info РУСИН

č. 21-22 | ročník VII. | november 2010

ІНФОРМАЧНЫЙ ДВОТЫЖДЕННИК РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА
INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK RUSÍNOV SLOVENSKA

NÁŠ
JUBILANT

ZAMIERENÉ
NA RUSÍNOV

12

6-7
Інж. Мірон Крайковіч

День Русинів під Вігорлатом

Рік юбілея ґрадує

20

| fakty | kultúra | história |
aktuálne informácie o Rusínoch
a nielen pre Rusínov
| факты | култура | історія |
актуалны інформації о Русинах
а не лем про Русинів

Ґлоса

років од першого сейму
Русиньской оброды

Спрацовали: С. Лисінова, П. Медвідь, фото: архів редакції ІР
Рік 2010 є про Русинів Словеньска роком великых і цінных юбілеїв, і вдяка тым юбілеям ту днеська
можеме быти і писати про
вшыткых нас тоты статі. Конкретно 27-го януара мы припомянули
собі 15-тый юбілей од святоч-

ного выголошіня Кодіфікації
русиньского языка на Словеньсу, 25-тый марец записав ся до
історії Русинства, як день зроджіня Русиньской оброды. Значіть, же в тот день орґанізація
ославила уж свій 20-ый юбілей,
а в тых днях ославы ґрадують 17ым новембром, бо тоды, пе►с. 2

▲ Сучасны лідры двох юбілуючіх орґанізацій. На фото горі зліва М. Штеньо
(предсідатель ЗІРС) і В. Протівняк (предсідатель РОС ) на 10-ім юбілейнім
Сеймі Русиньской оброды в Бардійовскых Купелях. Долов наліво: М. Андраш,
предсідатель МО РОС в Братіславі; направо Л. Штецова, предсідателька
МО РОС в Меджілабірцях.

ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА
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Поздравляме
Здружіня інтеліґенції
Русинів Словеньска
(ЗІРС) з нагоды 15
рочного юбілею
-р-

Єрей Маркo Кундіс
правосланый священик
в Брезовій під Брадлом,
походжіньом з Попраду.
Мы, Русины, барз любиме
церьков і вшытко, што ку церькви
належыть. Апостол Павел в своїм письмі Ґалатом пише: „Уж не
є Жыда ани Ґрека, не є раба ани
свободного, не є мужа ани жены,
бо вы вшыткы сьте єден в Ісусу
Хрісту.“ (Ґал 3, 28) Мам таке почутя, же даколи мы тоты слова
так береме до нашоґо сердця, аж
забываме на материньску бісіду.
Но Апостол Павел хоче тыма словами одстранити націоналны бої
із церьквы. А не тото, што даколи
робиме мы, же ідеме одстранити
нашу русиньску ідентічность з нашоґо жывота. На парафії, де єм,
мам лем Українців, (xоць суть далеко од домова, утримлюють собі
свою віру, културу і ідентічность)
дакілько із них называть ся уж лем
Словаками, хоць їх рот дотеперь,
не знать забыти материньску бісіду. Дакого мі тото припомянуло.
Вам ні? Але векшына з них знають, хто суть, тримуть свою ідентічность, хоць суть на Словеньску.
Раз в домі смутку єдна пані ґварить моїй віруючій: „Preložte pánovi
farárovi...“ Одповів єм єй на тото,
же спокійно може бісідовати понашому, же я єй розумлю. Зостала
на ня позерати, як кідь бы праві
увіділа чудо... Тым хочу повісти, же
може нас даколи люди поважають
за дашто менше, але то не значіть,
же дашто менше сьме, же ся маме
ґаньбити за свою народность, або
же кідь сьме Русины, так мають
нас брати даяк інакше... В маю
2011 р. буде про нас велика скушка. Зато вірю, же каждый Русин
обстоїть тов скушков штонайліпше
без уж авізованых націоналных
боїв в церькви...

