх ровесниками. На тренінґ
собі треба принести копачкы і
фотбалову лопту. Сістематічны
тренінґы ся одбывають на гриску
ОШ на Купельній уліці в Пряшові
(під старым Теском).

В припаді інтересу контактуйте: Федор Віцо, председа:
0904 225 701, або Петро Крайняк, мол. – тренер: 0908 372
555.
ШК Карпатія Пряшів
є обновленым клубом,
котрый в Пряшові фунґовав в роках 1969–1973.
В 2001 р. карікатуріста Федор
Віцо обновив його діятельство. Покы в минулости клуб
здружовав высокошкольску
молодеж, по обновліню розвивать роботу з молоджавов
до 18 років. Но в сучасности є

www.rusyn.sk

така сітуація, же за клуб грають
ромскы хлопці. Подобні, як за
стайню ФЕРАРІ яздив Німець
Михаел Шумахер, за русиньскый клуб грають членове
ромской народности. Тото мож
видіти і у філмі ІНШЫ СВІТЫ
Маде ін Шаріш, де через осо-

бу Федора Віца є приближена
робота клубу Карпатія. В сучасности є основным цільом
клубу здобыти до своїх рядів
векшу кількость хлопців русиньской народности.
Петро Крайняк, мол.,
фото автора
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Русины у світі

Rusíni vo svete

ву‚ мають родный край у Выходных Карпатах
– то є місце‚ одкы вытікають вшыткы русиньскы
потічкы. Нашым найвекшым русиньскым фолклорным святом є Фестівал културы і шпорту
в Меджілабірцях (т. р. є його 45. річник). Характерізує го высока култура‚ богата участь колектівів‚ солістів‚ шпортовців‚ але і публікы. То є
єдна велика родинна стріча‚ на котрій ся зыйде
каждый рік коло 15 тісяч людей. Свято Русинів
під Любовняньскім градом – 5. юла на свято Кирила і Мефодія‚ котры нам принесли славяньску святу літурґію‚ письмо і културу. Одбывать
ся в сканзені Любовняньского музею‚ де домінують русиньскы народны културны памяткы‚
деревяна церьковця‚ хыжы‚ господарьскы будовы Русинів Спіша і Замаґуря. З далшых акцій
спомяну фестівал в Бардійовскых Купелях‚ де
видно і чути русиньскый і шарішскый фолклор‚
традіції двох добрых сусідів Русинів і Шарішанів‚ котры ту і в цілім реґіоні жыють в злагоді
цілы сторіча. Габура співать і шпортує – назва
далшой каждорічной стрічі родаків‚ споминаня на свого вызначного фотбалісту Владіміра
Онуфрака‚ выступы фолклорных колектівів з
Габуры і далшых сел і міст. Реалізуєме серію
фестівалів і свят під назвов Дні русиньской културы – в Біловежі‚ Миковій‚ Бехерові‚ Пчолинім‚
Кленовій‚ Збої‚ Стащіньскій Розтоці‚ Камюнці‚
Чірчу‚ Хмельовій (Дні хліба)‚ в Ольці‚ Вышній
Полянці‚ Братіславі‚ Цернині‚ Гуменнім‚ Кошыцях і інде.
Тоты красны свята доповнюють концерты
А чія то хыжа‚ котры приношать Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска. Концерт выник
з нагоды 70-річа русиньского высыланя Чеськословеньского пізніше Словеньского радія.
Фестівалы‚ на котрых чути прекрасну русиньску
співанку‚ музикы‚ видно танець і гуморне слово
завершує цілословеньскый конкурз Співы мого
роду. Шість концертів молодых і дорослых
представує найліпше‚ што в области русиньской пісні ся найде на Словеньску. І ту маме
ціль – утримати русиньскы співанковы традіції‚
підпорити творчість на тім полю‚ приближыти
Словакам і другы народностным меншынам

нашу културу‚ пропаґовати єй на Словеньску.
Нелем в тій области сьме актівны – інтересуєме ся і о історію‚ підпоруєме історічну память
русиньского народа‚ котрого часть жыє на теріторії Словеньска. Є то богата
історія‚ о чім свідчіть‚ наприклад‚ конференція ку Хронолоґії історії Русинів в Свиднику
(того року то буде другый річник, але в Пряшові) а тыж конференція‚ котру приготовило
ЗІРС о історії‚ але і о сучасности і перспектівах
розвоя русиньского руху і краю‚ де жыють Русины. Учасникы семінарів‚ конференцій і стріч
прияли важны документы‚ проголошіня і резолуції‚ де высловили свої конкретны пожадавкы‚
цілі при рішіню проблемів в области выскуму,
історії, културы‚ уміня‚ конштітуованя Музею
русиньской културы‚ вжываня кодіфікованого
русиньского языка‚ до проблематікы высыланя Словеньского радія в русиньскім языку‚ о
односинах меджі русиньскыма орґанізаціями і
заступліню в Світовім конґресі Русинів і меджі
орґанізаціями РОС і САРО. Вело то до завершіня снагы Русиньской оброды отворити Музей
русиньской културы ( быв то послідній зреалізованый пункт‚ котрый на зачатку єствованя
РОС поставив єй председа Василь Турок Гетеш). Стало ся так 1-го януара 2007‚ коли Міністерство културы СР выдало декрет о вынику
музею.
З далшых вызначных акцій РОС можеме
спомянути фестівал гумору під назвов На фіґлярьску ноту‚ РУС ПОП – фестівал русиньской
популарной музикы в Свиднику‚ научный семінар ку розвою русиньского кодіфікованого
языка в Пряшові‚ серію концертів під назвов Віфлеєемскый вечур (минулого року одбыли ся
в Свиднику‚ Гуменнім‚ Меджілабірцях‚ Камюнці‚
Снині‚ Хмельовій‚ Старій Любовні‚ в Габурі‚ але
і в Литмановій).
Рік Русины кінчать традічным балом 13-го
януара‚ за старым Юліяньскым календарьом.
Тоты балы мають высоку културну уровень і
заберають найвекшы просторы в містах і селах‚ де ся одбывають. Мы знаме‚ же в нашій
роботі є много резерв і глядаме можности‚ як

підняти тоту роботу на высшу уровень. Наприклад‚ мерзить нас‚ же лем в 10-ох основных
школах на Словеньску ся учіть русиньскый
язык і култура. Же ся учіть лем по желаню родичів як неповинный предмет‚ а є то материньскый язык народностной меншыны‚ котрый бы
мав быти меджі головныма предметами. Мы
знаме‚ же в школках діти зачінають говорити
по словеньскы‚ потім так продовжують меджі
собов і родичами. Знаме‚ же традічне письмо
- азбуку забывають або ся ани в родині ці в
школі не учать. Мерзить нас і то‚ же в церьковных обрядах ся обявлюють снагы словакізовати части літурґій‚ казаня‚ зато підпоруєме
русиньскы переклады літурґічных текстів. Підпоруєме і церьковнославяньскы‚ бо їх нам принесли нашы предкы. На цінтерях не видиме
написы на памятниках в азбуці. Далшу резерву видиме в контактах і підпорі з боку старостів і пріматорів сел і міст‚ де жыють Русины.
Треба бы было холем перед селом і за селом
на таблі написати в азбуці назву села‚ най бы
турісты‚ люде і гості знали‚ же суть в русиньскім реґіоні. Было бы треба розвивати і далшы
русиньскы народны традіції‚ як писанкарство‚
ремесла‚ інтересувати ся о господарьскый
розвой реґіону‚ высельованя‚ розвой турістікы‚
о проблемы малых сел‚ в котрых жыє лем пару
людей. Но а тыж іші сьме не нашли можности
выужываня фінанцій з фондів Европской унії
про народностны меншыны. Вірю‚ же подобны
думкы учуєме і на 9. Світовім конґресі Русинів
в Сіґеті і ся поучіме‚ як подобны проблемы рішають Русины в іншых країнах. А може они ся
поучать од нас‚ а мы од них. Тадь‚ на то суть
конґресы.
Желаме делеґатам і гостям 9. Світового
конґресу Русинів плодну і творчу атмосферу‚
вельо раціоналных рішінь на хосен вшыткых
Русинів світа.

Добрый день!

Добрый день. Кебы то і в школі з поздравом
так фунґовало. Але там то не фунґує, а не
лем з поздравом. Хлопці – єднокласници
істо будете зо мнов сугласити, кідь повім, же
вашы родичі не мають ани шайну о тім, якы
глупости вы робите в школі. Ведь школскы
лавкы вже ідуть выбухнути од того, же суть
такы пописаны фаребныма перами а істо
нарікають, кедь до них рыєме вшелиякы
глупы слова. Но лем ся не выгваряйте, же
то не є правда. Ведь в нашім класі хлопці
скачуть по лавках як опиці а дівчата ся по них
тыж опичать.
Милы мої, вшыткы мі дате за правду, же
кідь до класы прийде учітель, то нихто собі го
ани не вшимне. Гейже є то правда?
Важены учітелі, котры ту сидите, істо мі то
потвердите. Мене то барз мерзить а даколи
ся за нас ганьблю. Хто знать, ці ся то любить
нашым лавкам - німым свідкам нашого хованя.
Але они не можуть нич робити. Я бы рада
тото змінила, але не є то таке легке. Власні
аж недавно єм собі то усвідомила, же кідь до
класы прийде учітель а мы ся поставиме, же

то є поздрав без слов. Ай поздрав без слов
є поздрав, правда? Але я бы хотіла кушіцко
інакше. Хотіла бы–м, жебы дале ся при
поздраві позерали до оч тому, кого здравкаме
а може кебы сьме ся при тім і усміхнули. Тото
бы ся мі любило! Не смійте ся, камаратя.
Ведь щірый поздрав може быти ключом до
безконфліктного завтрашнього. Можу то
вказати на прикладі. Кідь прийдете першый
день до нового заместнаня а поздравите ся
свому шефови – Но, наздар, хлопе, асі собі
подумать (як ся то лем повість), же сьте впали
з вышні. Або докінця може подумати, же сьте
припад про псіхіатра а ваша робота є огрожена.
Я ся люблю поздравити. Добрый день, агой
чав, наздар. Здравиме ся лем зато, же ся то
патрить? Думам, же ні. В тім є подля мене
далеко веце. Ведь кідь ся дакому поздравлю,
істо ся потішыть. Нагніваный забуде на гнів,
смутный повеселіє, веселый буде щасливый
а щасливый буде щасливішый. А зато на
поздравы не єм гамішна. Роздавам їх на
уліці, в обході і в школі. І вам вшыткым желам
Добрый день!

