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В

ступна назва не є омылом ани ґрафічнов хыбов, но ньов
хочеме холем такым способом характерізовати тогорочну гімну Русинчат в Літнім таборі про русиньскы
діти, котру з радостьов вытляпкали перерывано подля буквы
і хосновали єй при каждім успіху в різных конкурзных перемаганях, таборовых поздровлінь або з почливостьов ньов витали цінных гостей табора… О тім, же Русиньска оброда на
Словеньску (дале РОС) думать на нашу наймолодшу ґенерацію,
свідчать уж во вступі спомянуты Літні таборы про русиньскы
діти, котры того року одбыли ся уж по ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ.

▲ Діточкы на екскурзії в Пряшові, конкретно в русиньскім музеї.

ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

С. Лисінова, фото: В.О.
Цільом такых акцій є мотівовати дітей до навчаня русиньского языка і історії, утримованя
нашых традіцій, културы, а то

преважні гравов формов. Но
найголовнішым цільом такых акцій є звыразнити перед молодов
ґенераційов їх русиньску ідентічность, ожывльовати і шырити
►с. 2
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,,Projekty v grantovej
schéme Úradu Vlády SR
budú pre národnostné
menšiny oveľa bohatšie
ako doteraz.“
Materiál spracovali:
S. Zelinková, S. Lysinová

Martin Cubjak
teoretik umenia, člen
Spoločnosti Andyho Warhola
Robert Rauschenberg, osobný priateľ
Andy Warhola a kultová postava v umení
20. storočia v jednom rozhovore poznamenal, že: „Nie každý Warhol je dobrý
Warhol, ale zlý neexistuje“. Touto vetou
jasne zadeﬁnoval kvalitu Warholovho
nielen výtvarného umenia. To sa však
týka Warhola, ako samostatne tvoriaceho
subjektu, nie ďalších výstupov a prezentácií jeho diel. Nanešťastie! V parafráze
na tento výrok, že: „Nie každá Warholova výstava je dobrá, ale zlá neexistuje,“
to už však neplatí. Tá košická je zlá
a je iba potvrdením toho, že výstavne
či odborne manipulovať so svetovou
značkou v umení nie je jednoduché. Je
neakceptovateľné alibisticky hodnotiť
košickú výstavu ako dobrú iba preto, že
je. Warhol totiž nie je lokálnym umelcom
a vyzdvihovať jedinečnosť a unikátnosť
výstavy jej prepojením na jeho matku
Júliu či československé väzby nestačí
a už vôbec to nie je nový koncept. Áno,
výstava v Košiciach mohla byť unikátna,
ak by až do jej realizácie bol zachovaný
pôvodný kurátorský koncept Ruda Prekopa, duchovného otca a pôvodného
kurátora košickej výstavy, aktívna kooperácia s Múzeom moderného umenia A.
Warhola a Spoločnosťou A. Warhola, výtvarným „undergroundovým“ prostredím
na Slovensku atď. Aj preto je možné na
výstave vidieť iba neucelené fragmenty
skorej Warholovej tvorby, Júliine kresby
a aj preto nie je možné vidieť ďalších
viac ako 20 čierno-bielych diel z múzea
v Medzilaborciach, unikátnu knihu „Andy
Warhol a Československo“, ktorú Rudo
Prekop a Michal Cihlár písali 20 rokov
a ktorá mala byť nosným elementom
výstavy. Z kurátorského zámeru bola
vyškrtnutá iba 6 týždňov pred začatím
výstavy. Predsa je ale možné čosi vidieť
na košickej výstave - z drvivej väčšiny
nespokojného návštevníka, ktorý na základe celkom slušnej mediálnej propagácie cestuje do Košíc z celého Slovenska
a nestačí sa diviť, čo všetko vidí či nevidí
za 5 eurové vstupné, ktoré je pri takomto
obsahu výstavy asi jej jediným unikátom.

T

o sú slová podpredsedu
vlády SR pre ľudské práva
a menšiny - Rudolfa Chmela, ktorý sa 27. augusta 2010 stretol
zo štyrmi predstaviteľmi národnostných menšín na neoﬁciálnom rokovaní v Košiciach. Rusínov na tomto rokovaní zastupoval predseda
Rusínskej obrody (ROS) Vladimír
Protivňák. Súčasne v tento deň

Košice po dlhých rokoch opäť hostili vládu. Predsedníčka vlády Iveta
Radičová so svojimi ministrami rokovala v Historickej radnici. Výjazdové rokovanie vlády SR dostalo
dôstojnú bodku v podobe pamätnej
dlaždice, ktorú za zvukov historických fanfár, odhalil prvý podpredseda kabinetu a minister dopravy, pôšt
a telekomunikácii Ján Figeľ. „Každá
normálna vláda vo svete rokuje
vo svojich regiónoch a územiach.
Je to normálna súčasť štandardného správania sa ktoréhokoľvek
kabinetu,“ vyhlásila pred novinármi premiérka Iveta Radičová po
skončení jej prvého výjazdového
rokovania po parlamentných voľbách. Šéfka slovenskej exekutívy
zároveň uistila, že jej ministerský
►с. 5

Дітскый калеідоскоп
►с. 1
наше културне богатство, а тым
властні указати, же быти Русином не є ганьба, але велика
честь. Чом о тім властні пишу,
кідь є ясні, же суть то таборы про
русиньскы діти. Но... Ставать ся
і таке, же до табора прийде дітина, котра жыє в русиньскім селі
або місті, анґажує ся в русиньскім
русі, докінця фурт окрашує даяку
ціну на Духновічовім Пряшові, єй
родичі міцно утримують русинство, но она просто не бісідує
по-русиньскы, мать в собі якыйсь
незнамый комплекс... Є то смутне
конштатованя, але ведучі табора і з тым попасовали ся і ненасилнов формов русиньскый язык
і літературу до дітьского сердечка
дали! А о тім, же завідуючі табора
были професіоналы в облати русинства, свідчіть їх склад. В першім турнусі табора, котрый реалізовав ся в прекранім просторі
черґовскых гор - в рекреачній области Дрєниця – Лыса, сабіновского окресу, в днях од 1-го – 7-го
авґуста 2010 завідуючіма были:
Марія Джоґанова зо Свідника,
бывша учітелька русиньского
языка в селі Шарішскый Щявник,
котра як перша в свідницькім
окресі зачала учіти русиньскый
язык. Далшов скусенов завідуючов была Власта Оцетникова
зо Снины, котра цілый свій жывот
присвятила мімошкольскым актівностям про діти, меджі котры
належать самособов і таборы.
В сучастности є заступкіньов діректора ЦВЧ в Снині і довгорочна председкіня МО РОС в Снині.
Ведучов табора была Бц. Сілвія
Лисінова, котра є теперь авторков і ґарантков проєктів Літні
таборы про русиньскы діти уж
4–тый рік.
ГУРАААААААААААА!!!!! 20
РУСИНЧАТ ІДЕ ДО ДРЄНИЦІ –
ЛЫСОЙ
Літні таборы про русиньскы діти
за 4 рокы стали ся досправды
барз популарныма о чім свідчіть
і факт, же табор быв уж в юні
комплетні обсадженый. А вірьте,
же выбрати тоты найліпшы діти
при так обмедженій кількости
(єден турнус могло абслвовати 20 дітей) было досправды
тяжке... В Дрєниці-Лысій того
року зышли ся діточкы з окресів
Снина, Пряшів, Кошыці, Свідник, Стара Любовня i Бардейов.
Скоро каждый із них уж што-то
на русиньскім полі зробив. Меджі
тогорочныма участниками была,
наприклад, Терезка Стрончекова
зо Свідника, котра была многораз участничков Духновічового
Пряшова і періодічні презентує
нашу културу говореным сло-
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Detský kaleidoskop

▲ В дооправдовім великім базені діти чули ся найліпше. Зліва до права:
Т. Стрончекова, Д. Панькова і Е. Лабашова.

вом, або братя Якубко і Матушко
Зелінковы з Кошыць, котры суть
нелем успішныма участниками Духновічового Пряшова, но
вельо раз презентовали ся зо
сценічныма формами на різных
културно-сполоченьскых акціях
РОС. Троє діточок было в таборі
цалком задарьмо, а конкретно:
Крістіна Пельова зо Стащіна, тогорочна Лавреатка Духновічового Пряшова, Гудак Радослав зо
Шарішского Ястрабя, котрый быв
актівным дописовательом дітьской рубрікы Інфо Русина і Оксана Росул, котра до табора пришла аж з Україны, бо того року на
Духновічовім Пряшові здобыла
міморядну ціну загранічного
участника. А як раз Руслана одходила домів з великыма слызами
в очах і з конштатованьом: ,,Уж
єм была в многых таборах, но
тот у вас, на Словеньску, быв
найліпшый. Такый богатый проґрам і тілько воды єм собі іщі
в жывоті не ужыла.“ А мы зась,
вдяка Руслані, можеме конштатовати, же того року быв табор
попершый раз іншый і в тім, же
мав меджінародный характер.
НЕ БЫЛО ЧАСУ НА ,,НУДУ“!
Є то факт! Бо проґрам быв так
набитый, же діточкы ани минуточку не нудили ся, докінця не мали
ани час роздумовати о родичах,
ці в тім гіршім припаді плакати за
нима (склад дітей быв 6 - 10 років). До богатого проґраму было
включено практічні вшытко, што
такы діточкы люблять, наприклад: турістічный поход на Якубяньску преграду, котрый вшыткы
абсолвовали бравурні. Дале,
цілоденна екскурзія до міста Пряшів, де окрем іншого навщівили
Ґрекокатолицькый катедралный
храм Св. Й. Крестителя. Самособов, же не хыбила ани навщіва
СНМ-Музея русиньской културы,
де їм фахову інформацію о артефактах музея зробила сама ді-

ректорка музея Др. О. Ґлосікова,
котрой за тото належыть велике
подякованя. В проґрамі была
і екскурзія до близького Сабінова,
ці на фарму з кіньми, де каждый
міг поносити ся на конику кілько

▲ Завершална ,,поза" про Інфо
Русин. Зліва Каміл Караш з Камюнкы
і Фредерік Ґалік з Калной Розтокы.

лем хотів. Меджі допроводны акції належали: каждоденне купаня
в близькім великім професіоналнім базені. Там діти перемагали
ся в різных конкурзах, як плаваня на короткы ці долгы діштанції,
воднім полі і т. д. До гойности
каждый день ,,вымачали ся і во
велнес центрі“, де были к діспозіції савны, вырівкы або яскіні, а то
цалком задарьмо. Перемагало
ся і в іншых шпортовых актівностях, як во фотбалі, тройбою,
штирбою і т. д. При русиньскых
творчіх ділнях зась діточкы
свойов фантазійов мальовали

русиньскы знакы: герб, заставу,
портреты вызначных русиньскых
будителів або учіли ся танцьовати і співати русиньскы співанкы.
Во вшыткых кружках бісідовало
ся по-русиньскы, а жебы была
іщі векша мотівація запоїти дітей до русиньской бісіды, так
і знама словеньска гра „Leti letí“
проходила по-русиньскы, а вірьте, же така мутація бісіды дітей
барз інтересовала. Частьов проґраму была і бісіда о періодічній
пресі Інфо Русин, о РОС, як і о
діяльности Русинів на Словеньску. Не хыбовали ани анимачны
проґрамы з трефныма назвами,
як: Hókus-pokus v prírode, Quiz
maratón, Rusínska ranná show
v bazéne, Športová show, Wresk
extra dávka vo vodnom svete a na
kúpalisku, Moja Star budúcnosti,
Táborový vreskot, Tanečná škola
Break–Dance /Hip-hop/ Garden
party, Rusínska nočná cesta za
pokladom Ružového pantera,
Karnevalová táboriáda, opekačka
pri ohníku аtď.
АВТЕНТІЧНЕ ДРІТАРЬСТВО
З КАМЮНКЫ
Жебы дітьом приближыти
іщі вецей жывот нашых предків і традіцій, так быв про них
приготовленый ,,курз дрітарьства“. Тот не быв лем такый
хоцякый, но за участи оправдивого дротаря з Камюнкы. Майстро
дротарь приніс зо собов стары
діравы горнці і вшыткы потрібны
,,інштрументы“, котрыма колись
дротовало ся. Стрітнутя з ним
было так інересне, же дакотры
діти ани не дыхали, бо таке дашто (теперь во світі компютерів
і модерной технікы) не видно
каждый день.
БОГАТА УЧАСТЬ ЦІННЫХ
ГОСТЕЙ
І тых было в таборі много, за
што їм належыть велике подякованя, головні зато, же собі нашли
час прийти поздравити русиньскы
діточкы. Їх притомность лем потвердила, же наша наймолодша
ґенерація їм не є легковажна. Меджі першыма мы привитали председу МО РОС в Пряшові ПгДр.
Михала Калиняка, про котрого
діточкы приготовили богатый
проґрам в подобі русиньского

RUSYNY, DAJTE O SOBI ZNATY!!!
Dumajte na svij rod i pry spysovaňu žyteľstva – 21. maja 2011! A pyšte:

Štátne občianstvo: Slovenská republika
Národnosť: rusínska
Materinský jazyk: rusínsky
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Заміряне на Русинів

Zamierené na Rusínov

„Ліпше є своє коріня два раз
найти, як їх на вікы стратити”
-р-, фото: Ян Допіряк

П

о успішнім нултім рочнику
Русиньской ватры в селі
Малый Липник орґанізація
молоды Русины рішыла продовжовати в започатій традіції
з року 2009 і 15-го авґуста 2010

єдну міцну думку: ,,Ліпше є своє
коріня два раз найти, як їх
навікы стратиты.“ Модераторьского слова ухопили ся двоме
остріляны модераторы старолюбовняньского реґіону - Даріна
Белішова і Николай Коневал. По
скінчіні културного проґраму было
наплановано паліня ватры, но про

▲ Погляд на переможкіні русиньской карневаліады: справа О. Росул і М.
Бережна.

