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ЗАЧІНАЛИ ДОМАШНІ ТАЛЕНТЫ
Послідній юновый вікенд (27.-

28.), коли ся мав зачати лабірскый 
фестівал, быв по пятніцовых до-
джах вшелиякый. Нихто не знав, 
якый час буде о пару минут. В 
суботнє дообідя ся найскорше те-
пле сонце указало на Лабірщіні (в 
тім часі іщі в Пряшові падало), як 
кебы знало, же ту го барз треба, 

высушыло драгы, ходникы, лавкы 
на амфітеатрі. Фестівалове небо 
над лабірсков Камянов, хоць ся з 
часу на час мінило, 47. річник ве-
ликого фестівалу одштартовали 
Лабірчане за теплых лучів сон-
ця. Уж назва першого проґраму 
З лабірскых дорогоцінностей 
наповідала, же на сцені найперше 
выступлять домашні таленты. Так 

Малохто в бісіді повість, же іде до Меджілаборець. Та де... Іду 
до Лабірце на фестівал! І славный князь ся не кликав Меджілабо-
рець, але князь Лаборець. А тыж у співанках  ся співать Почекай 
ня, милый, на лабірскім мості, пішлю тобі письмо на рыбячім 
хвості або Лаборець, Лаборець невелика річка, кедь ся у ній 
мыю мам червены личка, Лаборець мій...  Бісідуєме - Лабірчан, 
Лабірчанка, лабірскый... А окрем того, Лаборець нелем ліпше зву-
чіть, але є то веце наше, тіпічне русиньске. Так то было даколи і 
теперь, што я памятам уж высше 40 років. Цінным памятником 
того є і лабірскый Фестівал културы і шпорту, котрый ся того 
року одбывав уж по 47-ый раз. Вера, уж скоро пів сторіча ся в ла-
бірскім ареалі містьского амфітеатру, понад котрый, як кральов-
на зо сытозеленов корунов на голові, тягне букова гора Камяна. 
Камяна, Камяна, там я ся народив, там я свою милу за рученьку 
водив... – любив співати небіжчік Василь Турок, першый предсе-
да РОС і СКР, родак з недалекой Габуры. Тота густа Камяна є уж 
тыж порядні довгым свідком русиньского співу - кебы так приро-
да доказала, уж бы в ній співав каждый листочок на буку. 

Інфо Русин – вызнаменаный
Приємным преквапліньом про нашу редакцію было уділіня 

діплому нашым новинкам. Інфо РУСИН, котрый быв оціненый 
на Меджінароднім фестівалі журналістікы в україньскім 
Мукачеві. Фестівал ся одбывав в дусі гесла „Віра, Надія, Лю-
бов“, де 12-членна меджінародна порота заступців із Україны, 
Булгарьска, Білоруська, Молдавска, Мадярьска, Словеньска, 
Естоньска, Ґрузіньска, Польска, Чеська, Руська і Кувайту посу-
джовала веце як 350 публіцістічных журналістічных статей 
славяньскых народів написаных азбуков. Є то про нас велика 
честь кідь із такой кільскоти порота приділила ціну „ВЫДАНЯ 
РОКА“ праві двотыжденнику Інфо Русин. 

Лабірскый фестівал послідній 
раз в старім амфітеатрі

▲ На 47. Фестівалі културы і шпорту в Меджілабірцях было i богате 
заступліня делеґації. На фото зліва Павол Пашка, председа Народной 
рады СР, Ладіслав Демко, пріматор Меджілаборець і Петер Худік, председа 
Пряшівского самосправного краю.
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і было, сцену заповнили діти і мо-
лодеж – з матерскых, основных, 
умелецькых школ, центра воль-
ного часу і сиротинців. Співали 
народны і модерны співанкы, 
танцьовали, докінця векшы шко-
лярі ся представили з музика-
лом славной Помады. Молодеж 
вычеряли дорослы фолклорны 
колектівы з близкой околіці - 
Краснобрідчанка, Габурчанка, 
Волянка, Порубянка і іншы, 
котры векшынов презентовали 
фолклор свого села, але і знамы 
русиньскы співанкы, котры з нима 
співали многы люде з публікы. Ту 
ся мі жадать додати, же тот блок 
проґраму колектівів і солистів 
з Лабірщіны бы собі заслужыв 

достойнішый сценарь. У ним бы 
не мало хыбити черяня окремых 
жанрів (співу, танця, музикы і го-
вореного слова), а од модерато-
рів фестівалу на підсиліня бы не 
зашкодило і русиньске материнь-
ске слово од лабірскых поетів, 
як наприклад А. Галчакова, М. 
Германова, Ш. Смолей і іншы, 
котры свої творы присвятили род-
ній Лабірщіні. Атмосфера на ам-
фітеатрі зачала веце ґрадовати, 
як заспівали лавреаты цілосло-
веньского конкурзу Співы мого 
роду – М. Железна, М. Караш, 
І. Сівулькова, тріо Маґуровых, 
сестры Качмаровы, Лукачо-
ва і іншы. І ту бы не зашкодило 

повісти холем то, же то є найпо-
пуларніша централна акція Ру-
синьской оброды на Словеньску. 

Ведь каждый ся презентує своїма 
добрыма выслідками, а єдным з 
такых є і спомянута акція РОС. 
Выступы лавреатів ся людям 
барз любили, што давали на-
яво міцныма аплавзами, співали 
або холем з нима „лалайкали“. Їх 
співы на сцені з бардійовского, 
старолюбовняньского, снинь-
ского і лабірского реґіону были 
досправды професіоналны. 