(Властна творчость
на Духновічовім Пряшові)
Терезка Мандзакова, Гуменне

Праві думам, як ся мам поздравити.
Класицькы Добрый день! Ці Добрый день
желаю, або ся не поздравлю нияк. Кідь ся
нияк не поздравю, буде то невічливе і може
собі подумате, же–м цалком глупа. Также
радшей зістану при тім обычайнім поздраві
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Вшыткым Русинам на Многая і благая літа!
Владімір Противняк,
председа Русиньской оброды на Словеньску
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Русины на Словеньку

Rusíni na Slovensku

Зо жывота Русинів на Словеньску в році 2006
В тім перегляді не вшытко ся найде‚ жывот Русинів на Словенську є о много богатшый‚ чітайте холем пару інформацій‚ як сьме жыли в минулім році. Є то гордость на
то‚ што ся зробило‚ абы жывот быв красшый‚ ліпшый‚ інтереснішый.

Рік 2006
Вдяка проєкту Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска портал www.rusyn.sk ся став лідром в інформовані о Русинах на Словеньску. На сторінці
было в році 2006 опубліковано коло 550 інформацій,
але і 12 чісел місячника Інфо Русин. У фотоґалерії
находить ся выше 2800 фотоґрафій‚ є ту Хронолоґія
історії Русинів‚ інтересны пригоды і повіданя о Русинах.
23. януар 2006, Пряшів – В АҐ– ґалерії Анны Ґайовой была отворена выставка образів Анны Ґайовой‚
Андрія Ґая‚ Марії Гапаковой-Зубальовой‚ Растіслава Мравца і Александра Языкова.
30. януар 2006, Пряшів – Умер найвысшый представитель Православной церькви на Словеньску і в
Чеськых землях‚ архієпіскоп Пряшівськый‚ метрополіта Його Блаженство Николай (Коцвар).
4. фебруар 2006, Пряшів – В катедралнім храмі св.
князя Александра Нєвського в Пряшові одбыв ся
похорон усопшого Його Блаженства Николая‚ метрополІты Православой церькви в чеськых землях і
на Словеньску‚ архієпІскопа Православной церькви
на Словеньску. Владыка Николай служыв Богу і народу од 1950-го року.На похороні были найвысшы
державны представителі СР‚ презідент СР Іван
Ґашпаровіч‚ представителі православных автокефалных церьквей світа і іншых церьквей. Владыка
Николай быв похованый в крипті храму.
17. фебруар 2006, Пряшів – Одбыла ся премєра
словеньского документарного філму Іншы світы Маде ін Шаріш. Філм документує жывот різных націоналностей на Выходнім Словеньску: Словаків-Шарішанів‚ Русинів‚ Ромів‚ Жыдів. Режисером філму є
Марко Шкоп. Єден з головных представителів філму
є Федор Віцо‚ знамый русиньскый карікатуриста.
23. фебруа 2006, Пряшів – Умер о. Маріян Поташ‚
монах Чіну св. Василія Великого (ЧСВВ)‚ котрый
Богу і народу служыв 63 років в Торисках‚ Пряшові‚ Вышнім Орлику‚ Юрковій Волі‚ быв редактором
часопису Благовістник‚ головным провіціалом ЧСВВ
на Словеньску і в Чехах. З його ініціатівы быв в Леополдові на цінтері вязнів ексгумованый, пізніше Папом Римськым благословеный Владыка Павел Петро Ґойдіч‚ ґрекокатолицькый єпіскоп Пряшівськый.
О. Маріян Поташ быв вязненый в Пряшові‚ Рузині‚ в
Братіславі‚ на Панкраці‚ в Леополдові‚ Ілаві‚ Младій
Болеславі і Валдіцях. Любив і дотримував выходный стиль церьковных обрядів Ґрекокатолицькой
церькви.
24. фебруар 2006, Пряшів – В Театрі Александра
Духновіча в Пряшові, в його 60-ій театралній сезоні
в режії Растіслава Баллека одбыла ся премєра приповідкы Яна Дрды Чортовы граткы.
27-28. фебруар 2006, Шатораляуйгелі (Мадярьско) - Одбыла ся ту меджінародна научна конференція о жывоті і творчости вызначного русиньского
писателя і історіка о. Анатолія Кралицького‚ котрый
походить із села Чабины коло Меджілаборець. На
конференції были віруючі і научны працівникы з
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Мадярьска‚ Словеньска і Україны‚ ґрекокатолицькы священикы і представителі містных самосправ і
державной русиньской самосправы Мадярьска.
9. марець 2006, Пряшів – Інштітут реґіоналных і народностных штудій Пряшівской універзіты першый
раз по акредітації інформовав о можностях штудуваня русиньского языка і літературы в академічнім
році 2006/2007 в комбінації з 12-ома предметами:
біолоґія‚ґеоґрафія‚ словеньскый язык‚ фізкултура‚
реліґія‚ анґліцькый язык і далшыма.
25. марець 2006, Свидник – Одбыв ся 9. сейм
Русиньской оброды на Словеньску (РОС). Минутов
тиха його учасникы собі припомянули память помершого Василя Турка Гетеша‚ закладателя РОС
і єй першого председы‚ довгорічного председы
Світового конґресу Русинів і драматурґа Театру А.
Духновіча. На сеймі быв зволеный новый коордіначный, выконный выбор і новый председа РОС
Владімір Противняк. Председом Дозорной рады ся
став Інж. Павел Дупканіч. Были схвалены головны
задачі орґанізації .
25. марець 2006, Пряшів – Театер А. Духновіча‚
русиньскый професіоналный театер славив 60
років свого єствованя‚ першой премєры і 50 років
Піддукляньского умелецького народного колектіву
( ПУЛЬС).
7. апріль 2006 - Пряшів – Православна церьков на
Словеньску дістала нового архієпіскопа Яна Голоніча‚ котрый зачав тоту функцію выконувати по
смерти Владыкы Николая.Інтронізація одбыла ся в
катедралнім храмі св. князя А. Нєвского в Пряшові. Метрополітом Православной церькви в чеськых
землях і на Словеньску быв повіреный архієпіскоп
пражскый Кріштоф (Христофор).
18. – 25. апріль 2006 – Гуменне – Дітьскый ФК
Хемлонячік з Гуменного быв на меджінароднім фестівалі в турецькім місті Ізмір. Представив ся своїм
русиньскым і земплиньскым проґрамом під назвов А
попід гай зелененькый
26. апріль 2006, Новый Сад, Войводина (Сербія)
– Збірку Модерного музею Енді Варголы в Меджілабірцях (факсімілії автора) выставив Музей на великій меджінародній выставці в Новім Саді. Была ту
отворена і мейл-артова выставка‚ пост-поп–артова
выставка словеньскых і серьбськых авторів і презентація філму Абсолут Варгол‚ котрый в Сербії мав
свою премєру.
3. май 2006, Пряшів – В Шарішській ґалерії одбыла
ся бісіда із знамым русиньскым ґалерістом і манажером Мірославом Смоляком‚ котрый жыє в Празі і
розвивать свої актівности в ґалеріях МІРО в Берліні‚
Празі‚ Братіславі і Снині.
5. май 2006, Меджілабірці – Сполочность Енді
Варгола в Меджілабірцях удостоїла премійов за
рік 2005 автора одборной літературы Петра Солея
за публікацію Перегляд медайлерьской творчости
кремницькой мінцовні 1993-2002. Тоту публікацію П.
Солей выдав як 15–річный з нагоды 675-річа вынику
мінцовні в Кремниці і 10-річа СР. Петро Солей уж

выдав 4 подобны книгы, котры СР презентують і за
єй границями.
6. май 2006, Пряшів - Выконный выбор РОС до колектіву своїх орґанізацій прияв нову містну орґанізацію в Краснім Броді.
13. май 2006, Пряшів – Одбыла ся установча сходза Асоціації русиньскых орґанізацій. Представителі 6-ох орґанізацій зволили за председу выконного
выбору Александра Зозуляка. Пізніше асоціація
змінила назву на Словеньска асоціація русиньскых
орґанізацій.
14. май 2006, Кошыці – МО РОС з нагоды Дня мам
приготовила стрічу під назвов Діво Мати‚ заступай
за нас. В културнім проґрамі представили ся русиньскы співаци‚ канторы з Няґова і акордеоновый
колектів зо Старой Любовні.
27. май 2006, Кошыці – Слідами історії Русинів
Словеньска і бывшой Підкарпатьской Руси – то
была назва екскурзії‚ яку зорґанізувала МО РОС в
Кошыцях. Учасници навщівили народны културны
памяткы‚ деревяны храмы в Ужгороді, Мукачеві‚
Чернечій Горі.
7. юн 2006, Пряшів – В Руськім домі РОС зорґанізовала семый річник цілословеньского конкурзу
в декламації русиньской поезії, прозы і властной
творчости Духновічів Пряшів. Першый раз быв конкурз і в катеґорії духовна поезія і проза. На семінарі
были русиньскы писателі‚ учітелі русиньского языка
і далшы.
8. юн 2006, Бардійов – Одбыв ся концерт А чія то
хыжа. Концерт выник при ославі 70-річниці русиньского радіовысыланя Словеньского радія в 2004.
році. Концерт про жытелів окремых окресів забезпечіло Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска
(ЗІРС) в Братіславі. Представили ся найліпшы солісты русиньскых народных співанок із музиков Андрія Кандрача.
10. – 12. юн 2006, Братіслава – Дні театру А. Духновіча в Братіславі. Театер каждый рік ту мать великый успіх і повны салы глядачів. ТАД ся представив грами Ідіот Ф. Достоєвского‚ Прінцовы галушкы
В.Турка Гетеша і Дяда Ваня А. Чехова.
14. юн 2006, Пряшів – В рештаврації Аґат з нагоды
1. року од смерти была одкрыта мраморова памятна табла Васильови Туркови Гетешови‚ закладательови РОС‚ довгорічному председови Світового
конґресу Русинів і драматурґови Театру А. Духновіча в Пряшові.
20. юн 2006, Братіслава – В клубі словеньскых писателів были уділены премії Літературного фонду.
Першый раз была уділена і ціна за русиньску літературу Александра Павловіча – дістали єй Доц.
ПгДр. Василь Хома‚ к. н. і ПгДр. Марія Хомова а за
переклад Алена Блыхова.
24. – 25. юн 2006, Меджілабірці – Одбыв ся наймасовішый 44. Фестівал културы і шпорту. На фестівал
каждый рік приходить высше 15 тісяч домашніх і
заграничных гостів.
29. – 30. юн 2006, Пряшів – ЗІРС приготовило сполоченьско научный семінар під назвов Русины, історія‚ сучасность і перспектівы. Історікы і представителі Пряшівского самосправного краю говорили
о історії Русинів, перспектівах розвоя краю і о вылюдньовані реґіону‚ де жыють Русины. Із семінара
вышла публікація.
5. юл 2006, Стара Любовня – З нагоды свята св.