співу і декламованя. Він зато їм
одвдячів ся шумныма цінами, во
формі оріґіналных трічок з МС во
фотбалі, ці суперновов фотбаловов лоптов і т. д. Дальшым ціным
гостьом быв Владимір Протівняк, председа РОС, котрый з Русинчатами мав і інересну бісіду,
де їм окрем іншого росповів і о
актівностях і діятельности многых
вызначных русиньскых великанів.
Потім з діточками зучастнил ся
опіканя лакоцінок при огнику, де
довго-довго співало ся і говорили
фиґлі. Была там барз приємна
атмосфера, на котру лем так скоро не забывать ся! Но не дасть
мі спомянути і далшых гостів,
якыма были Інж. Мартін Караш,
председа СФРМ і Мґр. Іванка
Сівулькова, знама фолклорістка з Камюнкы. Каждый, хто їх познать, так собі істо подумать, же
до табора пришли выступати. І то
было, но…Чекало їх там велике
преквапіня, бо на місто їх вступного выступу, камюньске тріо
хлопців їх привитало співанков
з їх реґіону - Кошыв дідо шіно…
Меджі гостями не хыбовали і заступцьови медії - редакторы
Словеньской телевізії з Кошыць.
Про інтерес додаваме, же жывот
дітей в таборі во візуалній подобі собі можете попозерати 26-го
октовбра 2010 о 15,20 на СТВ 2
- в русиньскім народностнім маґазині, котрый буде присвяченый
як раз тій події.
МІС РУСИНЬСКОГО ТАБОРА
Уж традічні каждый рік в послідній вечор одбывать ся
цілотаборовый проґрам, того року
то была вольба МІС русиньского
табора (бо таку мы іщі до теперь
не мали) Міс і „Місака“ діточкы
волилы собі самы меджі собов.
Значіть, же з хлопців каждый сам
написав на папірик мено дівчатка,
котре любить ся йому найвеце,
а дівчата так само писали о хлопцях. При выголошовані выслідків
была атмосфера приближні така,
як видиме в телевізії при досправ-
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довій МІС. По зраховані платных
листочків зазвучали фанфары
з менами:
МІС РУСИНЬСКОГО ТАБОРАОксана Росул з Україны
МІС (Boy) РУСИНЬСКОГО
ТАБОРА - Любомір Матоляк
з Камюнкы.
МІС СІМПАТІЯ (о тоту голосовали ведучі табора) - Крістіна
Ваврекова з Бардейова. При
тім уділіню жадать ся мі додати, же праві Крістінка была наймолодшов участничков табора,
но єй почінаня в таборі было
незвычайным прикладом. Про
інтерес уваджаме іщі дакотры
мена переможців і в іншых конкурзах і катеґоріях. Найліпшы
карневаловы „машкары“ приготовили: О. Росул і М. Бережна,
найкрасшый рисунок русиньского медвідя намальовав Якуб
Зелінка, найліпшов плавкіньов
в катеґорії дівчат была Каміла
Ваврекова, найуспішнішов народнов росповідачков стала ся
Еріка Лабашова. Найпоряднішу
хыжу мали хлопці в складі: Філіп
і Фредерік Ґаликовці і Петро
Лещішін. Як раз тоты хлопці
в послідній день, за прикладный
порядок достали велику смачну
торту. На далше вырахованя переможців бы істо не выстачіли
ани нашы новинкы, зато наконець уж лем конштатую, же
переможцьом став ся практічно
каждый участник, бо істо порозумив одповідь на вопрос: Хто є,
і де належыть?!

ПОЗН. РЕД.
Не менше інтересный матеріал з другого турнусу Літнього табора про русиньскы
діти, котрый одбывав ся
в днях од 15-го до 21-го
авґуста 2010 в рекреачнім заряджіню Сниньскы
Рыбникы, окрес Снина принесеме в дальшым чіслі
Інфо Русина.

▲Інж. П. Штефаняк, председа орґанізації молоды Русины при вступнім приговорі за допроводу ФК Поляна з Орябины.

на тім самім місті і в тім самім
селі зорґанізовала фестівалову
акцію споєну з паліньом ватры.
Русиньска ватра є сучастьов фестівалу, котрый навязує на богаты
русиньскы традіції в реґіоні і так
само на фолклорный фестівал,
котрый одбывав ся в недалекій Леґнаві (інформуєме о тім
в ІР). В реґіоні уж екзістують два
проєкты, заміряны на ожывліня
културы, зато думаме собі, же
тоты дві акції (леґнавска театрална путь і русиньска ватра) будуть
в будучности доповньовати ся. Як
мы уж спомянули, думков фестівалу было навязати на міцны
русиньскы традіції, зато і цілый
проґрам одкрыв ся в хрістіяньскім дусі нашых предків - святов
літурґійов, котра одбывала ся
церьковнославяньскы, а то нелем
в Малім Липнику, но і у вшыткых
навколишніх селах. Акція продовжовала ся културным проґрамом, де выступили фолклорны
і співацькы ґрупы з близкого реґіону Малого Липника, як: Якубян, Леґнавы, Удола, Камюнкы
і далшы. Поетічнов творчостьов
проґрам обогатив і Николай Коневал з Камюнкы. Богату участь
притомных привитав Інж. Петро
Штефаняк (председа м. Р.),
котрый окрем іншого звыразнив

велику бурю орґанізаторы цілу акцію мусили скінчіти. Но, жебы тогорочна ватра не остала забыта,
так паліня ватры было пересунуте на 20-го авґуста 2010, но уж
без фестіваловой части. Подля
молодых Русинів паліня ватры
сімболізує любов к русиньскій
културі, котра в них горить так
міцно, як горить і самотна ватра. Посиджіня коло ватры было
допроводжане співом і гров на
гармоніці. Во вечерных годинах
цілу подію закінчіли великым
огньостройом, котрый забезпечів
єден з головных орґанізаторів Інж.
Осіф Гучко. Ціла акція была лем
потведжіньом доброй сполупраці меджі орґанізаційов молоды
Русины, Русиньсков обродов
на Словеньску і сельскым урядом в Малім Липнику. Окрем уж
спомянутых орґанізаторів велике
подякованя належыть вшыткым
тым, котры приложыли рукы ку
ділу, но головно далшым двом
жертовным Русинам Інж. Я. Допірякови і Інж. Мартінови Карашови. Наконець велике подякованя належыть і вшыткым тым,
котры на акцію в богатій кількости
до Малого Липника пришли і вєдно з молодыма Русинами обявити
чарівность фолклору в забытім
прекаснім русиньскім реґіоні.

▲Погляд на выступ ДФК Кычера з Якубян.
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Медія і култура

Médiá a kultúra

Проґрам Театру Александра Духновіча в Пряшові на місяць
септембер 2010

РУСИНЬСКЫЙ ПРОҐРАМ
од 7.9. до 21. 9. 2010
7. 9. 2010 – ВІВТОРОК
18.00 – 18.30
20.00 – 21.00
21.00 – 21.30
21.30 – 22.00

Радіоновины
Радіомаґазин
Літературна релація:
Славны Русины – репріза
Музыка народностей

9.9.2010 – ЧЕТВЕРЬ
18.00 – 18.30

Радіоновины

8-ГО СЕПТЕМБРА 2010 О 19.00 НА
МАЛІЙ СЦЕНІ
Михаил Євґрафович Салтыков-Щедрин
О ДВОХ ҐЕНЕРАЛАХ
(фантазія)
Режія: Светозар Спрушаньскый
Вызначны артісты днесь уж старшой ґенерації русиньского Театру Александра Духновіча в Пряшові – з герецьков бравуров їм приналежачов і з легкістьов гусльовых віртуозів –
перекрочують в тій інсценації выдуману лінію
меджі реалнов фантазійов. Вітриком выдуму,

11.9.2010 – СУБОТА
18.00 – 19.00 Радіо молодых
Приповідка: Е. Костова: Уйку
бодай тя і дождь
19.00 – 20.00 Радіомаґазин – репріза
20.00 – 20.30 Подобы жывота
20.30 – 21.00 Музыка народностей
12.9.2010 – НЕДІЛЯ
7.00 - 8.15
Літурґія ҐКЦ Меджілабірці
8.15 - 9.00
Музычны поздравы
18.00 – 19.00 Село грать, співать і думу
думать: Габура
13.9.2010 – ПОНЕДІЛЬОК
18.00 – 18.30 Радіоновины
15.9.2010 – СЕРЕДА
18.00 – 18.30 Святочный проґрам

▲ Двоме ґенерали в „акції“ В. Русиняк (зліва) і О. Ткач.

17.9.2010 – ПЯТНІЦЯ
18.00 – 18.30 Радіоновины

ноншалантного нонсенсу, іронічной імаґінації,
ніжного надгляду... Забавков пєсы, лірізмом
21.9.2010 – ВІВТОРОК
атмосферы, комічностьов нехоченой бізар18.00 – 18.30 Радіоновины
ности. Гляданя привитають в утулній хыжці
20.00 – 21.00 Радіомаґазин
двох пензіонованых ґенералів. Зо вшыткым,
21.00 – 21.30 Подобы жывота – репріза
што ку такым особам належыть: хлопска дудравость, дітеньске взаємне нападаня ся,
21.30 – 22.00 Гітпарада русиньскых співанок
хлопска марномыселность. З властными
снами, необычайными представами, ніч не вырішыными бісідами
Klub trnáctka, Malostranská beseda©
і споминами. Єдиным їх партнером
a
є великый їдаленьскый стіл! А – глядач! А нечекане преквапіня.
Вєдно найдеме ся на опущенім
острові серед шырочезного моря.
Солнце палить, є невынослива горячава, мучіть нас голод... Кідь хотять
нашы двоми ґенералы пережыти,
суть нучены гледати собі пожывень.
А єднов-єдинов можностьов у їх ноVás zvou na vernisáž výstavy kresleného humoru
вій сітуації є їх властна фантазія і
єдиный ґазда, котрого собі найдуть.
А вецей уж не прозрадиме.
В ролях Двох ґенералів увидите
Василя Русиняка і Осифа Ткача.
А як ґазда їм буде напомічный
Євґен Любезнюк.

f e d o r

VICO

Klub trnáctka Rataje n. Sáz. - Galerie Chodba

Sobota, 11. záí ve 3 hodiny odpoledne
výstava potrvá do 9. íjna 2010
Prohlídka je možná o víkendech, nebo na telefon 602 292 832 • vystavovaná díla je možno po skonení výstavy zakoupit

www.penzion-rataje.eu
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22-ГО СЕПТЕМБРА О 19.00 НА
МАЛІЙ СЦЕНІ
Даніїл Ґінк – Фёдор Михайлович Достоевский
ЄКАТЕРИНА ІВАНОВНА
(подля роману Преступліня і покараня)
Режія: Светозар Спрушаньскый
Інсценація
є
монолоґом