З

ІРС было зареґістроване на МК
СР 27. 11. 1995 р., значіть, перед 15-ма роками узріло світло
світа. Окрем презентації русиньского
фолклору (напр., з меном орґанізації є повязаных 8 концертів: А чія то
хыжа... по цілім Словеньску) інтересує ся і важнішыма темами як: орґанізованя одборных семінарів, діскузны

▲Чіє тото дівчатко шыє на
машыні?...Фото з успішных серій,
акцій ЗІРС в рамках концертів А чія
то хыжа, котры одбывали ся практічно по цілім Словеньску.

вечоры, позераня філмовых документів і докінця мать за собов і продукцію двох документарных філмів.
Од року 2005 є ЗІРС выдавательом
електронічных новинок (е)русинФорум. Хоць во веджіні ЗІРС вычеряло
ся вецей людей, но од самого зачатку мать орґанізація того самого
председу, узнаваного ортопеда, родака із Кленовой доц. МУДр. Михала Штеня, кандідата лікарьскых
наук. Підпредседом ЗІРС-у є Інж. Ян
Ліпіньскый, котрый свойов актівностьов достав орґанізацію на попередні
місця в области русиньского руху на
Словеньску. Про інтерес іщі додаваме, же ЗІРС є колектівным членом
Русиньской оброды на Словеньску
і близко співпрацує з орґанізаційов
молоды Русины. Дорогый юбіланте,
на многая і благая літа! Най надале
свойов плоднов роботов приспівате
ку богатству русиньского културносполоченьского жывота.