InfoРУСИН

6/2007

9

Русины на Словеньку
Кирила і Мефодія в сканзені Любовняньского музею
одбыли ся Славности під градом. В старій деревяній
ґрекокатолицькій церьковці служыли торжественну
літурґію а потім на амфететрі
ся представили русиньскы колектівы.Фестівал приготовила ОО РОС в Старій Любовні.
15. юл 2006, Тячів (Україна) – одбыла ся перша
путь народів і народностей‚ котру зорґанізовав ґрекокатолицькый священик о. Петро Креницькый‚ місіонарь на Україні. Віруючі говорили по русиньскы‚
україньскы‚ мадярьскы‚ польскы‚ чеськы‚ німецькы
і руськы. В церьковных обрядах выступали ґрекокатолицькы хоры з Пряшова‚ Кошыць і Стропкова
і знама співачка русиньскых народных і церьковных
співів Анна Сервіцька.
16. юл 2006, Руськы Пекляны – В роднім селі благосл. владыкы Павла Петра Ґойдіча обыла ся традічна Архієрейска літурґія‚ котру служыв пряшівскый
ґрекокатолицькый єпікоп Владыка Ян Бабяк. При
беатіфікації 4. новембер выголосив Папа Римскый
Ян Павел ІІ. 17-ый юл за Свято П. П. Ґойдіча.
30. юл 2006, Бардійовскы купелі, Біловежа - Одбыв ся Фестівал русиньского і шарішського фолклору. Фестівал приготовила ОО РОС в Бардійові.
30. юл 2006, Кленова – Дні русиньскых традіцій, де
ся представили фолклорны колектівы Убляньской
долины. Приготовила ОО РОС в Снині і село Кленова.
30. юл 2006, Пчолине – Дні русиньскых традіцій
приготовило село і ОО РОС в Снині.
30.юл 2006, Микова – Дні русиньскх традіцій – Фестівал русиньской културы Е. Варгола.
30. юл 2006, Тополя – В селі‚ де ся перед 203 роками народив будитель Русинів А. Духновіч, одбыв
ся памятный день.
4. авґуст 2006, Меджілабірці – З ініціатівы председы СКР П. Р. Маґочія одбыла ся робоча стріча представителів СКР і РОС‚ котру репрезентовав председа В. Противняк. Говорили о сітуації в русиньскых
орґанізаціях на Словеньску‚ приправі СКР в Румунії
і членстві РОС в Світовім конґресі Русинів. Потвердили‚ же до СКР Русиньска оброда є правоплатным
членом СКР
6. авґуст 2006, Бехерів – В рамках Днів русиньскых
традіцій одбыли ся Дуявскы славности. Окрем бехерівскых родаків, были там і краяне з різных міст
Словеньска‚ США‚ Польска і близкой околиці.
12. авґуст 2006, хотарь бывшого Блажова – На
місці‚ де было село‚ теперь воєньске пасьмо Яворина, ся зышло коло 800 родаків на 6. стрічі жытелів
бывшых сел Блажов‚ Блажовска долина і Рускіновці. Панахіду служыло 5 священиків‚ головно з тых
сел‚ де теперь бывшы жытелі бывають. Потім быв
културный проґрам‚ много споминаня...
19. авґуст 2006, Камюнка – Дні русиньскых традіцій
з выставков ремеселных робіт домашніх майстрів‚
старых церьковных книг і книг камюньского родака‚
русиньского байкаря Миколая Ксеняка. Фестівал
приготовила МО РОС в Камюнці.
20. авґуст 2006, Хмельова – Одбыв ся 7-ый річник
фестівалу Дні русиньской културы. Вєдно з тым
были ту і другы хмелівскы дні хліба‚ котрый пекли
традічным способом старых мам і баб.Вшыткы выробкы з мукы выставили в храмі‚ де были посвячены. Потім быв културный проґрам. Дні хліба приготовило село і МО РОС в Хмельовій.
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20.авґуст 2006, Біловежа – Дні русиньской културы
приготовило село і ОО РОС в Бардійові.
27. авґуст 2006, Чірч – Дні русиньскых традіцій‚
фолклорный фестівал‚ на котрім ся представили
колектівы Старолюбовняньского окресу.
1. септембер 2006, Чірч – На свято Успенія Пресвятой Богородиці в селі быв одпуст з великым
множством ґрекокатолицькых віруючіх Русинів зо
Словеньска і Польска.
В селі Чірч быв отвореный Ґрекокатолицькый парохіалный музей отця Мирона Подгаєцького.
9. септембер 2006, Збой – Одбыло ся Фолклорне
свято в рамках проєкту РОС і з нагоды 242. років
народжіня вызначного родака села‚ правника Петра
Лодія.
10. септембер 2006, Стащіньска Розтока – Дні русиньскых традіцій‚ Стріча родаків і одпуст. Є то нагода на родинны стрічі коло співу‚ танцю‚ гумору‚ з
богатыма русиньскыма традіціями і приятельскыма
бісідами.
15. септембер 2006, Гуменне – В гуменьскім сканзені быв 1. річник свята русиньско-словеньской
взаємности. Приготовили го ОО РОС в Гуменнім‚
Матиця словеньска в Михалівцях‚ місто Гуменне‚
Пряшівскый самосправный край і Вігорлатьскый
музей в Гуменнім.
27. септембер – 1. октобер 2006, Гуменне‚ Снина‚
Меджілабірці‚ Свидник – Одбыв ся цілословеньскый конкурз русиньскых народных співанок Співы
мого роду. Головный орґанізатор ОО РОС в Гуменнім‚ міста і села‚ де одбывали ся концерты дітей
і дорослых. Спроваджала їх музика ФК Хемлон Мірослава Кереканіча. В першій части співало 40 дітей
до 15 років‚ в другій 60 дорослых співаків. Быв то уж
5. річник із 6-ома концертами.
28. септембер 2006, Пряшів – В Інштітуті реґіоналных і народностных штудій ПУ ся зышов інтерреґіоналный проґрамовый выбор 3. конґресу русиньского
языка. Першый быв в Бардійовскых купелях (1992)‚
другый в Пряшові (1999)‚ третій буде в Кракові в
2007. р.
3. – 6. октобер 2006, Пряшів – В театрі А. Духновіча быв 3. річник меджінародного театралного фестівалу Карпатфест – 2006. Приготовило го Здружіня
приятелів ТАД і ТАД. Окрем домашнього представили ся театры з Баньской Быстриці‚ Театер Дядя
Різнич з Руського Керстура ( Сербія)‚ Театер Ванды
Сємашковой з Ржешова (Польско)‚ Областный україньскый музично-драматічный театр О. Кобыляньской з Чернівців (Україна).
12. – 14. октобер 2006, Свидник – Была Конференція ку Хронолоґії історії і културы Русинів Словеньска. Выникла ту пропозіція дорішыти вопрос
Музею русиньской културы і помочі при закладані
матерьскых школок з русиньскым выховным языком. Конференцію приготовила РОС за фінанчной
помочі МК СР. Учасникы конференції прияли Проголошіня ку хронолоґії історії Русинів і за отворіня
Музею русиньской културы.
18. октобер 2006, Братіслава – ЗІРС зорґанізувало
далшу часть проєкту Стрічі в ґалерії А. Смоляка.На
бісіді з братіславскыма Русинами были історік Осиф
Родак‚ діректор Воєньского музею в Свиднику і Мілан Піка‚ сын ґен. Геліодора Пікы.
20. октобер 2006, Пряшів – В Театрі А.Духновіча
была премєра пєсы Йозефа Мокоша Вірна невіра.

Переклад Штефан Сухый‚ музика Іґор Базлик‚ режія
Матуш Ольга.
28. октобер 2006, Пряшів – Руськый дім – Сполок
русиньскых писателів Словеньска (СРПС) приготовив літературный семінар і выголосив выслідкы
літературного конкурзу за рік 2006. Председа СРПС
Доц. ПгДр. Василь Хома‚ к.н. представив 3 публікації
– Збірку віршів Мірославы Лацовой Гупцей ”Аура”‚
збірку ”Байкы” Миколая Ксеняка і Русиньскый літературный алманах на рік 2006. Окрем літературных
тем звучала ту і лекція о Енді Варголови.
12. новембер 2006, Снина – ОО РОС в Снині зорґанізувала 7. річник фестівалу гумору під назвов На
фіґлярьску ноту.
17. новембер 2006, Свидник – 1. річник РУС ПОП
МУЗИКы – Свидник 2006. Конкурз русиньской популарной музикы приготовила ОО РОС в Свиднику
з нагоды Дня штудентів. Підпорило акцію і МК СР.
Автор, режисер і орґанізатор Я. Калиняк.
24. новембер 2006, Братіслава – ЗІРС про братіславску публіку приготовило концерт А чія то хыжа.
10. децембер 2006, Свидник – 14. річник Віфлеємскый вечур – концерт віфлеємскых колядок, гер
вінчовань.
5. - 11. децембер 2006, Снина – Сниньскы Рыбникы
– одбыв ся ту Меджінародный табор народностных
меншин‚ в котрім ся стрітила молодеж русиньской‚
словеньской‚ чеськой‚ лужицко-сербской і хорватьской народности. Головным орґанізатором была ОО
РОС в Гуменнім.
12. децембер 2006, Радвань н/Лабірцьом – Одбыла ся робоча стріча учітелів русинького языка
і секції про школство при РОС. Про Міністерство
школства СР учасникы приготовили пропозіції і
пожадавкы русиньской народностной меншины до
Концепції освіты народностных меншин в СР. Стрічу приготовив учітель і порадник міністра школства
Марек Ґай і РОС.
3. децембер 2006, Братіслава – З нагоды 70–ой
річниці братіславского ґрекокатолицького хору Кирилометодеон одбыв ся юбілейный концерт.
15. децембер 2006, Пряшів - Одбыв ся научный
семінар ку проблематіці русинського кодіфікованого языка. Головну лекцію прочітав Др. Юрій Цігра.
Учасникы семінара прияли проголошіня‚ абы при
РОС робила языкова рада і языковы вопросы абы
рішала компетентна языкова інштітуція.
15. – 17. децембер 2006, Гуменне – Гуменьска ОО
РОС зреалізовала перше школіня ведучіх співацькых і
танечных колектівів з русиньскым репертоаром.
16. децембер 2006, Пряшів – В Театрі А. Духновіча была премєра гры Н. Ґоґоля Ревізор – выступав
драматічный колектів вєдно з ПУЛЬС-ом.
15. децембер 2006, Снина – Віфлеємскый вечур
приготовила сниньска ОО РОС і Містьскый центер
културы. Звучали вінчуваня‚ коляды і сценкы зо
Сниньской долины.
25. децембер 2006, Камюнка – Жытелі вєдно в културнім домі собі припомянули‚ як то было на Різдво
в минулости. Гостьом проґраму быв фолклорный
колектів Кечера з Якубян.
26. децембер 2006, Габура – Ту быв 3. Віфлеємскый вечір. ФК Габурчанка‚ Емілія Ґубова і Осиф
Ґуба ожывили вєдно з молодыма стары традіції на
Вілію.
Т. Латтова

www.rusyn.sk

Русины у фотоґрафіях

Rusíni na fotograﬁách

▲Ґрупа Пайташы зо Снины, котру заложыв і веде Дано Гулай
(першый справа), мать великый успіх на каждій културній акції.