БОГАТА ДЕЛЕҐАЦІЯ НА 
ФЕСТІВАЛІ
Істо ся їх чістенькы русиньскы 

мелодії полюбили і богатій де-
леґації найвысшых словеньскых 
орґанів на челі з Павлом Паш-

ком, председом Народной рады 
Словеньской републікы, котрого 
на сцені амфітеатру привитав 

домашній ґазда – Ладіслав Дем-
ко, пріматор Меджілаборець. Він 
дякуючі вшыткым орґанізаторам 

фестівалу повів, же тогорічный 
фестівал є послідній, котрый ся 
одбывать в такім просторі, бо в 
рамках черезгранічного проєк-
ту в сполупраці СР з Польском 
здобыли Меджілабірці 838 тісяч 
евр на выновліня цілого ареалу 
в амфітеатрі. Істо потішыв фесті-
валову публіку, но главні жытелів 
Лабірщіны, і приговор председы 
НР СР Павла Пашкы, в котрім, 
окрем іншого, ознамив, же ку 
высше споминаній сумі прибуде 
місту іщі далшых 50 мілійонів 
корун на промысловый парк. А 
то значіть і роботa про людей, 
котра ту барз хыбить. „На выході 
ся ниґда не жыло легко і зато 
добрі, же ся можете зыйти 
і потішыти на такій красній 
културній акції, яков є тот 
фестівал“ – додав П. Пашка. У 
складі делеґації были на фесті-
валі і посланці парламенту Ста-
ніслав Кубанек, Йозеф Бурян, 
Любош Мартінак, Йозеф Бу-
чек, штатный тайомник МВ СР, 
представителі Вельвысланецтва 
Руськой федерації в СР, Петер 
Худік, председа Пряшівского 
самосправного краю, предсе-
да РОС Владимір Противняк, 
представителі сприятеленых 
польскых самосправ міста  Са-
нок, ґміны Команча і дружобно-
го чесьского міста Намєшть над 
Ославов, старостове нашых сел 
і многы іншы особности політіч-
ного і културно-сполоченьского 
жывота.

УСПІШНЫЙ ПУЛС І ОЛИМПІК 
Великый успіх із своїм 

темпераментным танцьом і спі-
вом мав знамый пряшівскый 
ФК Шарішан а іщі векшый наш 
ПУЛС із Пряшова, котрый ся 
указав в повній параді з новым 
кус скороченым проґрамом 
Очарованы поглядом. Люде гой-
кали, кричали БРАВО! Не могли 

Федстівал над фестівалами Festival nad festivalmi

▲Неописательну атмосферу вытворив наш професіоналный колектів ПУЛС. На фото завершална сцена його 
проґраму, кедь цілый амфітеатер уж прикрывали масы амбрел.

▲Великый успіх на фестівалі зожали своїм професіоналным співом 
лавреаты цілословеньского конкурзу Співы мого роду (акція РОС). При 
мікрофоні співачка Сімона Качмарова із Строчіна.

▲ Тіпічныма польскыма танцями спестрили суботній проґрам членове 
колектіву Рикі з Польска.
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ся ПУЛС-акам завдячіти аплав-
зом, бо доджовы капкы были чім 
дале густішы і каждый уж мусив 
тримати над собов амбрелу, але і 
так нихто з проґраму не одходив. 
А то є найвекшый доказ того, же 
наш ПУЛС собі здобыв сердця ці-
лого заповненого амфітеатру. 
Гуморный ДРІШЛЯК, традічный 
огньострой а наконець сполочна 
забава при музыці завершыли 
суботній фестіваловый день.

Розмаїтым проґрамом співу, 
музикы, танця і шпорту продо-
вжовав лабірскый фестівал і в 
неділю, найперше фестіваловов 
маніфестаційов. Многых людей 
розтлескало выступліня домаш-
нього колектіву Камяна, але тыж 
Гуменьске тріо, Лелія, Земп-
лін, Хемлон, Вигорлат, Колек-
тів народного танця з Ґрузії, 
Циґаньскы дябли, ТҐ Мерлін і 
многы іншы колектівы. 47. річ-
ник Фестівалу културы і шпорту 
завершыла леґенда чеськой по-
пуларной музикы – ґрупа ОЛИМ-
ПІК, котру публіка двараз верта-
ла на сцену. Знамы гіты співали 
з Олимпіком многы люде з амфі-
театра.

ПРО ЛЮБИТЕЛІВ ШПОРТУ І 
ВЫТВАРНОГО УМІНЯ
Богатый шпортовый зажыток 

на фестівалі мали і тоты, котры 
люблять главні фотбал і колкы. 
Через обидва дні ся грав рядный 
фотбал різных віковых катеґо-
рій, де ся змагали фотбаловы 
клубы – МШК Спартак Меджі-
лабірці, ГФЦ Гуменне, Сокол 
Колбусова Долна з Польска, 
ФЦ Намєшть над Ославов з 

ЧР і Локомотіва Брест з Біло-
руська. З выголошіня выслідків 
сьме ся дознали, же 1. місце 
собі выбойовав МШК Спартак 
Меджілабірці, 2. ФЦ Намєшть 
над Ославов з ЧР а 3. місце Ло-
комотіва Брест з Білоруська. В 
колках выграв 1. місце Славой 
Великый Шаріш.

Супроводныма акціями ла-
бірского фестівалу были тыж 
інтересны выставкы. В пятницю, 
день перед фестівалом – 26. юна 
2009 о 17.00 в чабиньскім Домі 
людовой творивости і ґалерії 
была вернісаж выставы знамо-
го карікатурісты Федора Віца 
під назвов ГУМОРНІ І КОМОРНІ 
(гумор, сатіра, коморны кресбы 
і мальбы, деревяны релєфы) за 
участи председы РОС Владимі-
ра Противняка, брата автора Мі-
рослава Віца, председы пряшів-
ской МО РОС Михала Калиняка, 
старосты Чабин Маріяна Шков-
рана і многых іншых участників, 
жытелів Чабин і околіці. Далша 
выставка была в МКЦ в Меджіла-
бірцях, де сьме могли попозера-
ти нелем вытварны роботы дітей 
з Основной умелецькой школы з 
дружобного міста Намєшть над 
Ославов, але і відеопроєкцію і 
різны пропаґачны брожуркы о 
місті і културнім жывоті.

1 ЛАБОРЕЦЬ  = 4 КРЕМЕНЦІ 
На 47. фестівалі в Меджі-

лабірцях быв презентованый 
парадный польско-словеньскый 
дукат. Місто Меджілабірці через 
Русиньску оброду на Словень-
ску і Ґміна Команча в Польску 
суть емісарями цінного дукату 

- першой меджіштатной мінцы в 
Середній Европі. На словеньскім 
боці дукату є соха Енді Варголы 
(як перед музейом), Православ-
на церьков св. Духа (з 1949 р.) і 
ерб Меджілаборець, на польскім 
боці дукату є славный Лупківскый 
тунел, котрый єствує уж 135 ро-
ків і тыж ерб. Дукат творить дві 
мены - 1 Лаборець мать ціну 1 
евро а 4 Кремені - 4 злоты. Ко-
манча ся даколи называла Кре-
менна, добывав ся там дорогый 
камінь - кремень, котрый быв 
даколи старым платидлом. 
Меджінародный дукат буде істо 

ціннов памятков і дорогоціннос-
тьов про нумізматіків.