Єкатерины Івановны Мармаладововой Ф. М.
Достоєвского Преступліня і покараня. Монолоґ адресіє позваным гостям – глядачам,
котры суть участны погрібной гостины – кару
на памятку усопшого мужа Семйона Захаровіча Мармаладова..
Єкатерина Івановна жыє в представах
свойого дотеперішнього нeлегкого жывота.
Єй фантазія і споминаня на минулость суть
головнов основов інсценації. Глядач – хотячі
або не хотячі – вступує до часів Єкатерининого дітинства і молодости, кедь іщі жыла
в „нобл-домі вітця полковника“, на многых балах „танцьовала із шалом“, а під мікроскопом
міцно крітічного інтересу молодых хлопців із
богатшых кругів. Єкатерина Івановна снажыть
ся пересвідчіти, же є досправдова арістократка . Доказом того є, же свої діти нутить говорити по-французькы. Вертать ся к одношіню
з давно умертым першым мужом – офіцєром.
Другого мужа, з котрым як раз розлучує ся винить з насильностей, котры єй і (єй трьом
дітьом) робив крутым пянством, росказованьом і битками.
Монолоґ Єкатерины Івановны є дійсністьов,
котра мішать ся з минулостьов. Нечекані переходиме часом – свіжні переходиме до вецей реалностей.
Ненормальність і хаос, но і страх, боязливість, споминаня і ремінісценції. Снажіня
збавити ся властной минулости. Ламентація
за страченым мужом. Вычіткы і выгражкы на
його особу.
Обвиньованя „призраків“ з минулого, але
і сердечне витаня высоко важеных смутячіх гостів мішать ся з непереставаючіма
атаками на пані дому – Амалію Людвіковну
- прижывничку німецького походжіня, котру
Єкатерина ненавидить за єй бесчутність
і глупость. Высмівать ся єй хамтивости, обмеджености і єй німецькому акценту. Праві єй
попросила о ласкавость, жебы покликала на
розлучкову гостину вызначных гостей, котры
єй усопшого мужа знали і важыли собі його.
Вірить, же на споминаючу вечерю прийдуть
вызначны люди. Но і так нихто не пришов...
Меджі малов кількостьов людей спознавать
штудента Родіона Романовіча Раскольнікова.
В нім видить світелко надії, можливость помочі або зміны ку ліпшому. Безутішность понижіня є величезна. Колись уроджена Єкєтерина
Івановна мусить днесь в місті з своїма трьома
дітми жобрати на уліці. Просить о алмужну,
нутить свойого сыночка співати пісні, танцьовати, декламовати стишкы. А нелем тото... Дві
річі не давають Єкатерині Івановній покій: абсурдна смерть єй пяного мужа і факт, же она
сама „продала“ невластну дівку, Соню, за простітутку, жебы захоронила родину, жебы діти
не голодовали, жебы вшыткы пережыли...
Єкатерина Івановна з своїми дітми скінчіла
на уліці. Хоче властным понижіньом доказати облудность і несправодливость світа. Є на
краю одпаджіня, тоталного вычерпаня. Діти
одразу десь одбігіють і охаблають єй саму.
Кідь ближыть ся смерть, Єкатерина єй витать
як спасу.
В головній ролі Єкатерины Івановны представить ся Владіміра Брегова
Єй діти – Поля – Дана Петрікова, Коля –
Якуб Шімко, Ліда – Елізабета Шімкова
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Рекомендуєме, інформуєме
►с. 1
zbor bude upriamovať verejné zdroje do regiónov, ktoré ich potrebujú
na rozvoj. „Nebudeme smerovať
investície do Bratislavy a západoslovenského kraja, ale primárne do regiónov s najvyššou
mierou nezamestnanosti. Takže
sme to otočili - začíname na východnom Slovensku a budeme
sa takto venovať regiónom konkrétnymi veľkými investíciami,“
dodala I. Radičová. Zároveň pripomenula, že akútnu potrebu riešenia na východe Slovenská avizujú
najmä poľnohospodári, cestári,
vodári a niektoré obce severovýchodného Slovenska. Následne
sa už konalo avizované stretnutie
podpredsedu vlády SR pre ľudské
práva a menšiny - Rudolfa Chmela s predstaviteľmi národnostných
menšín. Pri tejto príležitostí sme
pánovi podpredsedovi položili pár
aktuálnych otázok.
Ako konkrétne chce nová vláda pomôcť národnostným menšinám?
- Tým, že sa zriadil špeciálny
úrad vicepremiéra pre národnostné menšiny a ľudské práva, si
myslím, že nová vláda ukázala,
aký dôraz kladie na otázku ľudských práv a aj postavenie národnostných menšín v spoločnosti.
Toto postavenie národnostných
menšín bolo doteraz také rozptýlené. A práve vytvorením tohto
úradu chceme dať otázke národnostných menšín nové právne
a legislatívne rámce. Chceme
prijať, respektíve novelizovať
niektoré staršie zákony, ktoré sa
týkajú národnostných menšín. Súčasne chceme prijať tzv. generálny zákon o kultúre národnostných
menšín, ktorým poukážeme aký
veľký význam majú národnostné
menšiny na Slovensku, ktorých
kultúru, jazyk a vzdelávanie treba ochraňovať a podporovať. A aj
v takomto zmysle chceme s predstaviteľmi národnostných menšín
viacej priamo komunikovať, aby
sme mali spätnú väzbu a vedeli
priamo od nich o ich potrebách.
Stretnutia sú pre nás veľmi užitočné, pretože z centrály v Bratislave nemôžeme mať o všetkom
taký podrobný prehľad. Súčasne
chceme vytvoriť novú východiskovú – základnú pozíciu, z ktorej
by sa život národnostných menšín
odvíjal v ich spokojnosti.
Budete do parlamentu predkladať aj nové zákony týkajúce sa
národnostných menšín?
- Pripravujeme novelizáciu niektorých zákonov ako Zákon o používaní jazyka národnostných menšín,
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Zákon o národnostnom školstve
atď. V spolupráci s Ministerstvom
kultúry SR chceme predložiť kompletný zákon o sekcii ľudských práv
a podpore kultúry národnostných
menšín, základom ktorého budú
koncepčné východiská pre národnostné menšiny.
Plánuje sa aj vznik nových
inštitúcií pre národnostné menšiny?
- Nie. Chceme predovšetkým
modifikovať tie inštitúcie, ktoré už
existujú. V otázkach národnostného školstva chceme dokončiť
konštitúciu pedagogicko-národnostných centier, v Prešove pre
ukrajinskú a rusínsku národnostnú menšinu a v Komárne pre
maďarskú národnostnú menšinu.
Chceme sa pokúsiť aj о novú metódu financovania národnostných
divadiel a výraznejším stimulom
podporovať túto kultúru. A taktiež
chceme všetky otázky ktoré sa
týkajú kultúry, jazyka, vzdelávania
a školstva dostať pod jednu strechu, aby národnostné menšiny
dostali také postavenie, aké im
v spoločností patrí.
To znamená, že plánujete do
úradu prijať aj viacej pracovných
síl, ktoré budú mať kompetenciu
robiť v otázkach národnostných
menšín?
- Áno do úradu vicepremiéra pre
národnostné menšiny plánujeme
nepochybne prijať viacerých pracovníkov, ktorí budú príslušníkmi
jednotlivých národnostných menšín.
Ako to bude s projektmi, ktoré
doteraz jednotlivé organizácie
národnostných menšín podávali
na MK SR?
- Projekty budú súčasťou grantového systému, ktorý vypíše náš
úrad na budúci rok. Projekty budú
ešte oveľa bohatšie po prijatí už
spomínaného zákona o podpore
kultúry národnostných menšín. Čím
výrazne posilníme grantové schémy.
A ešte posledná veľmi medializovaná a aktuálna téma,
a to, že máte v úmysle rozšíriť
práva menšín aj tým spôsobom
že sa zníži hranica pre používanie jazykov národnostných
menšín v úradnom styku z 20
na 10 percent. Môžete sa k tomu
vyjadriť?
- Je to predovšetkým odporúčanie inštitúcie orgánov Rady
Európy ako aj všetkých európskych inštitúcií. To odporúčanie
trvá už niekoľko rokov, no doteraz to kompetentné orgány neakceptovali.

Odporúčame, informujeme

МЫ ТУ ЗАСЬ!

Ваш облюбеный конкурз продовжує!

ВЫЛОСОВАНЯ КОНКУРЗУ
В Інфо Русинi ч. 13/ 2010 мы выголосили конкурзны вопросы,
на котры нам одповіло aж 69 чітателів (што є дотеперь найвеце), з того вшыткых 69 одповіло добрі (што є тыж дотеперь
рeкордным чіслом) на вшыткы 3 вопросы. Но выгерцьом може
быти лем єден. З того выпливать, же нагодным выжребованьом
выгерьцом 5-го конкурзного кола ставать ся Oľga Palaščáková,
Tačevská 34, Bardejov.
О. Палащаковій сердечні ґратулуєме і посыламе обіцяны ціны:
ЦД під назвов Маріяна Железна - Мамко моя, мамко люба,
інтересный учебник - Русиньскый язык в конверзації і цінный
Лаборецькый дукат.
Мы ідеме дале! 6-те конкурзне коло продовжує – в грі
суть 2 інтересны і популарны
публікації!
Днесь нам до конкурзу дали
ціны: Гелена Слівкова, зоставительска зборника Сташківці, котрый обсягує автентічны
співанкы з нотовым записом
зо Сташківской і Миківской
долины. Зборник є доповненый
прекрасныма фарбеныма фотоґрафіями зо спомянутых сел.
Далшу ціну нам до конкурзу дав
знамый русиньскый карікатуріста Федор Віцо, котрый
як єдиный на світі заоберать ся русиньскым
карікатурным гумором.
Книжка під назвом
DEREŠ ...a nikdy inak,
обсягує много трефных
карікатур і є барз жадана
на словеньскім і загранічнім книжнім полі.. Так
што? Самы видите, же
грати з нами оплатить ся!
Но іщі перед тым як вам
нашы лукратівны ціны
передаме, треба одповісти, так як фурт, на 3 конкурзны вопросы.
Най ся любить!
КОНКУРЗНЫ ВОПРОСЫ:
1. Напиште нам, што є найвысшым орґаном Русиньской оброды
на Словеньску?
2. Кілько років выходить Інфо Русин окремо під „значков“ Інфо
Русин? І хто є його выдавательом?
3. Кілько раз быв дотеперь в Інфо Русині выдрукованый
Словеньско-русиньскый словник на продовжіня, і хто є його
автором?
Одповіді посылайте до 25. 9. 2010 на адресу редакціі Інфо Русин
або мейлом: sekretariat.ros@centrum.sk
Мено выгерцi опублікуєме в Інфо Русині ч. 18.
Уж теперь тішыме ся на вашы одповіді і дякуєме, же собі так велику популарность здобыв у вас наш конкурз. Доказом чого є, же
чім дале, тым веце до нього запоюєте ся.
Авторка конкурзу: Сілвія Лисінова
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НАВЕРНУТЯ СЯ ЗА ФЕСТІВАЛОВОВ ЕВФОРІЙОВ
Фестівалова ,,погода“ в Тополі або...:

„Люди мої рідны, я на вас
барз, аж барз гордый!“
Дня 25. 7. 2010 р. село Тополя презентовало ся фестівалом
културных традіцій і шпортом. Єдночасні то быв і 207-ый юбілей памяти народжіня Александра Духновіча, великого русиньского діятеля. Фестівал зачав ся зa небарз жычливого часу,
было хмарно і доджово, но фотбаловый турнай одбыв ся і за
такого часу. Дообіда во фотбалі перемагали ся 3 села меджі собов – Тополя, Стащін і Стащіньска Розтока.
К. Г., фото автора

▲Вшытко, што мало рукы і ногы было участниками славностей в Тополі.

П

ереможцями стали домашні, другы скінчіли хлопці
із Стащіньской Розтокы і
третє місце взяли Стащінчани.
По скончіню турнаю вшыткы обчерствили ся ґуляшом і пересунули ся до културного дому, де
одбывав ся богатый културный
проґрам, котрый одкрыла своїм

приговром старостка п. Хомова,
якый беспосередньо підпорила
Русиньска оброда на Словеньску,
котру на фестівалі заступовали
Бц. Крістіян Гуняра із Стащіньской Розтокы і Анка Ковачова із
Снины. Проґрам быв жычливый
і богатый. Там презентовали ся
містны фолклорны, но і модерны
ґрупы. Домашня ґрупа жен з Тополі заспівала перша, потім продовжовав Дукат, Настас, Рунянка
і много іншых. Модернов музыков

►Выступ К. Гуняры, котрый на
културных акціях в сниньскім реґіоні (одкы походить) лем мало коли
хыбить.