▲Знама і популарна співачка Маріянна Железна з Хмельовой із своїм
братом Томашом співала уж може на вшыткых русиньскых і іншых
акціях.

▲ Членове
Словеньску.

▲ Діти з Якубян, котры співають у Фолклорнім колектіві Кечера.

Коордіначного

выбору

Русиньской

оброды

на

▲Співацька ґрупа Лелія з Гуменного, хоць іщі лем недавно выникла,
уж собі здобыла серьдця вшыткых Русинів.

www.rusyn.sk

▲Фолклорна ґрупа Габурчанка з Габуры своїм співом розвеселює
многы русиньскы фестівалы.
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▲Часть учасників 7. річника Духновічового Пряшова, цілословеньского
конкурзу в декламації русиньского слова.

▲На фото зліва – Інж. П. Дупканіч, председа Дозорной рады РОС, В.
Противняк, председа РОС, о. Ф. Крайняк, новый председа Словеньской
асоціації русиньскых орґанізацій, П. Крайняк, член РОС і А. Зозуляк,
шефредактор НН і Русина підписують договор о сполупраці.

▲ Фолклорна ґрупа Лабірчанка з Меджілаборець приходить на
русиньскы фестівалы не лем з новыма співанками, але і з веселыма
сценками.

▲ Ґрупа родины Маґуровых з Гуменного є знама не лем з русиньскых
фестівалів, але і з русиньского высыланя, де презентує свої власны
співанкы з авторства Інж. Яна Маґуры.

▲ Фолклорна ґрупа Калинець выникла при Окресній орґанізації РОС у
Свиднику. Мать за собов успішны выступліня на домашній і заграничній
сцені.

▲ Стародавны звыкы на Рождесто приготовила ФҐ Габурчанка на
минулорічнім Віфлеємскім вечері в Габурі.
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Сучане і минуле

Súčasné a minulé

Выслідкы 8. річника Духновічового Пряшова
0. катеґорія:
1. Даянка Біскупова‚ МШ ул.
Ґен. Свободы‚ Свидник
2. Мірям Яцканинова‚МШ ул.
Ґен. Свободы, Свидник
3. Лаура Джалайова‚
МШ ул. Ґен. Свободы,
Свидник
1. катеґорія – поезія:
1. Патріція Блашкова‚ОШ
Меджілабірці‚ ул.
Духновічова
1. Славоміра Черевкова‚
ОШ Меджілабірці‚ ул.
Коменьского
2. Бянка Саґанова‚ ОШ
Свидник‚ Кореївці
2. Ленка Ґулова‚ ОШ
Меджілабірці, ул.
Коменьского
3. Михал Бенько‚ ОШ
Меджілабірці‚ ул.
Духновічова
1. катеґорія – проза:
1. Петра Каганцьова‚
ОШ Меджілабірці‚ ул.
Коменьского
2. Тімеа Гаврилова‚ ОШ
Свидник
2. Барбора Штецова‚ОШ
Меджілабірці‚ ул.
Коменьского
3. Тімеа Жолобанічова‚ ОШ
Пчолине
2. катеґорія – поезія:
1. Мірослава Танчакова‚ ОШ
Пчолине
2. Никола Лукачова‚ ОШ
Гавай‚ Репеїв
2. Сімона Федоркова‚ ОШ Убля

3. Моніка Зрібкова‚ ОШ
Свидник
2. катеґорія – проза:
1. Михал Пірник‚ Пряшів
2. Владка Леснякова‚ ОШ
Шарішскый Щавник
2. Любіца Мудзова‚ ОШ
Пчолине
3. Анна Зрібкова‚ ОШ
Свидник
3. катеґорія – поезія:
1. Ерік Ґунар‚ ОШ Стащін
2. Никола Вархоликова‚ ОШ
Колбівці
3. Катарина Гривнякова‚ОШ
Убля
3. Сімона Адамечкова‚ ОШ
Радвань н/Лаб.

5. катеґорія – поезія:
1. Александер Мудрі‚
абсолвент катедры
русиньского языка
Новосадьской
універзіты‚Сербія
5. катеґорія – проза:
1. Михал Зазуляк‚ новинарь,
Руськый Керестур‚ Сербія

О судьбі людей
Стариньской долины
Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска
приготовило на 20. юна 2007 далшый діл
проєкту про Русинів і їх приятелів в Братіславі
з назвом СТРІТНУТЯ В ҐАЛЕРІЇ. На акцію
позваня прияв Евґен Ґіндл (публіціста,
новинарь і філозоф), з котрым буде бісіда на
тему або споминаня на выселіня жытельства
з русиньскых сел – Старина, Велика Поляна,
Звала, Смульник, Дара, Остружніця і
Руське, котры впали за жертву Стариньской
преграды.

6. катеґорія – властна
творчость
1. Тереза Мандзакова‚ ОШ
Яна Швермы‚ Гуменне
1. Аннамарія Ґніпова‚ ОШ
Пчолине
7. катеґорія - малы
сценічны формы:

3. катеґорія – проза:
1. Зденка Ванькова‚ ОШ
Шарішскый Щавник
2. Даша Цуперова‚ ОШ
Цернина
3. Ян Фечко‚ ОШ Колбівці
4. катеґорія – поезія:
1. Марія Шуркалова‚
Ґімназія, Бардійов
1. Цецілія Надь‚ Ґімназія
П. Кузмяка‚ Руськый
Керестур‚ Сербія
2. Мірослава Гойдова‚
Обходна академія‚
Свидник
4. катеґорія – проза:
1. Марія Стренкова‚ Інтернат
А. Духновіча‚ Пряшів

1. Театралный кружок
Сонечко‚ Шарішске
Ястрабє (Чарівны
перстинкы):
Мірослав Крафчік‚
Крістіна Ґладышова‚
Івана Михалова‚ Ленка
Ткачова‚ Алена Філічкова‚
Мірослава Сташенкова‚
Наталія Грицова‚ Марія
Хамілова‚ Людмила
Петрикова‚Емілія
Плавчанова‚ Клавдія
Карагутова‚ Патріція
Ґернатова‚ Зузана
Качмарикова‚ Татяна
Дінічова‚ Михаела
Рабікова.
Колетів веде Мґр. Власта
Сопкова.
1. Театралный кружок ОШ
Стащін (байка Ш. Сухого.
Воробель і сова): Філіп
Соханіч‚ Ерік Ґунар‚ Анічка
Коцова‚ Елена Ґрундзова
8. катеґорія – духовна
поезія‚ проза:
2. Вілям Вайс‚ ОШ Цернина
3. Никола Ярощакова‚ ОШ
Шарішскый Щавник

...V Humennom stojí hotel hneď vedľa stanice.
Celú noc počúvam ako dôverne narážajú do
seba nákladné vagóny. Železničiari podľa potreby
zostavujú novú vlakovú sústavu. Nad ránom sa
nákladný vlak ľahostajne pohne. Vagónom je
jedno, že za týmto rušnom idú prvýkrát. Je im fuk,
v akom poradí ich rušňovodiči pospájali. Cieľová
stanica ich nezaujíma. Sú to vagóny a nikto sa
s nimi nebabre. Sú rady, keď im starý železničiar
pobúcha po kolese a natrie špachtľou na ložisko
guču medovej vazelíny. Ľudia sú náročnejší...
Majú hlbšie korene.
(E.Gindl: Presídlenci, Nové slovo 1982)
Акцію, котра буде в Ґалерії Андрій Смоляк
(зо зачатком о 17.30 год.). Буде модеровати
Івана Лемпельова. На бісіді не буде хыбити
презентація двох документарных філмів:
СТАРИНА (автор Ладіслав Кабош – 1982)
і ... З НИКАДЫ (авторка Івана Лемпельова
– 2007)
Я. Л.

◄ Декламаторы оцінены
діпломами.
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Нашы юбіланты

Уч ся розума од старого кума
(З юбілейной стрічі з Доц. ПгДр. Васильом Хомом к. н.
і ПгДр. Марійов Хомовов)
7. юна 2007 ся русиньска громада стрітила в Руськім домі з
тогорічныма юбілантами ПгДр. Марійов Хомовов–Дупканічовов (родачков з Габуры) і Доц. ПгДр. Васильом Хомом, к. н.,
(родаком з Міковой) – особами, котры про народне оброджіня
Русинів в области културы, языка, літературы, публіцістікы
і выдавательского діятельства выорали памятну борозду.
Указали приклад іншым Русинам у нас і во світі, же лем сістематічнов роботов у вшыткых областях роботы буде русиньске возроджіня напредовати і просперовати.