Віриме, же (місто Меджілабір-
ці і РОС) главны орґанізаторы 
48. Фестівалу културы і шпор-
ту, котрый бы ся мав на другый 
рік одбывати уж на краснім і 
выновленім амфітеатрі, собі да-
дуть іщі веце залежати на уровни 
цілой акції. Жебы то досправды 
быв фестівал над фестівалами. 

Анна Кузмякова,
фото авторкы і С.Л.

За културов і шпортом Za kultúrou a športom

▲ Перша меджінародна мінца. 
Меджілабірці (СР) – Команча (ПР).

Шпортовый день народностных 
меншын в Кошыцях
Русинів репрезентовали Секераковці
27. юна 2009 ся в Кошыцях одбыв уж XI. Шпортовый день 

народностных меншын жыючіх в Кошыцях. Акція, на котрій 
могло взяти участь вшыткых 11 народностных меншын, была 
в шпортово-забавнім ареалі на Алейовій уліці. На зачатку акції 
участників привитали представителі, котры ся на орґанізованю 
шпортового дня поділяли: Клуб народностных меншын, Памятна 
хыжа Шандора Марая в сполупраці з Комісійов народностных 
меншын і староста містьской части Кошыці – юг ЮДр. Ярослав 
Глінка.

По короткім културнім проґрамі, в котрім ся представили 
дівчата з ОШ на Лунику 9, ся зачало шпортове змаганя у 
розмаїтых шпортах: теніс, фотбал, столный гокей, шіпкы, шахы, 
штафетовый біг. 

Того року русиньску меншыну репрезентовали двоми молоды 
Русины, родаци з Баєровець – Марек і Мартін Секераковы. Марек 
выграв в шахах над тайомником Комісії народностных меншын - 
Петрішіном (Русин од Снины) а потім ся Мартін і Марек взаємно 
понаганяли по тенісовім курті.

Успішна акція скінчіла при смачнім ґуляшу.
-мб-

▲ Красны співанкы з Руськой Порубы заспівала на фестівалі ФҐ Порубянка.
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У вівторок 23. 6. 2009 ся в Домі 
културы у Старій Любовні одбыло 

далше представліня Театру Алек-
сандра Духновіча з Пряшова в русиньскім кодіфі-
кованім языку - АНГЕЛ ПРИХОДИТЬ ДО БАБІЛО-
НУ. На зачатку участників театралного выступліня 
поздравила Дарінка Белішова русиньскыма 
поетічныма словами. Потім уж сцена належала 
герцям. Публіка высоко оцінила герців аплавзом 

а герці тыж дали наяво вдяку публіці. Предноста 
Обводного уряду в Старій Любовні Інґ. Петро Со-
кол (родак зо Шамброна) подяковав герцям як і 
Русиньскій оброді на Словеньску за орґанізованя 
такых културных акцій в окресі Стара Любовня. 
Окремо подяковав ініціаторови ідеї театралных 
выступлінь в місті Інґ. Янови Допірякови (чле-
нови МО РОС в Ст. Любовні). Завершалне по-
дякованя патрить місту і його воленым пред-
ставителям за барз добру сполупрацу і підпору 
русиньскых акцій орґанізованых в Старій Любов-
ні. І такы акції бы мали приспіти ку тому, жебы ся 
в 2011 р. Русины гордо голосили ку своїй народ-
ности. Ведь і Русины ся немалов міров поділяють 
на розвою міста і окресу Стара Любовня.

-МК-

Учуєме, увидиме Vypočujeme, uvidíme

РУСИНЬСКЫЙ ПРОҐРАМ
7. 7. – 31. 7. 2009
7. 7. 2009 – вівторок
18.00 - 18.30  Радіоновины 
20.00 - 21.00  Радіомаґазин 
21.00 - 21.30  Літ. релація: 
          Славны Русины 2, репр.
21.30 - 22.00  Музика народности
9. 7. 2009 – четверь
18.00 - 18.30  Радіоновины 
11. 7. 2009 – субота
18.00 - 19.00  Радіо молодых. Приповідка 
          А. Мнягончаковой: Як хотів     
          коцур Луцко схудіти
19.00 - 20.00  Радіомаґазин, репр.
20.00 - 20.30  Подобы жывота: А. Сімкова
20.30 - 21.00  Музика народности
12. 7. 2009 – неділя
7.00 - 8.15    Літурґія ҐКЦ Порач
8.15 - 9.00    Музичны поздравы
18.00 - 19.00  Село грать, співать 
          і думу думать
13. 7. 2009 – понедільок
18.00 - 18.30  Радіоновины  
15. 7. 2009 – середа
18.00 - 18.30  Радіоновины.
17. 7. 2009 – пятніця
18.00 - 18.30  Радіоновины  
21. 7. 2009 – вівторок 
18.00 - 18.30  Радіоновины  
20.00 - 21.00  Радіомаґазин
21.00 - 21.30  Подобы жывота: 
          А. Сімкова, репр.
21.30 - 22.00  Гітпарада русиньскых співанок
23. 7. 2009 – четверь
18.00 - 18.30  Радіоновины  
25. 7. 2009 – субота
18.00 - 19.00  Радіо молодых. Приповідка.     
          Б. Заходер: Віні пух
19.00 - 20.00  Радіомаґазин, репр.
20.00 - 20.30  Літ. релація. Ш. Сухый:       
          Склероза мултіплекс мамоноза 
20.30 - 21.00  Гітпарада русиньскых        
          співанок, репр. 
26. 7. 2009 – неділя
7.00 - 7.45    Село грать, співать і думу      
          думать, репр.
7.45 - 9.00    Музичны поздравы
18.00 - 19.00  Бісіда кумів
27. 7. 2009 – понедільок
18.00 - 18.30  Радіоновины 
29. 7. 2009 – середа
18.00 – 18.30  Радіоновины 
31. 7. 2009 – пятніця
18.00 - 18.30  Радіоновины.