р. Праві їх красный спів доповньовав многы сценічны формы.
Притомны мали можливость відіти чепчіня невісты, спросины,
віртуалный амфітеатер, де за
співу жен молоды театралниці
приготовили собі танець. Тоты
сцены были передуманы барз інтереснов формов, бо кажда часть
історії одбыла ся в іншім дворі. До проґраму были запоєны і
жытелі Домова соціалных служеб
в Леґнаві. Тым ґестом молоды
указали красу фолклору, котрый
є про вшыткых єднакый. Проґрам
быв обогаченый о відеопроекцію
з двойтыжденных підготовок на

завершуючу славность. Акція
кінчіла ся на містній фарі сценков
молодых дівчат із села. Атмосферу пути обогачовала краса народной архітектуры і деревяных домів, котры як кідь бы обходив час.
По проґрамі участвуючі зо смаком
заспівали собі вєдно під акордеон і на спестріня на участныків
вечор уж чекав огньострой. Театральну путь з радостьов підпорила і орґанізація Молоды Русины.
Жаль, же по тых, про Леґнаву
красных і рушных годинах, прийде вытрезвіня і денноденне тихо
звязане з екзістенчныма проблемами малого, але прекрасного
села. Ентузіазм молодых людей
о рік приведе далшых позерачів.
Тримлеме їм про тото палці.

і співацькы солісты русиньскых
і шарішскых народных співанок:
Зузана Якубова і Крістіна Фечанінова із Снакова, Мартін Слота
з Бардійова і Андрій Буваліч із
Шарішского Чорного.
Біловежске свято модеровала
Радка Басарова.
На конець треба уж лем додати, же малокотре село голосить
ся к русиньскым коріням так, як
жытелі села Біловежа. Наповно
тото указало ся уж на спомянутій акції, бо Дні русиньскых
традіцій уж традічні несли ся
во формі русиньского співу,

танцю і музыкы. Іщі припоминаме, же свято сімболічні роспочало ся божественов літурґійов з прекраснов проповідьов
о. Василя Фецканіча. А што
о біловежаньскім святі повіла
старостка села Ева Поборжілова? „Сельскый уряд і сельске
заступництво не хотіло робити
даякы гоносны ославы, але лем
такы, на котры не забывать ся“.
А вшыткы притомны істо лем
потвердять, же орґанізаторам
тото в повні мірі подарило ся.
Акція одбыла ся з фінанчнов
підпоров МК СР.

Леґнава ожыла театралнов путьов
-р-

П

ро Леґнаву значів день
24-ый юл 2010 повстаня
з попелу. Мале русиньске
село в окресі Стара Любовня
прожыло в літню юлову суботу
нетрадічну акцію, котру приготовив ческо–словеньскый тім
художників з Прагы і Кошыць.
Молоды творчі люди хотіли надвязати на традіцію леґнавскых
фолклорных фестівалів, но кідь
же містный амфітеатер уж ненавертано забытый, пришли з думков выужывати історію русинь-

ского фолклору в подобі співанок
в серії меншых выступів. Проґрам
зачав о 17-ій годині церковнославяньсков літурґійов і продовжовав театралнов путьов. Путь зачала выступліньом трьох фіґурін,
якы сімболізовали три народности – медвідь Русинів, лев Чехів
і орел Словаків. Наслідні ціла
процесія путовала потім селом
і через окремы заставліня были
модератором пояснены даны
сцены. Путованя несло ся в дусі
русиньскых традіцій. Молодым
художником докінце удало ся
змобілізовати леґнавскы жены,
якы вєдно не співали уж од 1987

Русиньске фолклорне
свято в Біловежі
В. Б, С. Л.

С

ело Біловежа, Русиньска оброда на Словеньску, Русиньска оброда
– Реґіоналный клуб Бардійов
і Вышньошарішскый освітный
центер в Бардійові приготовили в неділю 1-го авґуста 2010
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Обводны свята фолклору,
котры одбыли ся в рамках
днів русиньскых традіцій як і з
нагоды 655 років од першой
письмовой змінкы о селі Біловежа. В богатім културнім
проґрамі представили ся: домашня ФҐ Біловежанка, ФК Замутовчан із Замутова, Хлопска
музычна ґрупа з УДОЛА, як

спестрив проґрам Крістіян Гуняра
з русиньскыма співанками, котры
з ним співала ціла сала. Выступ
К. Гуняры быв такый успішный,
же наслідні забавляв людей аж
до вечора і по офіціалнім скінчіні
проґраму. Кідь бы жыв Александер Духновіч і відів бы тоту прекрасну подію в його честь, то бы
наісно спокійно повів: „Люди мої
рідны, я на вас барз, аж барз
гордый!“ Тішыме ся на другый
рік, най буде іщі параднішый.

www.rusin.sk
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Фолклорный Гажлін
Іван Бандуріч, фото автора

П

одякованя за выдарену
акцію
належыть
як
выступаючім, орґанізаторам, но і посланцям сельского
уряду і цілого колектіву працовників і співпрацовників, якы
приготовили добры условія про
успішну акцію, яка одбыла ся
зачатком авґуста 2010 в селі
Гажлін, бардійовского окресу.
Орґанізатором быв сельскый

уряд в Гажліні, Русиньска оброда – реґіональный клуб Бардійов, МО Матиці словеньской
і Вышньошарішскый освітный
центер. На зачатку богатого културного проґраму к участникам
приговорив ся староста села пан
Інж. Олаг. Потім уж проґрам, за
богатой участи людей нелем із
села Гажлін, але і навколишніх
сел одкрыла сельска ФҐ, котру
уж вецей років успішні веде Марія Ратіцова. Того року обогатили ся о хлопску часть а під ве▲Погляд на богату участь притомных на гажліньскім фестівалі.

джіньом прімашкы сл. Олаговой і
о добру ґрупу. Спомянута ґрупа
є і колектівным членом РОС – уж
штирі рокы. В проґрамі успішні
выступив і ФК із села Свержов,
братя Єндріхівскы з Новой Любовні, сестры Маньковы з села
Кружлів, п. Ґало з Яровніць. Тягалом проґраму быв Шарішан з
Пряшова, котрый указав свою
любов нелем к шарішскому
фолклору, но і к русиньскому.
Музычна ґрупа Шарішана наповно отворила своє сердце і оддавала його участникам. На конець
одмінов про вшыткых было приємне погощіня за што належыть
велике подякованя містным ґаздинькам і орґанізаторам за їх колачі і смачный ґуляш.
◄ ФК Шарішан з Пряшова зо своїм
прімашом паном Шімечком (першый
зліва).

В Полаті стрітили ся родаці
Лем гора з горов незийде ся, але чоловік з чоловіком стрітить ся. Так стало ся і у русиньскым
селі Полата, лабірьского окресу, де в суботу 31. 7. 2010 одбыло ся стрітнутя родаків, котре
зорґанізовал староста села вєдно із посланцьамі містной самосправы. Тота подія почала ся
святыма літурґіями в Ґрекокатолицькой і Православной церкві. Потім уж почав офіціяльный
културный проґрам при културым домі, якый быв приготовленый про тоту святочну стрічу.
-ім-

С

лавностный приговор належав старостові села
- Васильові Бомберовічові, по котрым ся вшыткым
участным приговорив і сполуорґанізатор акції Михал Іванцо.
В рамках културного проґраму
мали полатчаны можливость
відіти фолклорны колектівы із
Лабірщіны, конкретно ФК Камяна
із Меджілаборець, ФК Габурчанка із Габуры, ФК Краснобрідчанка
із Красного Броду, як і Роланда
Ґуба із Видрани. На так інтересній події взяли участь і ДУО Татя-

www.rusin.sk

на і Серґей Раковскый із Підкарпаття. Жебы вшыткы участниці,
родаці, котры пришли з близкой
а далекой околіці, як із сусідной
Ческой републікы, вытримали
што найдовгше орґанізаторі мали
про каждого добрый ґуляш, клобасу і обчерствіня, за што подяка
належыть лабірьскому готелу.
Незабыло ся ани на сувеніры
з ербом Полаты. Закінчіня проґраму належало забави при музыці,
о яку постарала ся ґрупа ТОН із
Меджілаборець. Є треба повісти, же тото стрітнутя одбыло ся
у Полаті уж по другый раз. І мы
надіяме ся, же не послідный, і же
в так красній традіцї буде продо-

вжовати ся в далшых роках. За
тоту прекрасну акцію належыть
подякованя старостові села пану
Бомберовічові, котрый мать на
ній найвекшу заслугу.
Най довго зеленіють полатскы
лісы,
най довго стрічають ся родаці
на рідній груді.

▲ На фото Ф. Фейґла, інтересный погляд на участників акції, котрых
вытали хлібом і сольов.
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Русиньска Маковиця
Одкыл ты? - Спід Маковиці... Маковиця - в давных часах была орієнтачным пунктом людей за
граніцями. Горда гора Маковиця. Сімбол Русинів зо свідницькой навколиці. Оспівована многыма
русиньскыма поетами, з котрых істо не можеме выхабити єй найвекшого любителя - народного
будителя Александра Павловіча. Подля Маковиці называють ся і многы културны інштітуції, події, музычны ці танцьовалны ґрупы. Маґічна Маковиця! Обговорена многыма леґендами, котры
і до днесь мож чути од містных жытелів. Єдна гварить, же на ній будовав ся град, але никто не
знать, чом недокінчів ся. О правдивости леґенды, або може о маґічній народній творчости днесь
свідчіть лем співанка „Коли муровали білу Маковицю.“ Друга зась росповідать, же там істого часу
были збойници, котры недалеко до підземного брала укладали цінности, котры украли. Маковиця
– пункт споїня, через котры вела обходно-поштова путь по трасі север – юг. Факт, же екзістовала,
потверджує і корчма в маковицькім сідлі, котра подля історічных документів там была іщі зачатком ХХ-го стороча. Маковиця свойов пріродов і добрым часом є гостительков Русинів. І так тому
было і в суботу 7-го авґуста 2010 р., коли одбыв ся на тій горі першый річник під інтереснов назвов
- Славности Русинів на Маковиці.
Петро Медвідь, фото автора

І

щі в пятніцю не было ніч ясне.
Скептічно мы думали, же з акції
ніч не буде. Додж і буря насвідчовали тому, же час Русинам на
Маковиці не буде жычіти. Вшыткы
такы старости але заникли, кідь
рано вышло солнце. Історічна
перша акція на Маковиці, яку
зорґанізовала Русиньска оброда на Словеньску (РОС), в особі
Інж. Мірона Крайковіча, підпредседу РОС, котрый быв головным
орґанізатором спомянутой акції
радістні і славностні одштартовала. Як є звыком, так і маковицькы
славности зачали ся раннов літурґійов, котру за русиньскый
народ і його наміріня служыв
церниньскый ґрекокатолицькый
парох о. Франтішек Кузмяк в містнім храмі св. Козму і Даміяна. Потім уж орґанізаторы, напакованы
вшыткым потребным ку технічному забеспечіню акції, але і ґуляшом і далшым обчерствіньом,
понагляли ся на моторах на Маковицю. А нелем они. І люди хотіючі ославити русинство, котрых
охотні до своїх моторів брали
через цілу путь. Дакотры з ліпшов
кондіційов нелем же вышли на
гору пішы , але многы там были
іщі і скорше як мы, котры выбрали
собі комфортнішу турістіку з мотором. Людей было поменше,
бо істо не вшыткы увірили тому,
же час буде желати, но орґанізаторів ніч не одрадило. Рихтує
ся переносный здрой електрикы,
выставить ся русиньскый прапор, розбалює ся приготовене
погощіня. Кус почекаме, жебы
дошли і тоты, о котрых знаме,
же іщі дойдуть. Коло пів єденадцятой звучіть маковицькым лісом
русиньска гімна „Я Русин быв...“,
по котрій славностного слова ухопив ся тот найкомпетентнішый
орґанізатор акції пан Крайковіч.
Сердечні витать вшыткых, котры
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О недовго уж дознам ся далшу леґенду або факт о яскыні, з котрой
дорога веде до Свідника і одты
аж на зборовскый град. Кількость
людей росте... Коштує ся і ґуляш,
опікать ся клобаса. Атмосфера
што раз веце міцніша. „Тамтот
є наш, твердый Русин, прийде на
кажду акцію, хоць теперь жыє на
католиках,“ гварить мі пані з поглядом на молодого тридцятника
с двома дітми, котра помагать
обслуговати. За даскілько минут
уж бісідую з ним. „З найстаршов
дівков мы мало бісідовали по
русиньскы, а теперь, кідь жыємє
в словеньскім селі, мушу єй догваряти, жебы бісідовала по-нашому.
Рузумить, лем не хоче бісідовати.
Молодшый сын бісідує. Того мы
уж веце вели ку русинству. Теперь чекаме далше,“ - гварить
мі радостный, як каждый отець,
котрый чекать свойого потомка.
„Тому уж в перинці буду лем порусиньскы бісідовати і співати. Не
хочу тото занедбати.“ Дітей є на
акції вецей, фотят ся, бігають по
лісі, опікають... Они суть наша
будучность, згодуєме ся з паном
Крайковічом, котрый меджі тым,
як цілый час старать ся, жебы
было вшытко в порядку і каждый
мав вшытко надостач, стигне ся
і одфотити з дітми. Зась є нас
веце... Трьоми хлопи приходят на
конях і так іскру зведавости, але
і радости не видно лем в очах дітей. Про мене є то але уж і час,
коли мушу поберати ся домів. По
дорозі роздумую над вшыткым,
о чім я міг бісідовати з Русинами,
котры в тот красный день пришли
демонштровати свою гордость.
О добрім выховаваню. О леґендах, о маґічности Маковиці. Іщі
раз оберну ся, жебы я пересвідчів ся, ці там суть. Суть там! Русини з Маковиці іщі не выгынули.
А знають тото і такым способом
указати. Маковиця. Маґічна. Сімболічна. Місце стрітнутя. Вірю, же
в започатій традіції од того року
буде дале продовжовати ся.