На многая і благая літа!
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►с. 1
ред 20-ма роками одбыв ся
першый Сейм Русиньской
оброды, котрый офіціалні ,,одштартовав“ 20 рочну путь найстаршой орґанізації Русинів на
Словеньску. Як знаме, історія Русинів сягать далеко до минулости
і снажіня о вытворіня даякого репрезентанта про Русинів были
многорочны. Но конкретно тото
зреалізовало ся аж заложіньом
Русиньской оброды і потім єй
першым сеймом, котрый одбыв
ся, як уж мы увели, 17-го новембра 1990 р., як раз до рока і до дня
од ніжной (,,заматовой“) револуції. Іщі перед револуційов в 1989
р. в просторах Основной художньой школы в Меджілабірцях єй
учітель ПаедДр. Михал Бицко
приготовив выставку о Анди Вархолови. Во світі знамый А. Вархол, америцькый художник і представитель кінематоґрафії овплив- ▲Фото з 2008 року, зо засіданя Выконного выбору в Пряшові. Зліва до права: П. Дупканіч, І. Бандуріч і Т. Латтова.
ньовав світове художництво 20-го
стороча. Многы матеріалы были форум по дакількох днях змінило пропоновав, жебы тота русиньска шові, яку вів Мґр. Александер
тоды на выставку запожычены од назву на Верейность протів на- ініціатіва была названа як Ру- Зозуляк. Його помочов могли
родины Завацькой з Миковой сілю (дале ВПН) і його предсе- синьска оброда. Сама назва під- Меджілабірчани презентовати ся
і Протівняковой зВыдрані. Спо- дом быв в першім і в другім случаї кресльовала факт, же ту екзісту- на сторінках тыжденника Нове
мянута Выставка была міцным Петро Фецура. Поступні зачали ють снажіня о просаджованя прав життя, котре было пресс орґаном
імпулзом про многых Меджілабір- припойовати ся і актівізовати ся Русинів формов народностного СРУС-у. По дакількох стрітнутях
чанів і іншпіраційов на плодны і далшы прорусиньскы орієн- оброджіня. Сімптомом тодышніх представителів обидвох ґруп
діскузії о русинстві. Тоты факты тованы молоды люди – Інж. Ла- днів, котры вызначні приспіли было уж ясно, же їх концепції - набыли лем доказом того, же ру- діслав Рогач, Ладіслав Ґуба, к народностному оброджіню Ру- прямованя в русиньскім руху барз
синьске усвідомліня меджі людь- Мірко Калиняк, Мґр. Владімир синів на теріторії тодышнього росходять ся (уж тоды сама назва
ми екзістує, і лем чекать на добру Цепко, Мґр. Александер Фран- Чеськословеньска, было выни- Русин верзус Русин–Українець,
хвілю, жебы оно наповно прояви- ко. Даколи в середині місяця де- кнутя тзв. ініціатівных ґруп. При але і окремы цільовы задачі). І з
ло ся. Тверда і скоро дакількороч- цембра 1989 р., в Містьскім освіт- Ініціатівній ґрупі за оброджіня Ру- той прічіны 25-го марца 1990 р.
выникла орґанізація–рух Руна українізація охабыла
синьска оброда (офіціалні
плытку борозду во векшыні
зареґістрована была в ноРусинів, бо зміны были
вембрі 1990 р.), яка ясно наповязаны зо вшыткыма.
прямовала путь далшого
Тыма, што такы зміны пророзвитку в ужыток Русинів.
саджовали, і тотыма, што
На установлюючім засідані
тоты зміны одшмаряли. Зато
особисте оцініня належыть
(покы што лем во формі
тым, котры свою роботу прируху) быв за председу Русвятили народностным дісиньской оброды зволеный
лам - обновліня русинства.
Михал Турок–Гетеш. На
Оброда русинства на Слоустановлюючім засідані учавеньску мала єдну спеціфічствовало 103 представитену властность – різкый одпір
лів з дакількох русиньскых
ведучіх проукраїньскы орієнініціатівных ґруп з окресів
тованых
представителів
Бардійов, Братіслава, ГуКултурного союзу україньменне, Меджілабірці, Пряскых трудящіх, якы мали
шів, Прага і Свідник. Ту трев
руках
орґанізачны
ба отворені повісти, же найштруктуры по цілім Словеньвекшу заслугу на зроджіні
ску, заступників в ценРусиньской оброды мали
тралных державных орґанах
Русины із Меджілаборець,
і інштітуціях, наприклад, і во
што потверджує і высловліня
вшыткых школах, в радіу,
єдного із основателів орґанітелевізї, театрі і новиньках. ▲Ф. Віцо, А. Кузмякова, предпослідня председкыня РОС, В. Турок першый председа РОС, зації ПаедДр. Михала БицНародностны вопросы зача- котрого 5-тый юбілей од смерти (7. новембер 2005) собі в тых днях припоминаме і М. ка, котрый ку тій проблемали наперед рішыти ся Мальцовска на Европскій конференції в Празі.
тіці повів тото: „Тото, же
в нововыникнутім руху Обмаме Русиньску оброду
чаньске форум в місті Меджіла- нім центрі в Меджілабірцях (за синів в Меджілабірцях, яку вів Пе- (уж яка она днесь є - така є) дябірці і першый імпулз прийшов од тодышнього діректора ПгДр. Ми- тро Фецура, была вытворена, на- куйме Лабірчанам із бывшой
ПаедДр. Михала Бицка, Петра хала Турока–Гетеша), на єднім із приклад,
Ініціатівна
ґрупа ВПН..., ... бо до сейму основали
Фецуры, Осифа Ґраматы і Мґр. засідань коордіначного выбору Русинів–Українців Чесько-Сло- Русиньску оброду лем ЛабірчаЛюбоміра Оначіла. Обчаньске ВПН Інж. Іван Біцко з Братіславы веньска за перебудованя в Пря- ни...“
Задачов
Русиньской
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оброды было окрем іншого хранити свої реалістічны погляды
і пріроджены тугы перед атаками
СРУС-у. В тім часі была Русиньска оброда уж цалком міцна орґанізація і ту є місце спомянути
окрем уж высше уведженых
і далшы мена Русинів і Русинок:
МУДр. Василиса Бородачова,
Михал Хахаляк, о. Михал Беґа,
о. Франтішк Крайняк, о. Ярослав Поповець, Інж. Василь Варян, Штефан Бунґаніч, Серґей
Сметанка, ЮДр. Евґен Ґалішін,
Анна Владыкова, Андрій Ліптак, Осиф Біцко (Збудьска Бела),
Ян Бака (Свідник), ПгДр. Іван
Бандуріч (Бардійов), Федор
Віцо (Пряшів), Маріян Харітун
(Гуменне), Любо Латта (Снина),
Др. Василь Ґмітерко (Свідник),
Нікіта
Бунґаніч
(Гуменне)
і далшы. Тоды участници засіданя прияли Выголошіня, в якім
окрем іншого были підкреслены
тоты цілі: Узаконіня незалежной
русиньской народности, узаконіня назвы русиньскых народных школ, в церьквах служіня богослужеб в церьковнославяньскім языку і мінливы
части (апостол, євангеліє і проповіді) в русиньскім языку, переназваня културных інштітуцій – Україниского народного
театру на Театр Александра
Духновіча в Пряшові і Музея
україньской културы в Свіднику на Музей русиньской
културы. Тыж пожадовали, жебы
зрушыли ся назвы головных орґанів, якы были плодом тоталітной ідеолоґії. Русиньска оброда
соглашала ся зо вступом до Унії
народностных меншын Чеськословенсьска і наслідні до Паневропской унії народностных
меншын. І на засідані указало ся,
же русиньскый рух набывать
цілодержавный характер, што
значіло, же зачінать зґрупововати і далшы ініціатівны ґрупы і же
треба вытворити компактну орґанізацію з пожадованыма належностями і штруктурами, котры бы
выходили зо штатуту орґанізації
і потім орґанізацію леґісластівні
зареґістровати на приналежных
державных орґанах. Приправный
Коордіначный выбор Русиньской
оброды 12-го авґуста 1990 р.
схвалив Становы Русиньской
оброды, якы выпрацовали ПаедДр. Михал Бицко і Мґр. Александер Франко. Першы Становы
Русиньской оброды были зареґістрованы на Міністерстві
внутрішніх діл СР дня 1-го октобра 1990 р. під ч. спису 125/1400/90-2972. Тым завершыли ся
приготовліня на офіціалну леґалізацію першой орґанізації зєдночуючой Русинів на теріторії
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тодышнього Чеськословеньска
і на єй першый сейм. Тым способом Русиньска оброда стала ся
четвертов русиниьсков орґанізаційов во світі (Русиньска
асоціяція «Rusyn Association»
заложена в 1983 р. в Мінесоті
«США», Приятельство Лемів
«Стоваришиня Лемів», яка
выникла в апрілю 1989 р. в Польску і Общество карпатьскых Русинів «Общество карпатских Ру-
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были: Миколай Ляш, Мґр. Александер Франко, Ярослав Сісак,
Штефан Ладижіньскый, Мґр.
Анна Кузмякова і Владимір
Протівняк. Іщі треба спомянути
далшы вызначны моменты
в розвитку Русиньской оброды
і русиньской народностной
меншыны, жыючой на теріторії
сучасной Словеньской републікы: зміна назвы Україньского
народного театру (УНД) на Театр