ТАД знова в Старій Любовні

61. коло гітпарады 
русиньскых народных 

співанок принесло такы 
конкурзны співанкы: 

1. Сімона Морозова, Татяна Андрейцова 
– Знам, же сте, мамочко 

2. Фолклорна ґрупа Порачан 
 – Я худобный гавяр 
3. ФК Кечера з Якубян 
 – Ей, зелене піречко  
4. ФК Барвінок з Камюнкы 
 – Меле шя мі, меле. 

Новотины: 
5. ФҐ Кленовчанка з Кленовой 
 – Як я при ярочку стояла 
6. ФҐ Железяр з Кошыць 
 – Зашьпівайме собі. 

Вашы голосы про три із шестьох співанок 
посылайте e-mailom на адресу: kandrac@
rozhlas.sk а не забудьте на гесло – 
Шьпівам собі, шьпівам... На єдного 
щастливця чекать ЦД „V tim Bvažovi...“, 
сестер Угляровых із Жаковець. 
Потішыть нас і ваша одповідь на вопрос: 
„Што то є КАСНЯ?“ 

Уж теперь вас кличеме слухати далше 
коло гітпарады 21-го юла вечур од 21.30 
до 22.00. Репрізу юловой гітпарады 
одвысыламе 25-го юла в суботу од 20.30 
до 21.00. 

Радіо ПАТРІЯ высылать на фреквен-
ціях радіа РЕҐІНА

Frekvencie: 
Košice-Dubník 100,30
Rožňava 88,60
Stará Ľubovňa 102,30
Trebišov 89,20 

Гітпарада 
русиньскых народных співанок 

▲ Герці ТАД Іґор Латта і Данєла Либезнюкова.

Русиньскый маґазин достав ціну
В 14-ім річнику авторского конкурзу новинарів ВС реґіону за 2008-ый рік удільовали ціны. 

19. юна т. р. в сідлі Реґіоналной орґанізації Словеньского сіндікату новинарів в Кошыцях ся 
зышла одборна порота на челі з Доц. ПгДр. Яном Сандом, ПгД., (Катедра журналістікы 
ФФ УК, Братіслава), жебы вынесла конечный вердікт над роботов 53-ох авторів із 120-ома 
матеріалами.

Вырішыла, же 2. місце достали авторы: Ярослава Саболова - Сисакова, Ладіслав Чікі, 
Валерія Фірєшова, Петро Крайняк, мол. і їх Народностный маґазин – русиньскый, котрый 
быв одвысыланый 14. 10. 2008 в СТВ 2. Скоро півгодина „екскурзії“ по цівілнім і незвычайнім 
жывоті людей в реґіоні, де жыють Русины, выкликує чутя сімпатії ку їх одданій роботі на 
гуманізації сполочного жывота вшыткых жытелів. Од братів знамых дохторів, выроснутых 
в селі, котры і в сучасности не забывають на своє коріня, через учітеля, передаваючого 
сердце і зналости дотеперь занедбаваній ромскій молодежі аж по драматічный кумшт і 
ремеселницьку пасію –  то є нелем тема і слово, але і вынаходлива камера, котра придала 
пересвідчівый образ одборній способности творителів маґазину.

Сердечні поздравляме робочій тім маґазину і желаме далшы успіхы при вынаходливости 
інтересных тем зо жывота Русинів на Словеньску.

Редакція
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Єднота Русинів Jednota Rusínov

Зато сьме до рока і до 
дня (м. р. сьме ся тыж 
на Кременці зышли 28. 

юна)  забыли на 4-годиновый по-
ход тяжкым тереном, закутинами 
праліса, чорныма Буківскыма 
верьхами Полониньского на-
родного парку і з радостьов 
сьме ся зась стали участника-
ми уж 2. інтерреґіоналного 
стрітнутя Русинів на Кременці, 
де ся сходять хотарі історічных 
карпаторусиньскых реґіонів 
Пряшівской Руси, Лемковины 
і Підкарпатьской Руси, де в ми-
нулости жыли Русины (теперішнє 
Словеньско, Польско і Україна). 
Наша русиньска делеґація турістів 
із Словеньска ся на далеку путь 
за добродружством выдала із 
найвыходнішого села на Словень-
ку - Новоселіці, сниньского окре-
су. Требало нам перейти выше 
15 км лем там, жебы сьме ся на 
горі, котра сімболізує три реґіоны, 
і де є выбудованый могутній 
пригранічный стовп зышли з бра-
тами Русинами з іншых штатів. А 
так ся і стало! Мы сьме выступили 
на гору як першы і з нетерпезли-
востьов сьме чекали на далшых 
участників акції. В кутику душы 
сьме ся надіяли, же нашы бра-
тя із Підкарпатя не прийдуть на 
Кременець за допроводу поліції і 
цолників (так як то было м. р.). Но 
не стало ся так!!! Неперепустный 
шенґеньскый простор є крута ре-
алність сучасной Европы а нашы 
братя із Підкарпатя суть все  мімо  
Европской Унії. Но ани тото їх не 
одрадило і на стрічу пришли в 
найвекшій кількоти, так само як 
м. р.  Їх сила вказовала на факт, 
же Україна хоче быти членом ЕУ 
і же суть єдинов державов, де 
Русины не суть узнаны як само-
статна народность. Вірте, красо-
та видіти тілько участників вєдно, 
якы і через політічну сітуацію  вы-
ступили на гору. Мімо них і нашой 
делеґації ся на Кременці зышли 
і  Русины з Канады на челі із 
честным председом Світового 
конґресу Русинів-Павлом Ро-

бертом Маґочійом, як і Русины 
зо Северной Америкы на челі 
з молодов Русинков Марійов 
Сілвестрі, єдным словом 26. 
юн 2009 на Кременці належав 
РУСИНАМ зо вшыткых кутів 
світа. За серце хватаюче было, 
кедь маленькы діти, штуденты, 
молодеж, представителі окремых 
русиньскых орґанізацій, актівісты 
културно-сполоченьского жывота 
як і сімпатізанты Русинів, ся по-
лапали за рукы і коло памятника 
Кременець указовали світу (были 
там турісты із Чеська, Польска, 
Німецька) ЄДНОТУ. Інтересный 
быв і факт, же через наш поход 
коло памятника сьме были каж-
ду минутку на іншій теріторії, 
раз на Україні, потім у Польску 
і зась назад на Словеньску, а 
парадоксні без віз і проблемів 
штатной леґіслатівы. З миром, 
любвов і одказом, же хоць Ру-
сины не мають свій штат, были, 
суть і будуть неодділнов частьов 
середньой Европы. Тот одказ іщі 
веце зміцнила наша русиньска 
гімна Я Русин быв, єсьм і буду, 
або кременьска гімна Червена 
ружа трояка, якы  в тот день  
звучали  цілым карпатьскым пра-
лісом - Стужіці, котрый є од 2007 
р. записаный в списку Світовой 