▲Інж. Мірон Крайковіч, головный орґанізатор акції в сполочности діточок, котры на Маковиці декламовали
будучность Русинів.

взяли участь, предкладать історію і актівіты РОС і тото, як є потрібне наше народне усвідомліня,
главні теперь перед списованьом
людей. Потім уж продовжує акція
забавов. Атмосфера є сердечна,
люди меджі собов знають ся і бісідують. Одкрывають свою історії
і ділять ся о свої радости і старости. Ани мене не зохабили боком,
хоць єм там „чуджій“, але „їх“.
►Погляд на участників Дня Русинів
на Маковиці.

www.rusin.sk

Русиньске літо

Варголів фестівал в Миковій
понукав найвекшы целебріты
Таня Рундесова, фото авторкы

Ч

ім іщі може преквапити Фестівал Анди Варголы в Міковій? Тот вопрос положыли
собі многы потенціоналны навщівниці, котры в послідніх роках холем раз навщівили тоту
літню подію в стропківскім окресі. Орґанізаторы тогорочного
19-го рочника в днях 31-го юла
аж 1-го авґуста зась доказали,
же лубок інтересности можно
посунути што раз высше. При
выбераню выступаючіх они пішли
до найвысшых глубин сучасных
целебріт.
ТЯГЛО ГОНЗА НЕДВЄД
Першый
день
миковского фестівалу належав окрем
фолклорных ґруп зо Словеньска,
якыма были Шарішан, Топлян.
Доу Шуркаловых і многы іншы,
поповым і фолковым гостям із
заграніча. Представила ся, наприклад, україньска співацька
ґрупа Перепілки, або італійскый
співак Давіде Маттіолі. Золотым
клинцьом проґраму став ся Гонза Недвєд з Прагы зо своїма
помаленькы аж знародненыма
співанками.
Його
годинове
выступліня притягло на амфітеатер і навколишню теріторію
высше пять тісяч позерачів – прихіленців, же тоту леґенду чеського фолку можуть відіти нажыво і
в такім малім селі, скоро на кінцю
світа, докінце такім малім, же не є
ани на ніжных мапах. Нечудо, кідь
рахунок його жытелів лем так-так
перевышує 150.
КАНДРАЧОВЦІ І КРЕСТ
Проґрам другого дня фестівалу в Миковій окрашлила главні
народна музыка феноменалного
Андрія Кандрача і його гостей –
Анны Порачовой, Марії Мачошковой і Монікы Кандрачовой. В
супер зложіню демонштровали
супер выступліня.

Rusínske leto

День културы в Кленовій - приємна
точка за тогорочным русиньскым
фестіваловым літом
В. Оцетникова, фото авторкы

С

▲І молода популарна звізда зо Свідника - Крістіна пришла поздравити
Миковчанів.

Переважно музычне выступліня доповнила славностна презентація книжкы Микова – русиньске
село в перемінах семох сторочі.
Представив єй сам автор і родак
з Миковой Доц. Василь Хома. Єй
путь до світа покрестів духовный
отець Петро Галько з Краснобрідьского монастыря.
Окрем далшого музычного тягла, ґрупы Млоці, позерачі дочекали ся і выхаджаючой популарной звіздочкы – співачкы Крістіны,
родачкы із Свідника. Почас вечора розбалила свій комплетный
репертоар. Співачка перед публіков вызнала, же Микову памятать
собі з дітинства, коли была ту
як школярька в школі в пріроді.
Выступліня перед півночов закінчіла своїм найзнаменітнішым
гітом о стромах з Горегроня.
МИКОВСКЫЙ ФЕСТІВАЛ
ГОТУЮТЬ УЖ ОД ЗИМЫ
Орґанізаторы акції – староста
села Александер Вацо і його заступця Михал Завацькый – притягли тот рік до просторів около амфітеатра і векшый рахунок станків – высше 40. Як нам на конець
повів Михал Завацькый, якость
події і лукратівных выступаючіх
є з рока на рік ліпша і зато, же
вшытко старостливо зачінають
готовити уж в зимі.

ерію русиньскых славностей в Сниньскім реґіоні завершыв День
културы в селі Кленова,
котрый одбыв ся в послідню
авґустову неділю - 29. 8. 2010
р. Уж по семый раз в тім селі
стрітили ся нелем жытелі села,
але і люди з околиці, родаци
і гості. На тім стрітнуті уж традічні не хыбив ани вызначный
родак, кленовчан Доц. МУДр.
Михал Штеньо, ЦСц., председа ЗІРС–у. У вступі одкрытя

з Гуменного, МСҐ Дукат, Зарічанка, співацьке тріо Дуга
зо Снины, дуо ВасиленкоБлыха, но і дітьскый ромскый
тенцьовальный колектів Терне
чаве із Ублі, дале Пайташы
і ФК Старинчанка. Участників
побавив і розосміяв домашній
дітьскый народный росповідач
Матуш Оцетник і ненаподобнюючій Йожко-Йожка. Красны
мелодічны пісні в управліні
Мірка Вочанеца із Словенії
і Петра Сташака потішыли

▲Погляд на співацьку ґрупу Дуга, котру успішно репрезентує і Анка
Ковачова, членка ДР РОС (перша зліва).

славностного проґраму к участникам приговорив ся староста
села Душан Гірча і посланкіня
ВУЦ ПСК Мґр. Надежда Сіркова. І тот раз, аналоґічно як і на
вшыткых русиньскых фестівалах сниньского реґіона, вшыткы
притомны посвятили минуту
тиха памяті Марії Чокіновой - вызначной шырителькы
русиньскых співанок, котра
того року одышла до вічности.

істо кажде сердечко. Тоту супер атмосферу доповняла
арома ґрілованых шпеціалностей і неформалне стрітнутя
в недалекых станках. Подля
слов старосты села є чісло
сім маґічне і щастливе число, а, може, як раз тото чісло
„забезпечіло“ і напрік не барз
добрым метеоролоґічным проґнозам шумный солнечный
день. Досправды красна і при-

▲ФК Ублянка своїм выступом барз заінтересовав вшыткых участників.

Културный проґрам отворив ФК
Ублянка, конкретно солістка
той ґрупы молитвов Отче наш.
В богатім проґрамі, з меджінароднов участьов, дале презентовало ся дуо Петрашовскых,
родинне тріо Маґуровых

ємна точка за тогорочным
русиньскым
фестіваловым
літом. Акція была орґанізована з фінанчнов підпоров
Русиньской оброды на Словеньску в рамках проєкту Дні
русиньскых традіцій.

▲Погляд на богату миковску публіку і выступ популарных Кандрачівців.

www.rusin.sk
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Загранічный сервіс

Zahraničný servis

„Супрова“ Камюньско–Сербска співпраця
-мк-, фото автора

Г

ость до дому - Бог до дому... Той пословиці в неділю 22-го авґуста 2010
притримали ся і членови ФК Барвінок
із Камюнкы, якы привитали в Камюнці мілу
навщіву зо села Бікічдол зо Сербії (котре
лежыть приблизні 40 км юго-западні од Нового Саду) пришли на Словеньско жытелі того
села на челі зо старостом Деяном Бобальом,
жебы презентовали свої традіції, гледали
властне коріня і жебы навщівили прятелів із
ФК Барвінок із Камюнкы. Бо як раз колектів
Барвінок перед роком брав участь на поїздці
в Хорватії і Сербії, де окрем іншого выступив
і в русиньскім селі Бікічдол. Участникам
выступліня колектіву зо Сербії барз любило
ся, што показали і в далшім выступліні в Орябині, де окрем своїх співанок презентовали
і пісні з ЦД Барвінок. Сам староста повів, же
познать ціле ЦД Барвінка наспамять, докінце і самы діти в Сербії учать ся повинні
в рамках музычной освіты і русиньского
языка як раз камюньскы пісні. Барз добра
співпраця, зачата в Сербії, была продовжована і в Камюнці, кідь Русинів із Бікічдолу
привитав наперед отець Ф. Крайняк на церьковнославяньскій літурґії, а потім росповів
історію і походжіня Русинів в Сербії. Многы
із гостей выливали при його словах і слызы
– „было то барз міле приятя. Отець Крайняк
нас барз красні привитав, люди прекрасні співали, а обряд быв цалком такый, як у нас“ –

конштатовали гості зо Сербії. По літурґії при
Сербскых Русинах заставовали ся і домашні
Камюнчани, котры їх сердечні витали і бісідовали з нима. Нескірше їх офіціалні при-

жебы приближыти гостям жывот містных людей в минулости, а тыж хотіли Бікічдоланім
указати прекрасну камюньску пріроду і горы,
бо як знаме, в Сербії мають шыроко-далеко
лем рівнину. Сполочны співы на камюньскых
полянах, танцьовачка, добра дяка, но главні

▲Сполочне фото словеньскых і сербскых Русинів в прекрасній пріроді камюньскых полянок.

витав і заступця старосту Інж. Юрай Єдінак,
котрый їм росповів о селі Камюнка і потім уж
членови ФК Барвінок позвали гостей коштовати оріґіналны камюньскы їдла (пирогы, ґуляш, закручаникы...) на камюньскы поляны,

Лемківска ватра в Михайлові
В днях 6-го – 7-го авґуста 2010 ДФК Хемлонячік Гуменне участнив ся ХХХ-го рочника Фестівалу Лемківска ватра в Михайлові в
Польску. На акції брало участь 17 музычных, співацькых і танцюючіх колектівів: з того 3 загранічны – Хемлонячік і Барвінок
зо Словеньска і Ружа з Україны, з Мукачева.
выповньовав співак ПУЛС-у Ма-сл-, фото -вптуш Павелчак. Польскых приятелів
за вшыткых словеньскых Русинів
ДФС Хемлонячік Гуменне поздравив председа РОС і тайомпредставив ся двома выступами ник СРР в єдній особі – Владимір
з танцями Танцьовачка, Шаріш, Протівняк, котрого емотівный приЦеперка, Паліцьовый і Гопак. Ко- говор вшыткы позітівно оцінили.
лектів допроводжала Вєрка Бегу- Фестівал орґанізовало Стованова, а переділы меджі танцями рішенє Лемков, котре снажыть

спокій з боку гостителів і гостей были тіпічны
про недільну навщіву.
Барз добрі зачата співпраця так може продовжовати, бо хотіня на обидвох боках є барз
велике.

ся утримовати сполоченьскый
і културный жывот Русинів - Лемків. Акція мала высокый художній
і сполоченьскый характер а то
і напрік доджу, котрый участникам,
выступаючім і орґанізаторам знеприємньовав жывот. Нащастя хвіля културный проґрам неогрозила.
На ватру пришли нелем жытелі
із близкой околиці, але із цілого
Польска. Пострічавали ся цілы
родины, молоды спознавали ся,
а тоты старшы споминали на часы
сучасны, но і минулы, на тяжкый
час, котрый їх постигнув по акції
Вісла. Што то было – акція Вісла?