ства, котры анґажують ся ці уж
в народно–оброджуючім процесі, або в хоцьякых іншых актівностях, ці областях, підпоруючіх
русиньску народностну меншыну
на Словеньску. Фактом надале
оставать, же Русиньска оброда на Словеньску є і дале найвекшов,
найвызначнішов,
найстабілнішов і найстаршов
орґанізаційов, котра репрезентує і застрішує русиньску
народностну меншыну на
Словеньску і є членом Світовой рады Русинів. Актівности
далшых русиньскых орґанізацій,
котры в сучасноти дійствують
на
теріторії
Словеньской
републікы. РОС підпорує в рамках взаємной співпраці, бо вєдно помагають при народнооброджуючім процесі Русинів на
Словеньску, котра перед двдцятьома роками зачала як раз
наша юбілантка - Русиньска оброда. Веце о актівностях РОС,
о хронолоґії вшыткых Сеймах
РОС, як і много іншых інтересностей можете дочітати ся і в
публікації, котра в тых днях
выходить під назвов Наша
двадцять річна путь, котрой
зоставителями суть: А. Кузмякова, П. Дупканіч і А. Франко
і котры нам дали достаточне
множество інформацій, з котрых
мы могли спрацовати про вас
днешню святочну статю, за што
їм належыть велика подяка.