дідовизни UNESCO. Далшым 
несподіваным актом была при-
сяга абсолвентів русиньскых 
недільных школ із Підкарпа-
тя, котры т. р. успішно закін-

чіли штудіюм. На Кременець їх 
пришло 8, но неділны школы т. р. 
успішно закінчіло аж  80 школярів. 
Они перед вшыткыма  участника-
ми зложыли присягу: „Же будуть 
любити свій карпаторусиньскый 
народ і же го ниґда не охаблять 
у біді, же будуть любити свій 
край, свою дідoвизню – Карпа-
тьску Русь, же будуть любити 

свій русиньскый язык і же ся не 
будуть ниґда ганьбити бісідо-
вати і писати по русиньскы, же 
будуть вірныма нaслідниками 
нашого славного будителя А. 
Духновіча і же все будуть памя-
тати його слова - Я Русин был, 
єсмь і буду!´´ Потім вшыткым аб-
солвентам русиньскых недільных 
школ славностні передав діпломы 
і свідительства П. Р. Маґочій.  
Было то досправды барз емотів-
не, бо лем малохто з нас ся може 
похвалити з тым , же дістав свіди-
тельсвто у 1221 м. н. м, на самім 
верьху Буківскых верьхів. Така 
інтересна думка вышла з головы 
єдного із орґанізаторів цілой акції 
Др. Валерія Падяка, к. н., вы-
давателя русиньскых книг із Уж-
городу. Мімо проґраму на стрічі 
было обговорено і много актуал-
ных тем переважно із Підкарпатя. 
Редакторка русиньского высы-
ланя Русиньска родина - Вєра 
Кобулей нас інформовала, 
же на Підкарпаті ся періодічно 
каждый тыждень высылать 20-
минутовый русиньскый блок в 
контексті державной телевізії, о 
чім, повім правду, єм до того часу 
не знала. В порівнаню з нами є то 
цінніше о то веце, же Русины там 
не суть узнаны як народность, 
но і так мають своє  высыланя, 
котре мож видіти і у нас через 
сателіт на каналі Tisa, 47 Sirius. 

То мы можеме быти рады, же хо-
лем раз за квартал маме на СТВ 
2 русиньскый маґазин. Дале нам 
повіла, же вшытку електорнічну 
техніку їм на высыланя (камеру, 
компютер і т. д.) забезпечів Ш. 
Чепа і П. Р. Маґочій з Канады. 
Тыж ся высловила, же Україна не 
робить проблемы, жебы высыла-
ли і частіше до тыждня, ►с. 6

Помпезный 2. выступ на Кременець
Минулого року ся зачала нова, інтересна і нетрадічна турістічна інтерреґіонална акція Русинів - выступ 

на гору Кременець, по котрій змордованы по тяжкій турі сьме іщі ани самы не знали, ці буде мати далше 
продовжованя,  або ці выникне з того традіція. Выступ на славный Кременець у вышці 1221 м. н. м, на 
самім верьху Буківскых верьхів не є жадный фіґель. Но мы Русины сьме знамы бойовници, маме рады 
добродружство а в непосліднім ряді ся  знаме перемагати самы над собов. А істо мі каждый участник такой 
акції лем потвердить, же выступ на Кременець є в першім ряді переконаня самого себе, котре помагать 
досягнути ясный ціль декларованя єдноты Карпатьскых Русинів як єдного нерозділного народа.

▲ Марек Секерак член ВВ мР при ґратулації свіжым абсолвентам русиньскых 
недільных школ із Підкарпатя, котры дістали свідительство прямо на горі 
Кременець. 

▲ Славностный акт выміны застав, справа Д. Крішко, С. Лисінова, К. Гуня-
ра, А. Вікторе із США, С. Гіряк, П. Крайняк, мол. і В. Падяк з Україны. 
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но не мають достаток редакторів. 
Голорило ся і о уж спомянутых 
русиньскых недільных школах на 
Підкарпаті, котры можуть быти 
про нас  лем далекым желаньом, 

бо в зрівнаню з нима мы маме 
єдну русиньску школу у Чабинах 
а они 45. Но самы посудьте, де і в 

чім є проблем і якы суть ту вели-
кы „про і проти“. Потім собі наша 
делеґація із братами з Україны 
вымінила заставу Европской унії 
за заставу сімболізуючу русинь-
скы недільны школы. Зо словами, 

же заставу ЕУ мы їм будеме пе-
редавати аж покы ся не стануть 
і они членами ЕУ. Нашу делеґа-

цію на горі Кременець заступо-
вали за РОС С. Лисінова, за МО 
РОС Пряшів П. Крайняк мол., 
котры были і коордінаторами 
словеньскых Русинів, дале проф. 
О. Сіпко, продекан ФФ ПУ в 
Пряшові, якый ся акції зучастнив 
уж другыраз. Він ся на марґо 2. 
річника выслив: Сімболіка Кре-
менця є барз емотівна і Русины 
на гору приносять ідею єдности. 
Сила приятельства людей, ко-
тры ся практічно не познають, 
може быти про многых вели-
кым прикладом, а моїм великым 
желаньом є, жебы Карпаты на 
словеньскій, польскій і україньскій 
стороні належали вшыткым 
єднак без провокуючого напису - 
POZOR ŠTÁTNA HRANICA!!! 