Naši jubilanti
ко росповів о ціложывотній пути
юбілантів. Потім передав слово
писательови ПгДр. Миколайови
Ксенякови, членови Секції про
автентічну літературу при Літературнім фонді. Він детайлно
проаналізовав жывот і творчі
досягніня юбілантів Хомовых од
їх дозріваня, періпетій, научных
снажінь, педаґоґічной діятельности, но главно їх анґажованости на полі наукы, літературы
і русиньского возроджіня. (Його
выступ опублікуєме в дакотрім з
далшых чісел Інфо Русина, бо то
є якостна аналіза двох вызначных людей, котры зробили про
Русинів Словеньска великый діл
роботы). Доц. ПгДр. Мирон Сисак, к. н., оцінюючі діятельство
В. Хомы, назвав у своїм выступі

В. Хому філолоґом „пар ексцеланс”. Дяковны слова за розвой
русиньской літературы і великый
принос до русиньского возродного процесу высловив юбілантам і
председа РОС В. Противняк, але
і іншы учасници, як М. Коневал з
Камюнкы, М. Шкурла з Ладоміровой і близка родина юбілантів. Я.
Сисак прочітав письмо міністра
културы СР М. Мадяріча адресоване В. Хомови (друкуєме го
на тій ст.). Наконець Доц. ПгДр.
Василь Хома, к. н., подяковав Ш.
Секеракови за приправу красной
і памятной юбілейной стрічі, але і
вшыткым притомным, котры собі
пришли з нима заспоминати на їх
ціложывотну путь.
А. Кузмякова, фото авторкы

List ministra kultúry predsedovi Spolku rusínskych spisovateľov
Bratislava 15.5.2007

▲ Юбілантів Хомовых пришли співом і музиков поздравити Марька Мачошкова і Мілан Ґарбера.

За стояня вшыткых притомных
отворила святочну юбілейну стрічу гімнічна пісня Я Русин быв...
Манжелів Хомовых з Братіславы
в домашнім просторі Руського
дому (РД) найперше привитав
Мґр. Штефан Секерак, справца
РД, котрый коротко оцінив діятельство і заслугы споминаных
юбілантів, але інформовав і о актівностях і замірах Руського клубу
1923 (РК 1923). Наконець богатов
букетов поґратуловав обом юбілантам, на што надвязовав шор
ґратулантів – членів Сполку русиньскых писателів Словеньска,
Русиньской оброды на Словеньску (РОС) на челі з єй председом
В. Противняком, котрый передав
В. Хомови і Памятну плакету РОС
за ціложывотне діло в проспіх
русиньской літературы і русиньского оброджіня. Меджі ґратулантами не хыбили представителі
Пряшівской універзіты, діректор
ТАД М. Марко, молоды писателі,
перекладателі і богата русиньска
громада з розмаїтых областей
жывота Русинів, але і близка
родина, приятелі і знамы. Потім
о. П. Галько, вікарь про Русинів,
дякуючі за ціложывотну роботу
повів, же мы вшыткы находиме
у В. Хомы прикладну іншпірацію,
бо як говорить русиньска посло-
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виця – уч ся розума у старого
кума. Поблагословив святочну
стрічу і вшыткы вєдно з ним, але і
з Марьков Мачошковов і Міланом
Ґарбером, юбілантам заспівали
Многая літа. Марька з Міланом
іщі придали далшы співацькы
дарункы. Співанку Заспівайме
собі двома голосами (котру, як
сама Марька повіла, же была єй
першов в ПУЛС–і) співав каждый
і самы юбіланты, манжеле Хомовы. Може їм припомянули приємны молоды рочкы, кедь ся вєдно
спознали в гуменьскій ґімназії.

▲Доц. ПгДр. Василь Хома, к. н. приїмать ґратулацію од діректора Інштітуту реґіоналных і народностных
штудій ПУ Проф. ПаедДр. Штефана
Шутая, к. н.

Майстровскы модераторьского
слова стрічі ся дале хопив Ярослав Сисак, котрый на зачатку,
привитавшы притомных, корот-

Vážený pán Choma,
rád využívam túto príležitosť, aby som Vám zablahoželal k Vášmu
vzácnemu životnému jubileu.
Kultúrna verejnosť na Slovensku Vás pozná ako literárneho vedca a popredného znalca modernej ruskej a sovietskej literatúry. Po
štúdiách ﬁlozoﬁe a ruského jazyka na Filozoﬁckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave a na Filozoﬁckej fakulte Štátnej univerzity
v Petrohrade ste prednášali ruský jazyk a literatúru na Vysokej škole
pedagogickej v Prešove a v rokoch 1960 - 1969 na Filozoﬁckej fakulte
UK v Bratislave. Zároveň ste sa v tomto období intenzívne venovali
štúdiu vývoja modernej ruskej poézie a publikovali ste na túto tému
početné odborné články v slovenských, ruských a ukrajinských periodikách. Ako literárny vedec ste sa v roku 1972 predstavili monograﬁou o vývoji ruského futurizmu Od futurizmu k literatúre faktu. Krátko nato vyšla Vaša ďalšia literárnovedná práca o diele popredného
ruského avantgardného básnika V. Majakovského. Zavŕšením Vášho
dlhodobého literárnovedného bádania o ruskej a sovietskej poézii je
práca Poézia revolučnej doby, ktorá predstavila na Slovensku ruské
a sovietske básnictvo v prvej polovici 20. storočia. Po roku 1990
ste mohli publikovať i odborne práce o rusínskom jazyku a literatúre
a svoj pohľad na rusínsku poéziu a jej nepopierateľné umelecké kvality ste predstavili v roku 2000 v cennej syntetickej práci Vývin rusínskej
poézie od 20. do 90. rokov 20. storočia. Svoje bohaté pedagogické
skúsenosti ste zužitkovali ako spoluautor učebníc rusínskeho jazyka a literatúry pre základné a stredné školy. Súčasťou Vašej životnej
biograﬁe je i viacročné pôsobenie v diplomatických službách ako zástupca československého veľvyslanca v Bruseli a chargé d´affaires
v Zairskej republike.
Vážený pán Choma, prijmite poďakovanie za literárnovedné dielo,
ktoré prispelo k nášmu poznaniu modernej ruskej poézie, rovnako i za
odborné práce približujúce hodnoty rusínskej literatúry dvadsiateho
storočia. Do ďalších rokov Vám želám veľa zdravia, nových tvorivých
síl a životnú pohodu
So želaním všetkého najlepšieho
Marek Maďarič v. r.
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Історія і сучасность
► Юн 1990 – вышло в Меджілабірцях нулте чісло културно–хрістияньского русиньского часопису
РУСИН.
► 1. 6. 1936
– народив ся
в Руськім Керестурі Мирон
Жирош, знамый
журналиста,
публіціста, писатель. Жыє в
Мадярьску. Автор многых книжок о
етноґрафії і културі Русинів.
► 4. 6. 1910 – народив ся в Гачаві,
теп. Кошыцького окресу, Михал Дубай, малярь, културно–освітній діятель, закладатель Научной книжниці
в Пряшові і Пряшівской ґалерії.
► 4. 6. 2003 – одбыв ся в Пряшові
7. Світовый конґрес Русинів.
► 6. 6. 1890 – народив ся в Шарішскім Ястрабю, окрес Стара Любовня,
Петро Жыдовскый, културно–освітній діятель на Пряшівщіні. Умер 25.
11. 1947 в Ш. Ястрабю.
► 6. 6. 1742 – народив ся в Главіщі, теп. Собранецькый окрес, Іоанікій Базиловіч, церьковный діятель,
історік, автор капіталной роботы
Короткый нарис фундації Федора
Корятовіча, котра была написана по
латиньскы і выдана в двох частях у
Кошыцях (1799, 1804–5). Його роботы ся стали цінным жрідлом про
многых історіків, і самого І. Орлая, М.
Лучкая і іншых. Умер 8. 10. 1821 р. в
Мукачевскім монастырю, де быв протоігуменом 38 років.
► 6. 6. 1910 – народив ся у Свиднику Юрко Цімбора, музикознатель, педаґоґ, композитор, діріґент хору. Його
співанкы ся стали русиньскыма гітами, котры доднесь звучать з нашого

História a súčasnosť

Календарь вызнамных русиньскых діятелів
радія. Умер 1. 10. 1989 в Пряшові.
► 7. 6. 1934 – народив ся в Стриговці Др. Іван Бандуріч, председа
Окресной орґанізації Русиньской оброды на Словеньску в Бардійові, културно–освітній діятель, член Рады
влады про народности в СР, сістематічный дописователь до русиньской пресы і радія. Жыє і творить в
Бардійові.
► 7. 6. 1921 – народив ся в Чукалівцях Николай Симко, герець УНТ,
теперішнього ТАД в Пряшові (1946–
1980), педаґоґ, културно–освітній
діятель, єден з довгорічных представителів успішной розгласовой
релації Бісіда кумів. Умер 1. 4. 1982
в Пряшові.
► 15. 6. 1945 – зачали кажду пятницю в Новім Саді выходити русиньскы новинкы Руске слово.
Доднесь выходять про Русинів в сучаснім Серьбску.
► 17. 6. 1888
– народив ся
Павел
Петро
Ґойдіч, єпіскоп
ґрекокатолицькой єпархії, вызнамный представитель русиньского
народа,
підпоровав русиньскы школы і выданя книжок і пресы. Умер смертьов великомученика в леополдовскім арешті во віці 72 років. В 2001 році быв
провозглашеный за Блаженого.
► 17. 6. 1925 – быв заложеный
РУСЬКЫЙ ДОМ у Пряшові, як културно–освітній центер Русинів, в будові ґрофа Г. Дежефія, котра была

куплена за 280 тісяч корун, главні
заслугов І. Кізака і Ф. Ройковіча, котры вєдно з далшыма фундаторами
– добродителями – О. Збіглейом, єп.
Д. Нярядійом, єп. П. Ґойдічом, о. Е.
Бігарійом, краянами з Америкы і ін.
ся поскладали на споминану суму.
► 17. 6. 1874
–
народив
ся Іван Добош, вызнамный педаґоґ,
іншпектор у
Свалявскім
реґіоні, народолюбитель,
член централного Правліня Общества А. Духновіча од його заложіня
(1923). Орґанізовав Народны домашні чіталні в многых русиньскых селах.
Вєдно з П. Федором зложыв і выдав
Букварь (1925).
► 23. 6. 1983 – народив ся в Орябині Бранко Лайчак, молодый културный діятель, любитель русиньского
фолклору, успішный учасник Співів
мого роду і многых акцій, орґанізованых РОС.
► 25. – 27. 6. 1999 – одбыв ся в
Ужгороді 5. Світовый конґрес Русинів, на котрім было 350 делеґатів із 13 штатів світа.
► 27. 6. 1877 – народив ся в Дрєніці, окр. Сабінов, Теодор Ройковіч, културно–освітній діятель, публіціста, єден з ініціаторів заложіня
Руськой ґімназії в Пряшові (1936),
главный редактор новинок Руское
слово (од 1930), новинок Пряшевская Русь (1938–9). Умер 31. 10.
1963 в Пряшові.