Была то воєньска операція польской армады в 1947 року, в часі
котрой было насильні выселеных
800.000 Русинів - Лемків з іх країв,
а то 400.000 на Україну і 400.000
на теріторію одкы были выгнаны
Німці. Лемкам были одобраны
маєткы, церьквы, были розбиты
родины, выгубена інтеліґенція.
Є на почудованя, же іщі і днесь
тяжко рішають ся кривды з перед
вецей як 50 років, а Лемкы не можуть домочі ся своїх маєтковых
прав. Сполочна Европа і ґаранція
прав про народностны меншыны
суть світелком нелем про польскых
Лемків, але і про Русинів на Україні, котрых їх властна влада дотеперь не узнала як народность
і о котрых бывша україньска премєрка Тімошенкова высловила ся:
„Русины? - ,,Такый народ на Україні не є”... Притім Україна узнавать
152 народностей – аж на Русинів,
котрых протів їх волі і історічных
дійсностях поважають фурт за
Українців.
Лемківскы ватры в Польску суть
нелем сімболом, але і вызвов.
Сімболізіють одношіня Лемків к їх
културі, к ґрекокатолицькій або
православній вірі і к решпектованю народной културы.
◄ Веселый выступ Хемлонячіка на
Лемківскій ватрі в польскім Михайлові.
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Заміряне на Русинів

Молоды Русины по-русиньскы
Спрацовала С. Л., фото: Л. В.

Л

іто богате на різны
културны акції і фестівалы
закінчіли членови орґанізації молоды Русины (м.Р)
молодежным вікендовым табором під назвов молоды Русины
по-русиньскы. „Послідній авґустовый вікенд быв про участників
той акції барз актівный,“ потвердив тото і сам председа орґані-

но, же выставованы панелы будуть мочі быти презентованы і в
Універзітных просторах в Нітрі,
што поважую за великый успіх
в западословеньскім місті пропаґовати Русинів“. Другый день быв
заміряный на історію і русиньскый
язык. Наперед в дообідняйшых
годинах выступив о. Франтішек Крайняк з лекційов о історії Русинів, но єдночастні быв
обговореный і вопрос церькви
в контексті русиньской народ-

Zamierené na Rusínov

Списованя людей
Сповiдь перед образом матери
Днесь Мґр. Мілан Ясик, ґрекокатолицькый священик
в русиньскім селі Чабины, шефредактор русиньского
хрістіяньского часопису Артос

Із історії до сучасности
Раз я чітав в єдній історічній книжці, же на ярь 1848 р. в єднім
селі орав на паньскім полі наш бідный Русин. Коло нього переходив чуджій муж на кони, заставив ся і скрічав на нього: „Не
мусиш уж тяжко робити на паньскім, револуція нам принесла
свободу!“ Русин задумав ся над тым і повів собі: „І што я мам з
той свободы?“ Обернув ся і зачав орати дале.

▲Презентація русиньской заставы на молодежнім таборі была неоддільнов
частьов проґраму.

зації м. Р. Петро Штефаняк. 30
молодых людей практічно з каждого кута Словеньска прожыло
уж спомянутый вікенд довєдна
в готелі КОМЕКО в Старій Любовні. Прічін такого стрітнутя было
дакілько. Но главным цільом такой акції было шыріня русиньской освіты в області културы,
історії і языка меджі молодыма
людьми. Богатый проґрам быв
розділеный на три інтензівны дні.
Членови орґанізації, котры стояли
при заложіні братіславського ФК
RUTHENIA, першый день заміряли ся на репетіцію танців під хореоґрафічнов тактовков Штефана
Штеца. А вірьте, же были такы
шіковны, же і напрік барз набитому проґраму успіли научіти ся і затанцьовати хореоґрафію автентічного танця з Камюнкы. Тоты, што
не были на репетіції танців, зась
під веджіньом Мартіна Караша
приготовляли матеріалы на путовну выставку Русинів, з котров
потім будуть ся молоды люди
презентовати на різных акціях, забавах ці фестівалах. Подля слов
Мартіна Караша „выставка буде
обсяговати практічно вшытко,
што тыкать ся Русинів. Од історії
через освіту, културу, пресу і т. д.
Выставныма панелами хочеме
выразні помочі і з пропаґаційов
перед зрахованьом жытельства
2011 р., котра є барз потрібна
і важна. Уж теперь мам догваре-

www.rusin.sk

ности. Наслідна діскузія была
досправды богата і молоды
люди інтересовали ся практічно
о вшытко. Пообіді і вечор быв
проґрам присвяченый лем про
выуку кодіфікованого русиньского
языка. Ґарантка проєкту Алена
Блыхова обяснила окрем іншого і розвиток русиньского языка
в історічнім контексті, як і части
проблемовы вопросы – латініка
,,верзус“ азбука. Форма выукы
русиньского языка была приготовлена путавов і гравов формов.
Послідній день была напланована
екскурзія по Любовняньскім граді і сканзені, де як раз одбывали
ся і дні бачованя. Проєкт быв
підпореный із ґранту МК СР, секція
- култура народностных меншын.
Велике подякованя належыть
і Николайови Корманикови, маїтельови готела Комеко, де ціла
акція одбывала ся. ,,Вірю, же о рік
нам подарить ся зась зыйти іщі
во векшій кількости як теперь
і же змысел проєкта заховати
културу, язык і познати історію
Русинів – сповнив свій ціль уж
теперь.” Додавать по выдареній
акції председа орґанізації м. Р. П.
Штефаняк, котрый окрем іншого
быв і автором проєкту молоды
Русины по-русиньскы, у котрого зродила ся думка зоорґанізовати таку інтересну, но главні барз
потребну акцію про молодых людей. ДЯКУЄМЕ!

Думам собі, же много
Русинів іщі і днесь так роздумує. Што я з того мам,
же є свобода, і я запишу ся
ку русиньскій народности і
матеріньскому языку - русиньскому? І так, свойов
властнов заосталостьов,
індіферентностьов і неусвідомліньом собі потупляють
і зраджають свій властный
народ. Не знають порозумити, што є свобода. Кідь
мать в собі чоловік народну гордость і здорове усвідомліня, тоды не просить
ся і не задумує ся над тым, што мать з того, же є Русин і приголосить ся к Русинам. Скорше старать ся о тото, як найліпше
спознати свій народ, його културу, реліґію, історію і традіції.
А старать ся і о тото, як напомочі розвитку свойого народу і
народного богатста.

Русин я, як і моя фамелия
Я Русин і уж од дітинства через своїх родичів, отця духовного, но і вдяка свойому властному інтересу, розвивав
я своє народне усвідомліня. Дома мы все бісідовали порусиньскы і не мали мы проблем чітати азбуков. Важу собі
на нашім русиньскім народі богату історію, котра є про нас
учітельков жывота. Дякую Господу Богу, же можу служыти
як русиньскый ґрекокатолицькый священик меджі своїм народом в русиньскій парохії. При списовані людей, самособов
нелем я, но і ціла моя фамелия, приголосить ся к русиньскій
народности і русиньскому материньскому языку.

Про повзбуджіня
Хотів бы я повзбудити чітателів Інфо Русина, як і вшыткых
Русинів, жебы мы не роздумовали над тым, што будеме мати
з того, же мы Русины. Бо то є вопрос еґоістічного напряму.
Ліпше буде, жебы мы просили ся, што буде мати з нас наш
русиньскый народ, кідь приголосиме ся ку Русинам при списовані людей в 2011 року. Дайме собі вопрос, ці буду на хосен
своїй народности і буду розвивати своє духовне, културне і народне богатьство. Кідь спознаме свою ідентічность, она стане
ся нам великов перлов, котра може обогатити нас і нашы будучі ґенерації.
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Події і коментары

Udalosti a komentáre

,,Люблю жыти в Мирошові, бо ту люди добры“…
Емотівны вступны слова суть вынятком з мирошівской гімны ,,Зашвіт солнце“, котры одзвучали премєрово на юбілейнім 20-ім рочнику русиньскых културных славностей в селі Вышній
Мирошів свідницького окресу. Але подьме попорядку! Прекрасна хвіля притягла много людей іщі
до прекраснішого села Вышній Мирошів, котре находить ся в северній части Низкых Баскідів
приближні 13 км од Свідника і 23 км од Бардейова. О тім, же находиме ся в русиньскім селі, доказує
і вступна табла, на котрій є напис села і по-русиньскы!
Текст і фото С. Лисінова
В сучастности в селі жыє 569
жытелів, про котрых святочна послідня авґустова неділя
(29.8.2010) была досправды
святочнов! Бо в тот день містны
жытелі пережывали три великы
юбілеї вєдно. Першым быв
уж спомянутый 20-ый рочник
русиньскых културных славностей, де в културнім проґрамі
выступило много фолклорістів,
як: ДФК Маковичка, ФК Маковиця зо Свідника, популарне дуо
Сівулькова - Караш з Камюнкы,
домашня ЖСҐ, ці пряшівске тріо
Ліґа – Салока - Чума (в приватнім жывоті склад тріа творив:
прокуратор, бывшый діректор
умелецькой школы і поліціста) за
гармонікового допроводу Мілана Ґарберы. Може многы з вас,
котрым мено ЮДр. Андрія Ліґы
знакоме, то собі теперь істо подумате, же мы змылили ся в тім,
же як раз він выступив як співак
в уж спомянутім пряшівскім тріу.
Но опак є правдов, бо хоць А.
Ліґа є знамый в першім ряді як
некомпромісный бойовник за
принавернутя Руського дому
в Пряшові, ці уж спомянутый
і барз узнаваный пряшівскый
прокуратор, або член Містной
орґанізації Русиньской оброды
в Пряшові, так його співацькый

талент, міцне чутя к родному
русиньскому селу Вышній Мирошів лем потверджують його
універзалность, котра є великым
доказом того, же ани одлука од
дому, ці велика занепразненость

обробив Мілан Ґарбера. Подля
слов автора гімны А. Ліґы ,,слова
в гімні суть чісто Мирошівскы,
наприклад, в селі не гварить ся,
же находжу ся в Мирошові, але
Гмирошови,,. Гімна прозвучала

на Ґарберы дословні выкликали
домашню публіку к емотівным
слызам, „стендинк евейшн,, і великому аплавзу. Далшый юбілей
мирошівчани прожыли в подобі крещіня публікації під назвом
Вышній Мирошов, котрой славностне покрещіня одбыло ся як
раз уж на спомянутій славностній
акції в самім вступі. Значіть, новонароджена публікація є далшов
вызначнов подійов про Мирошанів, бо книжка такого характеру іщі
о селі не была надрукована. А кідь
споминаме цілый час талент на-

▲ Тріо з Пряшова (походжіньом з Вишнього Мирошова) зліва до права Л. Ґарбера, А. Ліґа і М. Ґарбера при премєровім
співі мирошівской гімны, котру дословні пережывали.

не позволяють забывати на русинство. Тото потведрив і премєрово в мирошівскій гімні Зашвіт
солнце, котрой він і Ш. Сухый
суть авторами і котру музычно

премєрово на акції в подобі співу самого автора, котрый ведно
з Лукашом Ґарбером (котрого
бабка походить тыж з Мирошова)
за гармонікового допроводу Міла-

шого прокуратора і жертовного
Русина А. Ліґу, так наконець уведеме іщі найвекше ,,бінґо“ a то, же
автором высше уведженой публікації о селі Вышній Мирошів є сам
А. Ліґа, котрый за помочі містных
жытелів, но главні Михала Петріка
написали таку інтересну публікацію. Подрібнішый обсяг публікації
уведеме в далшім чіслі Інфо Русина, но теперь іщі треба додати, же
подля слов автора, книжка завитать до каждого дому во Вышнім
Мирошові, а то цалком задарьмо!
Славностного крещіня публікації
на мирошівскім амфітеатрі, окрем
автора і сполуавтора, брали
участь: старостка села Міліца Цоцульова, отець духовных Александер Клебан, котрый до публікації спрацьовав Мирошівскый
літопис і Іван Чіжмар, котрый приготовив інтересне ДВД, котре буде
неодільнов частьов публікації. Уж
теперь вам прозрадиме, же на нім
находять ся автентічны звуковы
награвкы співів з Вышнього Мирошова іщі з 60-тых років.
◄ Погляд на красный выступ ДФҐ
Маковичка зо Свідника.
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Informačný servis

Книжка о Миковій од В. Хомы мапує і історію Русинів
Меджі села, якы мають здокументовану свою історію в конкретній публікації, зарядило
ся і село Микова. Історія того села в стропківскім окресі захоплює до книжной подобы єй
родак, літературный крітік, писатель, публіціста і діпломат в єдній особі – доц. Василь
Хома (на фотоґрафії в середині).