Найстаршым участником акції 
быв 81-річный Деметер Крішко, 
член выбору МО РОС в Пряшові, 
перед котрым калап долов, бо в 
такых роках переконати Креме-
нець є веце як выгра над самым 

собов. Наймолодшым участни-
ком за словеньскых Русинів быв 
Марек Секерак з Баєровець, 
член ВВ молодых Русинів, ко-
трый быв зась прикладом того, як 
треба помагати і цінити собі стар-
шых людей. Сниньскых Русинів 
репрезентовав К. Гуняра, котрый 
ся постарав о добру а приятель-
ску атмосферу. Меджі далшыма 
участниками были Славко Гіряк, 
В. Матловічова, мати декана ПУ 
в Пряшові і много іншых. Смут-
ным фактом оставать, же ся до 
такой акції не запоїли молоды 
Русины зо старолюбовняньского 
або меджілаборецького окресу, 
де їх жыє найвекша кількость. 
Наконець треба повісти, же акція 
ся без планованого сценаря вы-
дарила на єднічку а уж теперь 
ся тішыме на далшый 3. річник. 
Правда, зо желаньом, жебы ся 
до того часу зрушыла шенґеньска 
граніца.  

Текс і фото Сілвія Лисінова

►с. 5

▲ Погляд на участників 2. річника інтерреґіоналного стрітнутя Русинів на 
горі Кременець. 

Русиньскы звыкы, традіції, 
співанкы і танці ожыли в неді-
лю 28. юна 2009 в Якубянах, 
де Сельскый уряд і Русиньска 
оброда на Словеньску зорґані-
зовали уж 3. річник выдареной 
акції НА ШЬВАТОГО ЯНА. Час 

быв прекрасный, як кебы собі го 
Якубянці вымодлили а так пре-
зентація фолклору могла зача-
ти. Свято зачало славностнов 
маніфестаційов колектівів через 
село аж на гріско, де ся фесті-
вал одбывав. Інтерес людей быв 
великый і вшткых выступаючіх 
витали аплавзом. 

Красне свято отворив старо-
ста Якубян ПгДр. Осиф Дуфала, 
котрый вшыткых, як домашній 

ґазда, штонайсердечніше приви-
тав. Потім уж наслідовав пестрый 
проґрам, в котрім ся представи-
ли фолклорны колектівы Барві-
нок з Камюнкы, ФК з Колачкова, 
Поляна з Орябины і єй малы 
наслідници, гуморна росповіда-

чка Араня з Яровніц і домашній 
колектів Кечера. Люде свої сім-
патії давали наяво невтихаючім 
потлеском а наконець собі вєдно 
з выступаючіма заспівали МНО-
ГАЯ ЛІТ на знак далшого продо-
вжованя начатой красной тра-
діції. Но забава не кончіла ани 
по проґрамі. В рамках проґраму 
были перед явиском запалены 
сімболічны огні (Яньскы ватры), 
котры выступаючі під мелодії 

музикы перескаковали. Было 
красне, кедь огні перескаковали 
діти, але і дорослы, а мы ся до-
знали, же хто такый огень пере-
скочіть, буде здравый по цілый 
рік.

Добрый ґуляш по проґрамі 
додав сил выступаючім а так 
ся могла зачати друга часть 

забавы. Мандоліновый орхестер 
Барвінку грав красны русиньскы 
мелодії і сполочный спів Камюн-
чанів, Колачковянів, Якубянців і 
Орябинчанів звучали цілов до-
линов попід якубяньску Кечеру. 
Вечір іщі была старостом запа-
лена велика Яньска ватра, коло 
котрой ся забавляли выступаючі 
і жытелі Якубян. 

Треба повісти, же Якубянці 
приправили выдарену акцію і 

же русиньскы традіції в окресі 
Стара Любовня мають міцне 
коріня. Позітівным фактом є і 
то, же в рамках проґраму ся в 
Якубянах представила велика 
сила молодых людей, што є і за-
порука будучого розвоя нашой 
културы.

-МК-

В Якубянах НА ШЬВАТОГО ЯНА

▲ Завершална сцена якубяньского фестівалу, на котрім выступили фолклоорны колектівы Барвінок з Камюнкы, 
Поляна з Орябины, домашня Кечера і ФК зо сусіднього Колачкова. 

ПОЗЫВАМЕ                 
ДО ГАБУРЫ

Габура
В днях 11. - 12. юла 2009  ся на 

нововыбудованім селькім амфі-
театрі в Габурі, меджілаборець-
кого окресу, одбудуть славнос-
ти під назвом Дні Габуры і 3. 
стріча родаків. Славности ся 
зачнуть в суботу о 11. год Архіє-
рейсков святов літурґійов, котру 
одслужыть пряшівскый архіє-
піскоп і метрополіта Монс. Ян 
Бабяк, потім  є приготовленый 
богатый културный проґрам - 
Родаци веселять родаків. Як 
„раріта“ тогорічной акції буде 
стріча родаків коло великой 
габурской торты. Головным 
гостьом суботнього вечірнього 
проґраму буде ФК Лучніца, не 
буде хыбиты габурска забава 
аж до рана. В неділю ся можете 
тішыти уж на 7. річник Меморі-
алу Владиміра Онуфрака, де 
ся представлять ексклузівны 
футбаловы мужства як Хемлон 
Гуменне, ФЦ Татран Пряшів і 
іншы. 
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О нашых братів сьме ся 
достойні постарали і 
в сполупраці із строс-

тами сел, редакційов Народны 
новинкы і Русин, представите-
лями церькви, пріматором міста 
Пряшів і діректорами културно-
сполоченьскых і освітніх центрів 
сьме про них приготовили такый 
проґрам, жебы спознали і виділи 
досправды кажду сферу жывота 
Русинів на Словеньску. А ду-
мам, же были спокійны, посудьте 
самы. Першый день навщiвили 
литманівску гору Звір, мімо того 
і іншы села старолюбовняньского 
окресу, як Орябину, Камюнку і 
Чірч, бо праві з тых сел походить 
найвеце їх предків. Далшый день 
сьме їм представили културный 
центер Русинів – Пряшів (хоць 
вельо з них Пряшів добрі по-
знать). Презентація Пряшова ся 
зачала пресконференційов на РО 
Словеньского сіндікату новинарів, 
де о жывоті Русинів в Америці, о 

діятельстві русиньскых орґані-
зацій в США, школстві, културі а 
головні о гордости Русинів там, 
розповів Дін Половка за учас-
ти свого отця Джека Половкы, 
ведучого дістьского ФК Славяне 
в Америці і Андрея Корея, асіс-
тента ФК Славняне, походжіньом 
з Чірча. Новинарів барз інтересо-
вало, на якій базі там фунґують, 
бо Дін Половка ся перед тым 
высловив, же од штату не до-
ставають нияку фінанчну поміч. 
„Маме спонзорів, вельо доброди-
телів, много філіялок по різных 
кутах США а головно барз добру 
сполупрацу, одношіня і взаємно 
ся підпоруєме а праві тото нам 
давать велику силу, жебы ся ру-
синьска народность у Америці не 
стала мертвов народностьов“.  