► 27. 6. 1964 – народила ся в
Пыхнях ПгДр. Анна Плішкова,
Пгд, довгорічна зыступкыня шефредактора Народных новинок (А.
Зозуляка), в сучасности одборна
асістентка Інштітуту реґіоналных і
народностных штудій ПУ.
► 29. 6. 1883 – народив ся в мадярьскім Болдоґкевараля Др. Николай
Бескид, священик, културно–освітній діятель, історік, літературный
знатель, етноґраф. Быв тайомником
єпіскопа (од 1908) і членом єпархіялной рады (од 1912), быв священиком у Леґнаві (1923–1928) в теп.
Старолюбовняньскім окресі. Написав
вызнамны роботы: „Карпатская Русь”
(1920), „Поєзия Попрадова” (1928),
„А. В. Духнович и его поезия” (1930),
Т. Г. Масарик” (1930), „Карпаторусская правда” (1933) і ін. Умер 10. 12.
1947 в Кошыцях.
► 30. 6. 1862 было зареґістроване
Общество св. Іоана Хрестителя
– културно–освітня орґанізація, котра
выникла з ініціатівы єпіскопа Пряшівской ґр. кат. Єпархії Осифа Ґаґанця.
Установлююча громада ся одбыла
11. 11. 1862, на котрій за председу
быв зволеный А. Добряньскый, а за
підпредседів М. Ґарберій, А. Рубій і І.
Выслоцькый. За председу выконного
выбору А. Духновіч. Цільом Общества было помагати талентованым
русиньскым штудентам з бідных
родин здобыти освіту. В 1864 р. Общество заложыло інтернат Алумней
і бібліотеку.
► 30. 6. 1952 – народив ся Мілан
Блыха, староста села Гавай, културный діятель, співак дуа – Василенко
– Блыха, котре шырить русиньску
културу дома і за границями.
Выпрацовала А. Кузмякова

5-го юна 2007 – В Руськім домі в Пряшові одбыв ся семінар о жывоті і ділі св. Іоанна Златоустого. Того року в септембрі мине 1600 років од його смерти. Быв
то великый гієрарха выходной хрістияньской церькви‚ зложыв літурґію‚ котру доднесь священици служать. Быв то добрый речник‚ тлумачів Слово Боже
і учів народ‚ як го треба пояснювати‚ закладав домы про худобных‚ сироты‚ школы‚ шпыталі‚ старобінці. Лекції на семінарі чітали: Проф. ТгДр. Штефан
Пружіньскый‚ к. н.‚ (першый на фотці вліво) педаґоґ Православной богословской факулты Пряшівськой універзіты і богословці Владимір Ґерка‚ Владимір
Кузан і Марош Черни.
Фото і текст Т. Латтова
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Русины у світі

Rusíni vo svete

Румуньско жыє Світовым конґресом Русинів
Русиньство на першім місці
Путованя по про нас далекім
Румуньску – країні, де кралює
южаньскый темперамент, менталіта інша од нашой славяньской, традіції, котры нияк не мож
порівнати з тыма нашыма, нас
привело аж до североцентралной части Румуньска. До реґіону
Мараморош, де мож на преквапліня стрітнути Русина. На юг од
рікы Тіса, ся находить дакілько
карпаторусиньскых сел, котры
суть обколесены краснов природов, чістым морьскым люфтом,

прізвиска Копачале) і Черешня
за влады Генріха Тавбера і Давіда Губша. У 1914 р. в Корнуцелі
было уж 300 еміґрантів, котры
не мали свої домовы, жыли на
фармі, де перед тым были вівці,
пізніше перебывали в колибах,
бо в тім часі была лем єдна выбудована хыжа. Але і по розпаді Ракусько-Угорьска Русины з
Підкарпатя тайно через хотарі
приходили до Банату. На кінці
першой світовой войны належало еміґрантом 31 гектарів землі,

Погляд на село
Копашиль.

де жыють горды Русины. Они
не хотять бісідувати нияк інакше,
лем по русиньскы, належать ку
славяньскій родині, вжывають
кіріліку, мають тіпічны карпаторусиньскы церькви выходного
обряду. Утримують міцный фундамент русиньства і ведуть свою
молоджаву по слідах своїх предків, бо то поважують за найосновнішы девізы. Подля штатістікы,
котра ся находить в Научнім
інштітуті народностных штудій
в Деве, єм ся дізнала много історічных фактів, але і од самых
жытелів села Копашиль (у якых
єм перебывала), з котрых в короткости выберам: Масова еміґрація Русинів з Підкарпатя до
области сучасного Румуньска ся
зачала іщі на кінці 19. сторіча.
За Ракусько-Угорьска по Верховиньскій акції панувала біда і
безробітя, што вело ку асімілації
Русинів. Першы жытелі были асімілованы румуньскыма селами
Заріле, Корнуцел, Куричево, Копашиль (назва села походить од
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на котрій в тім часі жыло 62,1 %
Мадярів, 18,9 % Жыдів, 14,3 %
Німців, 3 % Румунів, 0,76 % Словаків і 0,75 % Русинів. За найвекшый центер, де жыюуть Русины
в сучасности, мож поважовати
місто Сіґет і село Банат (де ся
іщі до теперь утримали тіпічны
русиньскы стары хыжкы, сыпанці, церькви). Подля офіціалных
жрідел, на теріторії Румуньска
жыє 200 Русинів, але неофіціалны штатістікы твердять, же їх є
коло 20 000. Точну кількость не
мож становити, бо є то подобні
як в історії іншых народностных ґруп без властного штату.
Ани Русины в Румуньску ся не
могли ідентіфіковати, або їх не
реґістровали влады тых штатів,
в котрых жыли. Од револуції
1989 р. мож видіти в Румуньску
карпаторусиньске народне оброджіня. В 1996 р. выникла в Деве
Културна сполочность Русинів Румуньска (Uniunea Culturala a Rutenilor din Romania), котра
орґанізує културно-сполочень-

скы акції і готує уродный ґрунт,
жебы і тота невелика кількость
Русинів не вымерла. Мать під
покровительством сістематічне
реґіоналне русиньске высыланя
в телевізії і 1-годинове розгласове высыланя (кажду суботу)
жывого слова, музикы, актуалны
інформації зо жывота Русинів,
але і новотины з їх родных країн.
Высыланя давать людям простор на формованя обєктівных
поглядів і оціньованя фактів, котры ся прямо дотыкають Русинів.
Высше спомянута орґанізація
выдавать културно-сполоченьскый місячник під назвом Руська
віра (Credinta Rusina). Як в іншых
країнах, і в Румуньску то не мали
Русины легке. Найвекшым проблемом были в роках 2003-2004
(з тым проблемом ся заподівала
і Світова рада Русинів в 2004 р.
у румуньскім главнім місті Букурешть) утокы з боку Україны,
котра хотіла припоїти Русинів ку
Україні. Довго чекали на штатом
узнаня свойой народности. Як ся
то стало, не было то політічне
але културне діло. Мають свій
літературный язык, в котрім ся
выдавають книжкы, часописы,
якым ся говорить в розгласі,
телевізії а теперь ся снажать завести го і до церькви. Румуньскы
Русины орґанізують вшелиякы
шпортовы турнаї меджі окремыма меншынами, але і співацькы,
танечны і малярьскы конкурзы.
Тото собі заслужыть увагу і зато,
же в країні є нелегка економічна
сітуація што до фінанцованя діятельства народностных меншын.
Невыгодов румуньскых Русинів
в порівнаню з іншыма країнами,
де жыють Русины, є їх невелика
кількость (подля штатістікы). Но і

▲ Памятник священиків – Ґеорґія Колцуна і Іоанія Лукача з 1928 р. у Сеґеді.

так ся не вздавають свого материньского. В сучасности мають
румуньскы Русины свого представителя-посланця і в румуньскім парламенті.
Сіґет- місто засіданя 9. Світового конґресу Русинів
40-тісячове місто Сіґет ся од
21. до 24. юна 2007 стане гостительом учасників 9. Світового
конґресу Русинів (дале СКР).
на котрім ся зыйдуть делеґаты
і гості зо Серьбска, Хорватьска,
Україны, Польска, Мадярьска,
Словеньска, Чеська, США, Канады і домашнього Румуньска.
В місті Сіґет, але і в околитых
селах, жытелі уж теперь в маю
жыють приправами такой важной акції як є СКР. Готують амфітеатры, културны станкы, де ся
делеґаты і гості в часі одбываня
конґресу представлять із своїм
културным богатством. Як повів
сам член Областной рады Марамороша - Семен Сіміч: Є то
про нас велике свято а сьме
рады, же праві у Румуньску ся
зыйде така кількость Русинів з

Село Банат, де ся дотеперь утримали тіпічны русиньскы хыжкы.
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Новины
цілого світа. З овіреных інформацій знам, же приправный тім
конґресу мать приготовлены
вступы в културнім проґрамі
про вшыткы країны, котры
будуть заступовати Русины
у нас. Є то преквапліня, зато
не хочу о тім допереду бісідувати. Теперь нам приходять од
каждой членьской орґанізації,
котра буде Русинів на СКР заступовати, розмаїты фотоґрафії і презентачны матеріалы з їх діятельства. Єдным
словом можу повісти, же є то
красота нашого русиньского
богатства. Зато ня мерзить,
же о русиньскім жытельстві
ся на теріторії Румуньска заСША – Америцькый авкчный
Хрістов дом выдорожыв образ
Єнді Варголы – Зелена смерть за
71, 7 мілійонів талярів (то є коло
1,8 міліярдів корун). Образ ся так
став дванастым найдорогшым ділом на світі. Америцького автора
з русиньскым коріньом поважують за найортодокснішого представителя поп–арту, вытварного
штілу, котрый выникнув на пере-

ломі 50. і 60. років минулого строріча в Брітанії і в Споєных штатах
америцькых як реакція на довгый
час абстрактного експресіонізму.
Поп–арт представує конзумне
„масмедіалне” уменя, котре є
проти зажытым традіціям.
Красный Брід – У першый юновый вікенд 2007 ся в Краснім
Броді одбыв єпархіалный одпуст Сошествія святого духа
при монастырі отців Василіянів.
Під захмареным небом ся ту
на торжественній архієрейскій
літурґії, котру служыв Його преосвященість владыка Ян Бабяк,
СЙ, зышло ся на ній скоро 3000
віруючіх з цілой Пряшівской єпархії. На тото вызнамне паломнічне
і културне місце Русинів пришли
і вызначны особы сполоченьского і културного жывота, як