є то тыж нарисок історії Русинів на
выходословеньскій теріторії. Розоберать і околности вынику Ужгородьской унії, розвиток културы,
освіты, школства в русиньскім навколищу на позадю снажіня Габсбурґівців о выліпшіня феудал-

Таня Рундесова

К

нижку, котра мать назву
Микова – русиньске село
в промінах семых сторочі,
автрор представив зачатком авґуста т. р. славностнов презентаційов на Фестівалі А. Варгола
в Миковій. На путь к чітателям
єй выпроводив святым словом
духовный отець Павел Галько
(на фотоґрафії вліво) з Краснобрідского монастыря за участи
дальшого духовного отця Йосафата Луцака, дале старосту
села Александра Ваца і многых
участників. Книжка, як перша публікація о Миковій вообще, охоплює єй унікатну історію, яков не
може гордити ся хоцькотре село
в шыршій околиці. З ньов є повязана, наприклад, дакілько сторочна історія тяжіня нафты, унікатного явища на Словеньску, но
і інтересне повязаня з корінями
найвызначнішого світового попарт художника Анди Варголы.
Книга є присвячена і зачаткам
населіня, де суть спомянуты
і оріґінальны жытелі Миковой од
першого згаданя о тій усадлости
в 1390 р., показує на зміны історічного мена села (Mikeuagasa,
Mykachuagasa,
Mychkuagasa,
Michak, Mikowa), мапує можливе

Погляд на участників при крещіні книжкы. Зліва до права: Т. Рундесова, В. Хома (автор книжкы) і о. П. Галько.
походжіня русиньскых населенців, правдіподобні приведженых
русиньскым герцогом Федором
Корятовічом, описує соціалнореліґійный жывот, ґаздованя

і розвиток културы містных
жытелів.
Діло мать але і глубшый характер. Посвячена є нелем історії
села, але, як автор сам гварить,

RUSYNY, DAJTE O SOBI ZNATY!!!
Dumajte na svij rod i pry spysovaňu žyteľstva – 21. maja 2011! A pyšte:

Štátne občianstvo: Slovenská republika
Národnosť: rusínska
Materinský jazyk: rusínsky

ного сістему. Автор кінчіть книжку
закликом на схоснованя великого, але дотеперь несхоснованого
потенціалу Миковой в области
турізму. Текстову часть доповнює
на кінце і богате фотоґрафічне
приложіня, котре ілуструє, наприклад, баньску історію, повойновы
рокы ці сучасность села. Публікація, яку выдало выдавництво
Владимір Ваврек – ЦТП Штудіо
в Пряшові, є доступна в продаї на веце місцях, наприклад,
в ММУАВ в Меджілабірцях або
во Выходословеньскій ґалерії
в Кошыцях.

Наш край мать за собов
успішну реґістрацію
Подля інформації з www.rusin.sk,
справовала: -сл-

П

одля ініціаторів екзістуючі реґіоналны інтересы
северо-выходного
Словеньска може добрі обгайовати
лем реґіональна політічна партія. На додаток - ведь приходить
і час, жебы нова ґенерація нашла
уплатніня во верейнім жывоті.
Партія Наш край хоче здобыти
довіру людей уж в надходячіх
новембровых комуналных вольбах. В сучасности уж заступцьови
приправлюючого выбору політічной партії Наш край – Александер
Дулеба і Ян Ліпіньскый (підпредседа ЗІРС) уж подали на Міністерство внутрішніх діл СР пропозіцію
на реґістрацію партії. Найважнішов
частьов пропозіції, окрем штатуту
партії, выголошіня о централі партії і заплачіню справного поплат-

www.rusin.sk

Як уж мы в нашых новинках інформовали, на словеньскій політічній сцені выникать нова політічна партія Наш край. Подля слов єй ініціаторів головными прічінами про зроджіня
політічного субєкту є факт, же політічны партії, котры мають діяльность на цілословеньскій уровни не понукають проґрам про розвиток северо-выходного Словеньска і не хранять
народностны інтересы жытелів.
ку, были петічны листины з підписами жытелів, котры згоджують ся
зо взником політічной партії. “Мы
предкладали спискы з підписами
12 300 жытелів, што значіть,
же мы достаточні перекрочіли
граніцю 10 000, яку выжадує закон,“ - повів такой по предложіні
пропозіції А. Дулеба. „Мам з того
барз добре чутя, бо в юні 2010
мы першый раз верейні на семінарі в Пряшові презентовали
нашу думку о вынику і екзітенції політічной партії з містным
акцентом на реґіональный розвиток северо-выходного Сло-

веньска. Днесь, міцно вірю, же
мы сповнили вшыткы релевантности, жебы така партія могла
зачати реално реалізовати ся,“
- додавать вызначный політолоґ
з русиньскыма корінямі А. Дулеба.
Адміністратівна
процедура
о реґістрації партії зачінать дньом
поданя пропозіції на реґістрацію
політічной партії. Кідь пропозіція
не мать недостаткы або не є прічіна єй одмітнутя, міністерство
партію зареґіструє (запише до реґістра партій) до 15 днів од зачатя
процедуры. Штатутарный орґан

▲Інж. Ян Ліпіньскый підпредседа
Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска перед одовзданьом петічных
листів на МК СР.

партії мусить быти зволеный до
трьох місяців од вынику партії,
што значіть, же трьоми членови
приправного выбору мусять скликати до того датуму установлюючій конґрес партії. Іщі додаваме,
же патія Наш край буде мати свій
центер в Пряшові.
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Продовжіня Словника в букві А
admirál –a m адмірáл
admiralit//a -y ž адміралтíйство
admirálsky адмірáльскый
adnomináln//y gram. адномінáлный, примéнный;
~ inﬁnitív адномінáлный (примéнный) інфінітíв; ~
predmet адномінáлный (примéнный) предмéт
adopc//ia –ie ž práv. osvojenie адóпція, освоїня с
adoptant –a m práv. адоптáнт , освоїтель
adoptívn//y práv. адоптíвный, освоєный; ~ otec
адоптíвный отéць; ~a matka адоптíвна мáма;
~ syn адоптíвный (освоєный) сын; ~a dcéra
адоптíвна (освоєна) донькá; ~е dieťa адоптíвна
(освоєна) дітина
adoptovanka –y –niek ž práv. адоптовáнка,
освоєна донькá
adopt//ovať –ujе –ujú nedok. dok. práv. освоїти
сына, освоїти дóньку
adoptovateľ –a m адоптовáтель, освоїтель
adrenalín –u m chem. farm. zdrav. адреналíн
adrenalín//ový chem. farm. адреналíновый; ~
roztok адреналíновый рóсток
adres//a –y –ies ž v rôzn. význ. адрéса; vysloviť sa
na nieču ~u высловити ся на дачíю адрéсу
adresant –a m адресáнт, приїматель
adresár –a m адресáрь, адрéсна книжка
adresát –a m адресáт, доставáтель (письма)
adresn//ý адрéсный; ~á kritika адрéсна
(конкрéтна) крíтіка, крíтіка на дачíю адрéсу
adres//ovať –uje –ujú nedok. dok. адресовáти; ~
list niekomu адресовáти письмо комýсь; ~ otázku
niekomu адресовáти вопрóс комýсь
advent –u m cirk. рождествéньскый піст
аdverbializ//ovať sa -uje sa –ujú sa nedok. dok.
gram адвербіалізовáти ся
adverbiálny gram. адвербіáлный,
прислóвниковый
adverb//ium –ia s gram. прислóвник
adverzatívny gram. адверзатíвный,
протістáвный; ~e spojky адверзатíвны áбо
протістáвны злýчникы

Юрій Панько

A

advokát –a m адвокáт; robiť niekomu ~a робити
комýсь адвокáта, заступитися за кóгось,
обгáйoвати кóгось
advokátsky адвокáтьскый, юрідíчный; ~a
poradňa адвокáтьска порáдня (конзултáція)
aero– prvá časť zloženín аероaerodynamický аеродінамíчный
aerodynamika –y ž аеродінáміка
aeroklub –u m аероклýб
aerolínia –ie ž 1 воздýшна лíнія 2 Aеrolínie –ií
pomn. Аеролíнії (орґанізáція)
aerostat –u m аеростáт
afekt –u m áфект
afektovaný афектовáный
afektovať –uje –ujú nedok. афектовáти, робити
з афéктoм
aféra –y afér ž афéра; politická ~ політíчна
афéра; robiť ~u z niečoho робити афéру з чóгось
Afganistan –u m Афґаністáн
Afganec –nca m Афґаністáнець
Afganka –y ž Афґаністáнка
аfganský афґаністáньскый
aﬁnita –y ž рóдство; ~ dvoch jazykov рóдство
двох языкíв
aﬁx –u m lingv. áфікс
aforizm//us –u m афорíзм
africký афрíцькый
Afričan –a m Афрічáн
Afričan//ka –y ž Афрічáнка
afrikančin//a –y ž афрíцькый язык
afrikanistik//a –y ž афріканíстіка
afrikát//a –y ž lingv. афрікáта
Afrodit//a –y ž Афродíта
agát –a m áґас
agend//a –y ž аґéнда; viesť ~u вéсти аґéнду
agеns –a m gram. áґенс, субєкт діяня
agent –a m v rôzn. význ. áґент; ~ provokáter
провокáтор; špionážny ~ шпіóн
agentúr//a –y ž 1 аґентýра; obchodná ~ торгóва
аґентýра; tlačová ~ новинóва аґентýра; 2
(výzvedná služba) аґентýра
agilnosť –ti ž аґíлность, актíвность
agilný аґíлный, актíвный, діючій
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agitác//ia –ie ž аґітáція
agitačn//ý аґітáчный; ~á práca аґітáчна робóта;
~é atredisko аґітáчный цéнтер
agitátor –a m аґітáтор
agitátork//a –y ž аґітáторка
agitátorský аґітáторьскый
agit//ovať –uje –ujú nedok. аґітовáти; робити
аґітáцію, наговорёвати кóгось
aglomerác//ia –ie ž tech. аґломерáція;
концентрáція ж, скоплíня, нагромаджíня
aglomeračn//ý аґломерáчный; ~á pec ž
аґломерáчный пец м
aglomerát –u m tech. geol. аґломерáт,
нагромаджíня
aglomer//ovať –uje –ujú nеdok. аґломеровáти;
нагромáджовати
aglutinác//ia –ie ž lingv. biol. аґлутінáція
aglutinačn//ý lingv. аґлутінáчный; ~é jazyky
аґлутінáчны языкы
agnosticizm//us –u m ﬁloz. аґностіцíзм
agnostik –a m ﬁloz. аґнóстік
agón//ia –ie ž аґóнія , aj pren. byť v ~ii быти в
(стáві) аґóнії
agoniz//ovať –uje –ujú nedok. аґонізовáти
agrárnik –a m mn. č. –ci 1 (príslušník agrárnej
strany) аґрáрник, член аґрáрной пáртії 2 (statkár)
богáтый сéльскый господáрь
agrárny аґрáрный, сільскогосподáрьскый,
земéльный; ~a reforma аґрáрна (земéльна)
рефóрма; ~a strana аґрáрна пáртія; ~a kríza
аґрáрна крíза
agregát –a m tech. аґреґáт; vodný ~ вóдный
аґреґáт
agregátový аґреґатóвый
agres//ia –ie ž аґрéсія
agresívnosť –ti ž аґресíвность
agresívn//y аґресíвный; ~a povaha аґресíвный
харáктер; ~a politika аґресíвна полíтіка
agresor –a m аґрéсор
agresorsk//ý аґрéсорьскый; ~é snahy
аґрéсорьскы снажíня (стремлíня)
agrikultúra –y ž аґрoкултýра
agro- prvá časť zloženín aґро- agrotechnika
аґротéхніка; agrobiológia –ie ž аґробіолóґія
agrobiológ//ia –ie ž аґробіолóґія
agrobiologick//ý аґробіолоґíчный; ~é pokusy
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аґробіолоґíчны óпыты
agrofyzika –y ž аґрофíзіка
agronóm –a m mn. č. -ovia i –i аґрогнóм
agronómia –ie ž аґронóмія
agronomický аґрономíчный
agrotechnick//ý аґротехнíчный; ~é termíny
аґротехнíчны тéрміны ( в значíні часы)
agrotechnik –a m аґротéхнік
agrotechnik//a –y ž аґротéхніка
ah cit. ах
aha cit. 1 агá 2 (na znak súhlasu) агá, гей
ach cit. ах, ай, ой; ach ako dobre! ах al. ох як
дóбрі
aj¹ spoj. i, ale aj но і; aj keď... і кідь... hoci aj... хоць і ...
aj² cit. яй, ах, ох
ak (vo význame keď) spoj. як; ak nechceš, nerob to
кідь не хóчеш не роб тотó; ak nevieš, nehovor кідь
не знаш, не говóрь; ak... tak (hovor. s opakovaným
slovom): ak sa díva, tak sa díva як позéрать, так
позéрать
akác//ia –ie ž акáція
akáciový акаційовый
akadém//ia –ie –ií ž 1 акадéмія; ~ vied акадéмія
наýк; Slovenská akadémia vied Словáцька
(Словéньска) акадéмія наýк; vojenská ~ воєньска
акадéмія; učiteľská ~ учíтельска акадéмія; 2
(slávnosť, predstavenie) літератýрный вéчор;
usporiadať ~iu зорґанізовáти (зробити) акадéмію
(концéрт)
akademickos//ť –ti ž академíчность; академíзм
akademick//ý академíчный; ~é vydanie
академíчне выдáня; ~ titul академíчный тітул;
~ čas (štvrťhodinka) академíчный час; ~ maliar
академíчный малярь
akademička –y –čiek ž; členka Akadémie vied
акадéмічка ж, члéнка Акадéмії наýк
akademik –a mn. č. –ci m акадéмік
akademizm//us –u m академíзм; академíчность
akajúci –a, -e lingv. áкаючій -а, -е; ~e nárečia
áкаючі гóворы (діалéкты)
akanie –ia s lingv. áканя
akať –aka –ajú nedok. lingv. áкати, áкать, áкають