То суть слова Д. Половкы, котры 
бы мали быти про нас великым 
понаучіньом. Потім нашых братів 
сердечно привитав і вшыткым 
пожегнав найвысшый представи-

тель Ґрекокатолицькой церькви 
на Словеньску, Монс. Ян Бабяк, 
ґрекокатолицькый архієпіскоп і 
метрополіта, а за участи Ф. Дан-
цака, віцеканцелара ҐКЄ (котрый 
нам забезпечів стрічу з ним) 
вказали дорогоцінности в Єпіс-
копскім музею у Пряшові. Там ся 
участници могли дізнати вшытко 
о нашых благославеных єпіско-
пах, видіти цінности ҐКЦ, каплі-
цю, де ся вшыткы преосвящены 
єпіскопы молили, як і сісти собі до 
памятного кресла, у якім сидів 
Папа Ян Павел II. при навщіві 
Словеньска. Думам, же ся їм то 
барз любило і вшыткы собі похва-
льовали, же іщі не мали можность 
таке дашто видіти. А так нас при-
яв пріматор міста Пряшів ЮДр. 
Павел Гадярі, стрічу з ним нам 

забезпечів сучасный председа 
МО РОС у Пряшові ПгДр. Михал 
Калиняк. Пріматор міста деле-
ґацію із почливостьов привитав 
із словами: „Витайте в главнім 

місті выходного Словеньска і в 
самім сердці Русинів Словеньска. 
Єм мило преквапленый, кілько ся 
вас ту днеська зышло, сам єм 
сімпатізантом Русинів, люблю 
ваш фолклор і велику бойовність 
за свої права. В Пітсбурґу єм 
вельо раз перебывав, добрі то 
там познам, зато єм радый же 
і на домашній теріторії ся можу 
зыйти з Америчанами... PARDÓN 
- Русинами (усмів)“. Далшов те-
мов стрічі было надвязаня сполу-
праці меджі містом Пряшів і Піт-
сбурґом, выміна контактів і ербів. 
В Пряшові делеґація Русинів з 
Америкы іщі навщівила редакцію 
Русин і НН, Музей русиньской 
културы і Інштітут русиньского 
языка і културы ПУ. Далшы дні 
по слідах їх предків уж належали 

містам і селам, як Гуменне, Топо-
ля, Руськый Потік, Красный Брід, 
Свидник, были участниками і на 
47. ФКаШ в Меджілабірцях, де їх 
святочні прияв председа РОС В. 
Противняк і передав їм шумны 
дары, характерізуючі Лабірщіну як 
і пропаґачный матеріал РОС. По 
вечерах ся забавили при людовій 
гудбі О. Кандрача, або за гармоні-
кового допроводу М. Ґарберы і М. 
Мачошковой і собі сміло заспіва-
ли русиньскы співанкы. Єден ве-
чур перебывали в селі Рокытів 
коло Гуменного, одкы походять 
предкы Діна Половкы, там їм 
представителі сельского уряду 
приготовили богатый културный 
проґрам, смачны русиньскы їдла, 
вєдно зо стрічов рокытівскых ро-
даків. Наконець нашой стрічі по 
выміні контактів про далшу спо-
лупрацу, сьме ся вшыткы згод-
ли на єднім, же є барз потребна 
єднота і сполупраца вшыткых 
Русинів,  бо хоць сьме далеко од 

себе, наше сердце бє про єдно -  
РУСИНСТВО. 

С. Лисінова, фото авторкы

На навщіві в старім краю Na návšteve v starom kraji

▲ Дін Половка, председа Карпаторусиньского центра у США, діректор ФК 
Славяне при бісіді із пріматором Пряшова ЮДр. Павлом Гадярім.

▲ На фото архієпіскоп Монс. Ян Бабяк, котрый прияв америцькых Русинів у 
своїм Ґрекокатолицькім єпіскопстві. 

Америцькы Русины слідами 
своїх предків на Словеньску
Америка далекый заоцеаньскый штат із іншов менталітов, традіція-

ми, языком, способом жывота а предці єй штось з нами Европанами 
спаять - русиньске сердце! А праві делеґація Русинів з Америкы із 
такым сердцьом  в днях од 23. юна - 2. юла 2009 навщівила Словеньско, 
жебы ся штось прямо на місці дізнала о своїх предках, о русиньскых 
традіціях, фолклорі, бісіді, формі жывота Русинів ту, жебы ся могла по-
кохати русиньскыма перлами і жебы ся конечні чула як дома. Тото быв 
головный ціль 29-членной делеґації  Русинів з Ню Йорку, Ню Джерзі, 
Бостону, Вашінґтону на челі із Діном Половком, председом Карпа-
торусиньского центра у Пітсбурґу і діректором ФК Славяне. Праві у 
высше уведженых містах США жыє найвекша комуніта Русинів, котры 
ся там выселили із северовыходного Словеньска. Делеґацію турістів 
творила старша, середня і молодша ґенерація  людей, што было лем 
доказом того, же вшыткы ся барз інтересують о міста, де жыли їх пред-
кове, бо як ся векшына із них высловила „без познаня минулости бы 
не моглы жыти з чістым сумліньом свою сучасность“.

ІНФОРМУЄМЕ                               
О РУСИНЬСКІЙ АКЦІЇ

Руське
В днях од 3. – 5. юла 2009 

ся на теріторії выселеного ру-
синьского села Руське в ката-
стрі Під Кычерков, сниньско-
го окресу, одбыла културно-
ш п о р т о в о - с п о л о ч е н ь с к а 
акція 14. річник родаків з 
Руського. Мімо інтересного 
културного проґраму ся там 
одбыв і волейбаловый турнай 
Русины-родаци із Руського, як 
і турістічный выступ на гору 
Пляша. 
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▲ На фото Інґ. Іван Кочан, ученик єпіскопа Гоп-
ка з режісерков і сценарістков документу Іванов 
Лемпельовов, котрой прадідо быв братранцьом 
преосвященого Владыкы Гопка. 