Novosti

чало офіціально говорити, як
о Українцях а назва Русин ся
стала лем старым етнонімом
Українця. СКР потверджує, же
опак ся став правдов, а Русины
мають заступліня скоро по цілім світі. Нихто не є бідный як
мать почутя, же може дашто
запрезентовати а думам, же і
мы маме не малый потенціал.
Розвинула ся высокоякостна
русиньска култура і вшелиякы
форми народного оброджіня.
А якраз тото є приклад, же
карпаторусиньска култура і
ідентічность Русинів, є поважована за сінонім нашого „ лем”
русиньского жытельства.
Сілвія Лисінова, фото авторкы

МУДр. Петро Худік, председа
Пряшівского
самосправного
краю, Доц. МУДр. Василь Грицак,
ЦСц., нашы русиньскы співачкы
Марька Мачошкова і Анна Порачова, котры тот одпуст обогатили
своїм красным духовным співом.
Перед торжественнов літурґійов
владыка Ян поблагословив новоставбу монастырьской церькви
Покрову Пресвятой Богородиці і
выявив своє желаня „до рока і до
дня тоту церьков посвятити”.
Кошыці – Містна орґанізація РОС
в Кошыцях орґанізує 23. юна 2007
акцію під назвом Перлы Карпат
– деревяны унікаты културного
богатства польскых Русинів. В
рамках акції собі учасници попозерають деревяны храмы в
Лелюхові (з 1861 р.) і в Дубнім (з
1863 р.). Кошыцькы Русины навщівлять маріяньске одпустове
село Чірч в Старолюбовняньскім
окресі і Ґрекокатолицькый парохіялный музей ТгДр. Мирона Подгаєцького.
Якубяны – Книжку о своїм роднім
селі Якубяны написав бывшый
учітель і орґанізатор културного
жывота в селі і близкій околиці
Михал Кундля. Книжка вышла під
назвом Якубяны вчера і днесь і
завдякы Сельского уряду в Якубянах. Найперше вышло 500
екземпларів, но до тыжня ся роспродали і мусили давати выдруковати далшых 500.
Кружльова – Зачатком мая привіз до Кружльовой автобус 34
вояків Закладной выцвіковой
школы з Мартіна вєдно з піддо-
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Село Банат в Мараморошскій долині.

стойником Любоміром Мігаліком.
Вояци в часі штатного свята Дня
витязства над фашізмом навщівили Дуклю і Долину смерти, де
выслухали і правдивы пригоды о
2. світовій войні од жытелів села.
Габура – Староста Габуры, Містна орґанізація РОС, ПД і Лісне
сполоченство в Габурі орґанізують на 14. і 15. юла 2007 Дні Габуры. Зачнуть высвячіньом храму
а пообіді будуть продовжувати
богатым културным проґрамом.
Неділя буде присвячена фотбалу на честь 5. річника Меморіалу
В. Онуфрака. Фотбал собі заграють сеньоры Татрана Пряшів,
ТЄ Дружстевник Габура, Хемлон
Гуменне і польскы фотбалисты з
ФК Команча.
Прага – Од 18. до 21. юла 2007
ся в чеській метрополі – Празі
одбудуть Дні лемківской културы, котры орґанізує Польскый
інштітут в Празі. В першый день
акції буде бесіда з етноґрафом і
писательом Антоніном Крогом,
укажкы з документарных філмів.
Другый день буде отворена выстава лемківского уменя – Іконы
з польскых Карпат, образы Нікіфора, сохы Ґ. Пецуха (выстава
потриме до 23. 8. 2007). Далшый
день буде одкрыта етноґрафічна
выстава лемківскых народных
кроїв зо збірок польскых музеїв.
В рамках вернісажы выступить
Юлія Досна з реціталом співанок
і балад. В рамках Днів лемківской културы в Празі не будуть
хыбити лемківскы їдла, выступы
колектівів, орхестрів (ФК Кычера) і окремых солистів.

Меджілабірці – Во Варгол сіті,
што є найновшыый назов про
Меджілабірці, уж мають і експрезідента США. Правда, же на образі. До сістематічной експозіції
діл Анді Варголы кінцьом апріля
прибыло далше його унікатне
діло – Теді Русвелт. Унікат малярь намальовав в 1986 р. а мать
розміры 91,4х91,4 цм. Выконный
председа Сполочности Анді Варголы і главный куратор ММАВ
Михал Бицко го означує за міморядні цінный експонат.
Пряшів – Коротко перед одходом
А. Сервіцкой на турне по Канаді
єй вышло нове ЦД під назвом
Шьпіванкы Сервіцкой Ганкы. На
ЦД суть Ганкіны наймильшы співанкы а є їх невроком, аж 27. Не
хыбить там Крячок лялійовый, Поляна, поляна і многы іншы. Выданя ЦД підпорило і Здружіня інтеліґенції Русинів на Словеньску.
Снина – Рівных 100 років ославила 10. мая 2007 Марія Ціцанічова, роджена Баландова,
родачка з Великой Поляны,
котра уж 28 років жыє в Снині.
Народила ся як єдна з пятеро
дітей. Выховала 4 дітей, тішыть
ся з пятьох правнуків. Пережыла першу і другу світову войну,
смерть сына, дівкы і мужа. Робила на полю, служыла в Стащіні і
в Гуменнім. Найдале была в Мигалівцях. Хоць не знать писати
ани чітати, жыво ся інтересує о
діяня дома і во світі. Памятать
датумы народжіня нелем своїх
близкых, але і дакотрых сусідів.
Юбілантці ку народенинам заґратуловав і пріматор міста Інж.
Штефан Мільовчік.
Выпрацовала А. Кузмякова
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На навщіві у братів Русинів

По слідах Русинів у Сербії
Сістематічно в каждім чіслі
ІР публікуєме статі зо жывота
Русинів европскых штатів. Так

тому буде і в юловім чіслі, де
маме про вас приготовлены
конкретны інформації і розго-

Na návšteve u bratov Rusínov
воры з Русинами з облати културного, сполоченьского, церьковного і медіялного жывота в
Серьбску. Їх менталіту і русиньске народне оброджіня. Країна
бывшой Юґославії, о котрій собі
може каждый помылені думать,
же є небезпечна, мать повно
приятельскых і погостиных людей – великодушных Русинів. В
области Войводини є русиньскый язык єден з найстаршых а
русиньство є про його жытелів
на першім місці. Окрем іншого,
статя буде доповнена інтересныма фотоґрафіямі як і поздравами од серьбскых Русинів.
-л-

Апостолскый ґрекокатолицькый екзарха Серьбска і Чорной
Горы поздравив вшыткых словеньскых Русинів
Уж од непамяти пише свою історію одпуст в ґрекокатолицькій
парохії у Войводині при Руськім
Керестурі (Серьбско). Місце ся находить в шумній природі, де была в
1968 р. выбудована каплиця керестурсков парохійов, близко котрой ся
находить студня зо свяченов водов
і алтанок на памятку Панінкы Марії.
29 мая т. р. ся там одбыла традічна
літурґія, котру служыв сам апостолскый екзарха Серьбска і Чорной Горы, кір. Владыка Ґеорґій
Джуджар (родак з Дюрдьова) вєдно з осмома священиками. Служба
Божа, на котрій было высше тісяч

▲ На фото зліва: Славко Орос,
председа Народного совіту русиньской народностной меншыны, о.
Антон Владімір Турчаник (родак з
Красного Броду) і Михайло Зазуляк,
редактор Руского слова.

путників, ся одбывать каждорічні в
третій день Русаль. Як споминаня
на зявліня Пресвятой Богородиці,
котра ся веце як перед сто роками
зявила трьом дівчатам. Проґрам
одпусту ся зачав уж вечур перед
літурґійов
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(28. мая) процесійов і кінчів своїма реліґійныма одправами аж о
єдній годині в ночі. Найвеце душу
каждого учасника погладило розїманя в ночній крестній дорозі,
котре вів наш родак з русиньского села Красный Брод о. Антон
Владімір Турчаник, в сучастности священик єпархії в Кулі. Він
повів, же на родне Словеньско
ниґда не забуде а часто навщівує свій родный край. Поздравую вшыткых моїх родаків а єм
гордый на то, же село Красный
Брід, але і іншы околиты села
на Словеньску, собі сохранили русиньскый характер. Я єм
Русин і цілый жывот ся снажу
выповнювати візію мойого
отця. Хочу, жебы вірючі ішли
за прикладом певной віры, яку
мали великы люде церьковного жывота, котры оддано
любили і величали Пречісту
Діву Марію. На другый день ся
славностный проґрам зачав уж о
пів шестій рано св. Утреньов а потім ся продовжовав св. Літурґійов
у вадицькій церькви. Як велика
вода, вырушыла од церькви процесія, в котрій ся співом одпустовых співанок передставили шумны керестурскы дівчата в пасмі
молодых. Найважнішый момент
одпусту – торжественне славіня
літурґії ся одбыло під голым небом в шумні приготовленім алтанку. Літурґічну проповідь мав
найвысшый предтавитель ґрекокатолицькой церькви у Серьбску
Владыка кір. Ґеорґій Джуджар,

котрый звыразнив, же Мати
Божа нам цілый жывот указує дорогу. Нашов фізицьков
і духовнов притомностьов на
днешній славности найдеме
одповіді, котры ся находять
на другім боці берега нашого
жывота. Зато ся радуйме, же
сьме ся ту днеска зышли у такій великій кількости, на місці
котре собі выбрала Мати Божа,
де роздавать свою любов. Про
наш Інфо Русин повів: Высловую глубоку почливость
словеньскым віруючім к рішіню церьковного вопросу, за
потриманя реліґії і народного
духа по часох тяжкой тоталіты.
Жадный іншый штат таков міров не поміг ґрекокатолицькій
церькви як Словеньска републіка. Пропозіції Русинів на

Словеньску виджу до будучна
лем в тых найліпшых фарбах.
З душевного боку собі треба
усвідомити, же вшыткы діла,
як і тоты русиньскы, суть в Божых руках. Тішу ся, же Русины
на Словеньску захранили тото
головне - захранили себе, свою
културу, історію, хоць то было
небезпечно і тяжко... Але страх,
то є даколи чудесна сила, дашто цінне, кедь обычайный чоловік знать бойовати і зо страхом. Вшыткых вас поздравую,
най вам Бог благословить!
По його словах, на місці, де молитва споює землю з небом, ся
торжественна св. літурґія закінчіла обходом коло капліці, де при
чітаню русиньскых єванґелій ся
не дав заганьбити ани серьбскый
о. протосінкел.
Водицькый одпуст наісто збогатив душы нашых братів Русинів
у Серьбску.
С. Лисінова, фото авторкы

▲ Одпустову літурґію служыло 8 священиків вєдно з Владыком Ґеорґійом
Джуджаром (пятый зліва).
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Про дітей

Pre deti

Агой діти!
Мате за собов другый піврік школы і конечні ся ближать довгоочекованы літні вакації. Ой, то
вам буде файні! Не будете мусити ходити до школы, шмарите ся на свої залюбы, на ваш
дітьскый світ, котрый належыть лем вам. Зато вам жычіме красны вакації, повны сонця і
веселых пригод. Віріме, же не забудете на нашу редакцію. Мы будеме на вас думати і чекати,
же нам напишете або пошлете даякы шумны фоткы з вашых зажытків. Тыж нам можете дашто
інтересне або необычайне написати, што будеме потім в септембровім чіслі друковати на
вашій дітьскій страночці. А вірте нам, же мы вам не останеме нич довжны і за вашы вытворы
вас щіро оціниме.