Русиньска языконаука
Rusínska jazykoveda
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Народив ся новый фолклорный колектів –

РУТЕНІЯ (РУСИНІЯ)
Де было, там было, быв раз єден ,,суборик“ ... так бы могло зачати ся повіданя
о выникнутюнового русиньского фолклорного колектіву, кідь бы то было лем в приповідці.
Але мы оставаме ногами на землі, і мы рады, же подарило ся нам заложыти художній ансамбель під назвом Фолклорный колектів РУТЕНІЯ.
-пш-

З

ачаточны думкы о заложіні
колектіву сягають іщі до зачатків заложіня неформалной ґрупы молодых людей в 2007
року. Але малый членьскый фундамент і незнакомы мена новых
звіздочок русиньского жывота не
давали в тім часі тій думці зелену.. Тоту ідею подарило ся знова
,,накопнути“ по 4-ій Русиньскій забаві в Братіславі, коли пані Божена Загорцова знова роспрудила
діскузію о заложіні ансамблю.
Нелем же обновила діскузію, але
помогла і при забезпечіню просторів і кроїв. Стала ся якымсь патроном ансамблю, котрый робить
під веджіньом Петра Штефаняка
(председа орґанізації молоды
Русины). І так поступні од янувара
2010 прибывать кількость новых
членів переважні з русиньскыма

▲Погляд на інтензівну репетіцію співацького нововыникнутого колектіву
Рутеніка.

корінями. Ансамбель іщі як незнакоме зоскупіня выступив зо
своїм першым танцьом на юбі-

лейній 5-ій русиньскій забаві в
Братіславі. По дакількох місяцях інтензівной приправы было

ясно, же з того зоскупіня може
вытворити ся і фолклорный колектів, з чого выникла і назва
РУТЕНІЯ, котра мать припоминати історічну назву теріторії,
де жыли Русины уж в давных
часах (marka Ruthenorum). Теперь мать можность указати і на
факт, же молоды люди о історію
своїх корінів не стратили інтерес. В сучасности ансамбель робить репетіції в наградных просторах Економічной універзіты
в Братіславі і такым способом
приготовліє ся на своє офіціалне крещіня, котрым мать быти
выступліня на 6-ій русиньскій забаві в Братіславі 23-го октовбра
2010. Приправлює ся і пропозіція
лоґа колектіва, котрый дотеперь
робить під орґанізаційов молоды
Русины. Часом выникне нова
рубріка на інтернетовых сторінках www.molody-rusyny.sk де
буде можливость посмотрити до
,,утроб“ ансамбля i такым способом надвязати на нього контакт.
„Я барз радый, же тота думка
ословила молодых людей докінця вецей як шпортовы актівіты,
котры мы дотеперь успішні розвивали. Выникнутя ФК є доказом
великого потенціалу молодых
людей і хотіня робити дашто про
утримованя властной културы„
– додавать на конець ведучій ансамблю Петро Штефаняк.

ФК Хемлон ексцеловав в Німецьку
Людовіт Джубак

В

днях 6-го – 9-го авґуста
2010 р. членови ФК Хемлон з Гуменного взяли участь на 25-ім рочнику
Меджінародного
фолклорного фестівалу в Шваленберґу в
Німецьку, якый одбыв ся під покровительством Меджінародной
рады орґанізаторів фолклорных
фестівалів і народного художництва Ц.І.О.Ф.Ф. На фестівалі
нашы фолклорісты участнили
ся вєдно з міцнов конкуренційов
колектівів практічно з каждого кута світа, што творило
вєдно аж 400 выступаючіх. Уж
першый день фестівалу, на
вступній великій акції, презентовали ся нашы фолклорісты
во фестіваловій галі танечныма
креаціямі в діско рітмі, котры допроводив піснями діджей Андре.
Наступный день абсолвовали
прямо выступліня на намістю в
історічній части міста Шваленберґ
і підвечор в поході вшыткых
выступаючіх перешли містом
аж на фестіваловый пріродный
амфітеатер, котрый быв в
навколишній пріродній сценерії.
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По офіціальнім одкрыті фестівалу
хемлоняцькы танцюристы презентовали ся Замутівскым чардашом, Каменицькыма ціфрами
і Шарішскым чардашом. Темпераментны танці і різкы співацькы
блокы співанок декламованыма
співацьков ґрупов Гачуры, під
тактовков прімашкы ЛМ Соколей
Ніны Бірковой, заінтересовали
богату публіку і выступаючіх з
остатных фолклорных ґруп. Супроводнов акційов было в просторах історічной радніці з 1579 р.
за участи презідента фестівалу,
як і заступців міста, стрітнутя
делеґацій колектівів, на котрім быв
каждый із участницькых колектівів
оціненый
орґанізаторами
фестівалу. ФК Хемлон потішыли
слова хвалы і узнаня выконів
фолклорістів і одмінов за їх выступ было уж теперь позваня
на будучорічны меджінародны
фолклорны фестівалы в Булгарії
і Портуґальску. Третій день перебываня в Німецьку, фолклорісты
были участниками танцьовальной
школы і народной забавы, в якій
каждый з притомных колектівів
учів остатных властны танці. По
завершалнім выступліні вшыткых
участників, на сцену вышов ноч-

▲Ексклузівне фото ФК Хемлон прямо з місця одбываня фестівалу.

ный варташ, котрый сімболічным
одтрубіньом на коровїм рогу
закінчів 25-ый рочник фестівалу.
Выступліня ФК Хемлон на
тім фестівалі было реалізоване

за помочі ґрантового сістему
Міністерства културы Словеньской републікы - Про СЛОВАКІА
і посланкіні НР СР Мґр. Яны Вальовой.

RUSYNY, DAJTE O SOBI ZNATY!!!
Dumajte na svij rod i pry spysovaňu žyteľstva – 21. maja 2011! A pyšte:

Štátne občianstvo: Slovenská republika
Národnosť: rusínska
Materinský jazyk: rusínsky
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Факты, позваня

Faktá, pozvania

Позваня до Хмельовой (окр. Бардійов)
Село Хмельова, Русиньска оброда на Словеньску, Здружіня
інтеліґенції Русинів Словеньска Вас позывають
11. сектембра 2010 (субота) на Хмельовскы дні хліба в рамках
11. Фолклорных славностей і Дні русиньскых традіцій.

ПРОҐРАМ:
ОД 9. ГОД.
- одкрытя Дні хліба, показаня пріготовліня
квасу, мышіня і печіня хліба, готовліня
і варіня традічных народных їдал,
-фотодень „Мойіма очами“, котрого цільом
є фотообєктівом захопити атмосферу в
нашым русиньскым селі через славностный
день, промітаня документарных філмів
Йосиф і його братя (Jozef a jeho bratia) і
Василь Гопко, блаженый Русин... (Vasiľ
Hopko, blahoslovený Rusín...), вернісаж
малярской творчости Марты Ауґустінской
(родачкы із Хмельовой)

15.30 ГОД
- выгодночіня фотоґрафічного конкурзу

12.00 ГОД.
- деґустація традічных їдал при людовой
музыці

Модераторка проґрама: Маріянна Железна

17.00 ГОД.
- културный проґрам в салі Културного дому
в Хмельовой, де выступлять:
- ФК Маковіця із Свідника
- Самі Собі – ФҐ клубу пензістів із Бардійова
- Дружобна співацька ґрупа із Ґладышова
(Польско)
- Крыниченика – дівчача співацька ґрупа при
ОШ Хмельова
- Діти МШ Хмельова

Йосиф і його братя
на фестівалі філмів
Здружіня інтеліґенції
Русинів Словеньска
і Устав памяти народа
з радістьов ознамують, же
їх документарный філм
„Йосиф і його братя“
(Jozef a jeho bratia, режія:
Анна А. Главачова; 2009
р.) буде уведженый на 5-ім
Меджінароднім фестівалі
Сінематік в Пєштянах дня
14-го септембра о 17.00 год.
в секції – Што дім дав
(Čo dom dal).

ВШЫТКЫ СЬТЕ СЕРДЕЧНО ПОЗВАНЫ!!!

zoznámenie sa, gratulácia a pod.
Ak budete chcieť uverejniť gratuláciu, stačí poslať fotograﬁu
a krátky text s blahoprianím.

AKO INZEROVAŤ?
1. telefonicky na čísle: 051/772 28 89,
aj formou SMS na čísle mobilného telefónu: 0918 176 804

2. na e-mailovú adresu:
rusinska.obroda@kryha.sk,
sekretariat.ros@centrum.sk
3. listom na adresu: Rusínska obroda na Slovensku - Info Rusín,
Levočská č. 9, 080 01 Prešov

1/3 strany
1/4 strany
1/5 strany

20 Є
15 Є
5Є

Cena za uverejnenie inzerátu
v riadkovej inzercií s využitím
maximálne 50 slov – 7 Є.

KOĽKO ZAPLATÍTE?
Cenník uverejnenia plošnej
inzercie:
Rozmer
Cena v EUR
1/1 strana
50 Є
1/2 strany
30 Є

Pri uverejnení toho istého
inzerátu opakovane 2x za sebou, ponúkame 30% zľavu
z celkovej sumy príslušného
inzerátu.

Поздравы дітей з літнього
табора на Сниньскых
рыбниках.

ІnfoRUSIN vydáva Rusínska obroda na Slovensku. Realizované s ﬁnančnou podporou
Ministerstva kultúry SR- program Kultúra národnostných menšín 2010. Evidenčné
číslo: EV 1739/08. Šéfredaktorka: Bc. Silvia Lysinová. Redaktor: Mgr. Peter Medviď.
Korektor: Doc. PhDr. Juraj Paňko, CSc.. Výroba: ADIN. s.r.o., Prešov. Adresa redakcie
a administrácie: Rusínska obroda na Slovensku, redakcia INFO RUSÍN, Levočská,
č. 9, 080 01 Prešov. Tel: 051/7722889, 051/7482776, 0918 176 804. E-mail: sekretariat.
ros@centrum.sk, rusinska.obroda@kryha.sk, www.rusyn.sk. Predplatné na rok: Slovensko: 6,64 Є, Európske štáty: 12,66 Є, mimoeurópske štáty: 18, 66 Є. Inzeráty, reklamy,
sponzoring preberáme v redakcii Info Rusin, Prešov (budova Daňového úradu, 2. posch.),
každý pracovný deň od 12.00 - 16.00 hod. Neobjednané rukopisy a fotograﬁe nevraciame! Publikujeme i názory, s ktorými nie vždy súhlasíme. Za obsah príspevku
zodpovedá autor. Info Rusín je distribuovaný aj do novinových stánkov prostredníctvom
MEDIAPRESS Poprad, spol. s r.o. (okresy: Stará Ľubovňa, Poprad, Levoča, Kežmarok,
Spišská Nová Ves) a KAPA DAB Prešov, spol. s r. o. (okresy: Prešov, Bardejov, Humenné,
Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov n/T.).
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НАЙ з радваньского
фестівалу.

Rusínska obroda-Info Rusín
Levočská 9
080 01 Prešov 1
“D+4”
4/2007/RPC PO

17/2010

17/2010

V Info Rusíne môžete uverejniť
akúkoľvek plošnú a riadkovú inzerciu:
- reklama ﬁrmy, propagácia predvolebných kandidátov, predaj,
nákup, výmena, prenájom, reality, ponuka zamestnania, služby,

17/2010

В далшім чіслі Інфо Русина дочітате ся:

Осадне в Осаднім.

Platené v hotovosti
080 10 Prešov 10

www.rusin.sk