У послідній юновый день т. р. скликав 
ПгДр. Миколай Ксеняк, председа Сполку 
русиньскых писателів на Словеньску (дале 
СРПС) засіданя членів Рады СРПС. Тото ся 
одбыло в салі засідань Музею русиньской 
културы у Пряшові, де Сполок мать своє нове 
сідло. Председа Сполку витаючі членів Рады 
СРПС і гостів такой поінформовав о конкретных 
задачах орґанізації, котры выпливають із про-
єктів схваленых МК СР на 2009 рік. То суть 
Літературный конкурз русиньскых авто-
рів (різных жанрів). За ґаранта конкурзу быв 
установленый Ярослав Сисак, підпредседа 
СРПС. При тій акції М. Ксеняк призвуковав, 
же при орґанізованю і приправі конкурзу тре-
ба дбати, жебы т. р. было веце драматічных 
творів, потім Літературный семінар, котрый 
т. р. буде присвяченый темі русиньскых пере-
кладів, бо за словами і пропозіціями председы 
СРПС треба ся намагати, жебы ся русиньскы 
матеріалы перекладали до словеньского, 
чеського і іншых языків, бо і такым способом 
можуть Русины інформовати і пропаґовати 
своє діятельство. Одповідным ґарантом семі-
нара є сам председа М. Ксеняк. 

З ділні СРПС бы мали у тім році выйти 
і книжковы выданя, як Русиньскый 
літературный алманах на 2009-ый рік, де бы 
мали быти опублікованы і найліпшы русиньскы 
творы з минулорічного літературного конкурзу, 
дале книжковы выданя – Жменя родной землі 
(М. Ксеняка), Міст над ріков часу (Ш. Сухого) 
і Нагода ці судьба (Ш. Смолея). 

В діскузії притомны на засідані не мало часу 
присвятили традічній, но все актуалній темі, ко-
тров є зєдночіня русиньского кодіфікованого 
языка. Крітіку на найновшы правила В. Ябура 
і А. Плішковой высловили на засідані Доц. 
ПгДр. Василь Хома, ЦСц., член Рады СРПС, 
Доц. ПгДр. Юрій Панько, ЦСц., зоставитель 
Русиньского літературного алманаху, Мґр. 
Анна Кузмякова, шефредакторка Інфо Русина, 

Штефан Сухый, знамый русиньскый писатель 
і поет і іншы. Бісідовали і о тім, же скоро два 
рокы по языковім семінарі, де была установ-
лена языкова комісія русиньского языка, тота 
ся дотеперь не зышла ани раз. „Што нас може 
зєднотити, кедь не язык!“ – повів председа 
Сполку з тым заміром, же уж є найвысшый час 
зробити радікалну направу. Дакотры членове 
пропоновали орґанізовати літературны вечеры, 
з цільом шыршой пропаґації русиньскых творів. 
М. Ксеняк  позітівно оцінив конкретны пропозі-
ції на обогачіня діятельства СРПС з тым, же в 
будучности буде треба выпрацьовати проєкт і 
на літературны вечеры.

Перше тогорічне засіданя Рады СРПС і 
вдяка його председови М. Ксенякови, мало 
высоко конштруктівный і робочій харак-
тер. Были договорены конкретны задачі, 
одповідны за них люде і терміны. Значіть 
робота русиньскых писателів ся наповно роз-
бігла і онедовго можеме чекати єй першы 
плоды.

Анна Кузмякова, фото авторкы

О З Н А М Л І Н Я
Сполок русиньскых 

писателів Словеньска 
давать знати русиньскым 
писателям, поетам, публі-
цістам і авторам розмаїтых 

жанрів русиньской літературы, жебы 
свою нову творчість на публікованя 
до Русиньского літаратурного ал-
манаху на 2009-ый рік по можности 
послали на діскеті, ЦД або написане 
на пишучій машынці в розсягу 10-15 
сторінок його зоставительови до 15-
го септембра 2009 на адресу:

Juraj Paňko
Levočská 91, 080 01 Prešov

Сполок писателів о тогорічній роботі

▲ На засідані Рады СРПС о конкретных задачах 
Сполку говорить його председа ПгДр. М. Ксеняк (в 
середині). Справа Доц. ПгДр. Ю. Панько, ЦСц., зо-
ставитель Русиньского літературного алманаху 
на 2009-ый рік, зліва Я. Сисак, підпредседа СРПС і 
ґарант Літературного конкурзу русиньскых авто-
рів на 2009 рік.

Позываме
Мікова
25. - 26. юла 2009 буде в Міковій 

(стропківского окресу) 18. річник Міков-
ского фестівалу русиньской културы 
присвяченый кральови Поп Арту- Енді 
Варголови. Зачне го в суботу о 16. год. 
ґрупа Статіс Прусаліс з Остравы, потім 
мімо іншых выступить популарна чеська 
ґрупа Максім Турбуленц або Робо Казік. 
До танця аж до білога рана під звіздами 
буде грати музична ґрупа Аванті з Бар-
дійова. О недільный проґрам ся постара-
ють ґрупы Лелія з Гуменного, ФК Строп-
ковчан із Стропкова, нашы русиньскы 
солісткы М. Мачошкова, А. Сервіцка за 
допроводу людовой музикы О. Кандрача 
і много іншых популарных ґруп. 

Вшыткы сьте сердечно позваны!

Єпіскоп Гопко бы днесь плакав...

Філмове пообідя в 
кошыцькім Южані

21. юна 2009 кошыцькы Русины заслугов 
Здружіня орґанізації Русинів Словеньска ся 
обогатили філмовыма документами, котры 
были выроблены за фінанчной підпоры МК 
СР. Найвеце увагу людей притяговав до-
кумент преосвященый... „Василь Гопко, 
благославленый Русин“. Смутным фактом є, 

же акцію одіґноровали кошыцькы священици (із 
єдным світлым вынятком о. П. Медвідя). Наш 
родолюб Гопко бы быв з того смутный, пла-
кав бы і над Благовістником, котрый він зачав 
выдавати проРусинів в 1946 році, бо і тот є днесь 
скоро цілый словеньскый. Даной і чутливой 
проблематікы ся у своїм отворенім выступліню 
на акції дотулив і Інґ. Іван Кочан, сучасник і уче-
ник блаженого єпіскопа Василя. Він словакізато-
рам нашого обряду адресовав сердечны слова, 
жебы собі вступили до свого властного сумліня.

-МБ-, фото І. Фріцькый