Ваша редакція
Redakcia Info Rusín v spolupráci s Rusínskou оbrodou na Slovensku sa rozhodli, že výhercom, ktorý
zadarmo navštívi Prvý letný tábor v Pieninách je
Martin Rohúň zo Základnej školy Stakčín. Ako náhradníčku sme vyžrebovali Máriu Pribulovú z Kapušian pri Prešove. Letný tábor sa bude konať od 22. do
28. 7. 2007. Podrobné informácie ako aj program tábora
zašleme výhercom do konca júna. Naše rozhodovanie
nebolo ľahké, lebo sme počas školského roka dostávali
množstvo listov a odpovedí, začo vám všetkým patrí srdečné poďakovanie. Do tábora môže ísť len jeden, ale
verte nám, že pre nás ste všetci výhercovia, lebo bez vás
by detská stránka nemala význam. Ešte raz ďakujeme.
Redakcia

Воробель і сова – приємне преквапліня зо Стащіна

Як ся гварить, же не фурт може быти
гостина, так і у нас ся тото условя потвердило. Є нам жаль, але в
днешнім выданю нашых новинок не
маме ниякого выгерця. Чом? Зато,
же нихто з вас невырішыв добрі задачі. Абы сьте ся могли пересвідчіти, друкуєме вам справны одповіді
а додаваме іщі єдну раду: Не фурт
ся оплатить описовати...
1. задача
День дітей або День матерей
2. задача
авто
3. задача
1.блюзка, 2. сорочка, 3. шаты, 4. анцук,
5. трічко
4. задача
1. квіткы, 2. Бескиды, 3. Інфо Русин, 4.
народны традіції, 5. поливачка
5. задача
Духновічів Пряшів
Redakcia
2. Мартіна Кобанова ОШ з МШ Кленова
Аннамарія Ґніпова, ОШ з МШ Пчолине
3. Вероніка Вокулічова ОШ з МШ Кленова
Вероніка Кучмашова, ОШ з МШ Кленова
III. катеґорія:
1. Ерік Ґунар, ОШ з МШ Стащін
ПРОЗА
I. катеґорія:
1. Тімеа Жолобанічова, ОШ з МШ Пчолине
2. Івана Латтова, ОШ з МШ Пчолине
II. катеґорія:
1. Любіца Мудзова, ОШ з МШ Пчолине
2. Крістіна Березнянинова, ОШ з МШ Убля
3. Філіп Кучмаш, ОШ з МШ Убля
III. катеґорія:
1. Павла Зубальова, ОШ з МШ Стащін

▲ Учасникы окресного конкурзу Духновічового Пряшова в Снині.

Духновічів Пряшів – конкурз в декламації поезії, прозы і власной творчости в русиньскім
языку мать в нашім окресі дакількорічну традіцію. Орґанізачно го забезпечує Русиньска
оброда на Словеньску і Центер вольного
часу в Снині. Окресне коло ся т. р. одбыло
17. мая 2007 в Домі Матіці словеньской за
участи 26 дітей, котры были розділены до
окремых катеґорій. Выконы декламаторів
слухала одборна порота на челі з писательом Штефаном Сухым і методіком русиньского языка. Каждорічно наше позваня до
пороты приїмать і Мірослава Тімкова. На
окресный конкурз сістематічно успішно выступають школярі зо Стащіна, Кленовой, Пчолиного і з Ублі.
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Выслідкы:
ПОЕЗІЯ
0. катеґорія:
2. місце: Яна Петровайова, ОШ з МШ
Кленова
I. катеґорія:
1. Петра Кобанова, ОШ з МШ Кленова
2. Мілан Михал Ґніп, ОШ з МШ Пчолине
3. Домінік Бураль, ОШ з МШ Пчолине
3. Андрея Баніцка, ОШ з МШ Кленова
II. катеґорія:
1. Сімона Федоркова, ОШ з МШ Убля
Мірослава Танчакова, ОШ з МШ Пчолине

ВЛАСНА ТВОРЧОСТЬ
1. Сімона Латтова, ОШ з МШ Стащін
1. Аннамарія Ґніпова, ОШ з МШ Пчолине
МАЛЫ СЦЕНІЧНЫ ФОРМЫ
1. Анна Коцова, Елена Ґрундзова, Ерік Ґунар,
Філіп Соханіч, ОШ з МШ Стащін. Тота катеґорія
ся презентовала першыраз а завдякы Мґр. Камілы Гудаковой, учітелькы зо стащіньской школы,
котра зо своїма школярями нацвічіла сценку Воробель і сова на мотівы байкы Штефана Сухого.
Было то барз красне, інтересне і миле представліня, герці котрого зожали великый успіх.
Власта Оцетникова, фото авторкы
InfoРУСИН
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Pozývame

Позываме

МІСТО МЕДЖІЛАБІРЦІ
РУСИНЬСКА ОБРОДА НА СЛОВЕНЬСКУ
Вас позывають на

45. ФЕСТІВАЛ КУЛТУРЫ І ШПОРТУ
23. – 24. юна 2007
СУБОТА (23. 6. 2007)

НЕДІЛЯ (24. 6. 2007)

23. 6. 2007 – 11.00 год.

24. 6. 2007 12.30 год.

Меджінародна путовна вытварна выстава здравотні пошкодженых дітей і молоджавы з Ізраела ПОДЬТЕ ДО НАШОГО СВІТА... під покровительством Інж. Сілвії Ґашпаровічовой, жены презідента СР в заступительстві Словеньска, Польска, Україны і Ізраела(Еуроготел, МІНІ СКАНЗЕН)

КРОЙОВАНЫЙ ПОХОД МІСТОМ

13.15 год. – 2. Проґрам

19.00 год.

ФК ХЕМЛОН
ФК ВІГОРЛАТ
ФК КАМЯНА
ФК ТОПЛЯН
ФК ЧАРНІЦА
ПУЛС
СҐ ПЕРЕПІЛКА - Україна
Солісты народных співанок:
Николай і Наталка Петрашовскы,
Гуменьске співацьке тріо

Співацька ґрупа ПЕРЕПІЛКА - Україна, ФК ЗЕМПЛІН,
Танечный колектів МЕРЛІН, Ірьска танечна шов

17. 00 год.
Музична ґрупа МОНТАНА

22. 00 год.

МИХАЛ ДАВІД

16.30 год. – 1. Проґрам
Выступлять: ОШ Коменьского, ОШ Духновічова, Центер
вольного часу, Мат. школа ґен. Свободы, Основна умелецька
школа, Дітьскый домов, Св. Николая, Дітьскый домов на
ул. кпт. Налепкы, ОШ Руськый Керестур – Серьбско, ФК
Лабірчанка, ФК Габурчанка, МСҐ Дукат.

СВЯТОЧНЫЙ ОГНЬОСТРОЙ, Музична ґрупа ДРІШЛЯК

23.00 год. ВЕЛИКА ОГНЬОВА ШОВ

ПРОҐРАМ ШПОРТОВОЙ ЧАСТИ
23. 6. 2007 – СУБОТА

24. 6. 2007 – НЕДІЛЯ

9.00 год. – КОЛКЫ: МКК Меджілабірці
СЛАВОЙ Велькый Шаріш
13. 00 год. – Фотбалове стрітнутя дорослых:
ОбФЗ Гуменне – Колбушова (ПР)
15.00 год. – Святочный выкоп представительом Влады СР
про молодеж і шпорт Душаном ҐАЛІСОМ.
Фотбалове стрітнутя старшых школярів МШК
Спартак Меджілабірці – ФЦ Кохановце
16.30 год. – Фотбалове стрітнутя дорослых:
МШК Спартак Меджілабірці – ФЦ Намєшть над Ославов (ЧР)

11.30 год. – Фотбал дорослых о 3. місце
15. 30 год. – Фотбалове стрітнутя
досрослых о 1. місце
17.00 год. – Оцініня шпортовой части
45. річника ФКіШ

Главны орґанізаторы Фестівалу културы і шпорту: МІСТO МЕДЖІЛАБІРЦІ і РУСИНЬСКА ОБРОДА НА СЛОВЕНЬСКУ
Сполуорґанізаторы: МІСТЬСКЫЙ КУЛТУРНЫЙ ЦЕНТЕР, МШК СПАРТАК МЕДЖІЛАБІРЦІ.
Медіалный партнер: РАДІO ПАТРIЯ-СЛОВЕНЬСКЫЙ РOЗГЛАС, Інфо РУСИН, ПОДВИГОРЛАТСКЕ НОВІНИ, WWW.RUSYN.SK
АКЦІЯ СЯ ОДБЫВАТЬ З ФІНАНЧНОВ ПІДПОРОВ МІНІСТЕРСТВА КУЛТУРЫ СР ПРОҐРАМ КУЛТУРА НАРОДНОСТНЫХ МЕНШЫН

Проґрам ся може змінити!
InfoРусин. Vydáva Rusínska obroda na Slovensku za ﬁnančnej podpory MK SR. Poverená
funkciou šéfredaktorky: Anna Kuzmiaková, redaktorka Silvia Lysinová. Graﬁcká úprava:
Róbert Vico. Adresa redakcie: Rusínska obroda, InfoRusín, Levočská 9, 080 01, Prešov. Tel.:
051/772 28 89, 051/748 27 75, 051/748 27 76, e-mail: rusinska.obroda@kryha.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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