ВЕЛИКА ПОКЛОНА
▲В 1995 році, М. Ляш, (1933-2008)як председа Русиньской оброды на Словеньску, зограв велику роль при такім вызнамнім акті про Русинів на Словеньску, котрым была кодіфікація русиньского языка.

синов», заложене во фебруарі
1990 р. з дійствованьом на теріторії Підкарпатьской Русси
«Україна»). Выникнутьом і актівностьов Русиньской оброды
вытворили ся кондіції про зновузроджіня русиньской народности і русиньска народностна
меншына в тодышнім Чеськословеньску мала свойого першого
офіціалного репрезентанта до
державных орґанів і інштітуцій.
Першый
сейм
Русиньской
оброды 17-го новембра 1990 р.
в Меджілабірцях одбыв ся уж як
Сейм офіціалні зареґістрованой
орґанізації. Сейм вів Мґр. Владимір Цепко. Першым председом
Русиньской оброды став ся Мґр.
Василь Турок–Гетеш, котрый
на тім пості актівізовав русиньство скоро 10 років. Далшыма
председами Русиньской оброды

Александра Духновіча в Пряшові
(15. 9. 1990 р.), цілодержавне
зрахованя жытелів в 1991 р. (ку
русиньскій народности приголосило ся 17 197 жытелів, в 2001 р.
уж 24 201 жытелів – на порівнаня ку україньскій народности
приголосило ся в 1991 р. 13 281,
а в 2001 р. рахунок упав на
10 814 жытелів). Далше треба
спомянути 1-ый Світовый конґрес Русинів, якый одбыв ся
в Меджілабірцях 22-го – 23-го
марца 1991 р., уж спомянуту Кодіфікацію русиньского языка 27го януара 1995 р. в Братіславі,
выникнутя Інштітуту русиньского
языка і културы 1-го марца 2008
р. в Пряшові і многы далшы
актівіты і дійствованя. І напрік
тому, же в послідніх роках на теріторії СР выникли далшы
русиньскы орґанізації і обще-

Наконець нашой святочной
статі, присвяченой 20-му
юбілею од першого сейму Русиньскій оброді, хочеме подяковати за жертвенну і творчу
роботу вшыткым актівістам,
котры в нелегкых часах брали участь на заложіні Русиньской оброды, дотеперішнім
председам і сучасному председови РОС, русиньскым
актівістам, членам Коордіначного і Выконного выбору
РОС, освітнім центрам, пріматорам міст і старостам сел,
одбору културы Пряшівского
самосправного краю, Уряду влады СР, Міністерству
културы СР за підпору нашых
проєктів, вірным дописователям Інфо Русина, вшыткым
русиньскым орґанізаціям за
актівну сполупрацу і підпору,
учітелям русиньского языка,
а в непосліднім ряді вшыткым
В А М, котры помагате і підпоруєте наше сполочне діло
- Р У С И Н С Т В О, бо лем
вдяка Вам - ідея русинства
уж ніґда не загыне!
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Медія і коментары

Médiá a komentáre

РУСИНЬСКЫЙ ПРОҐРАМ

од 23. 11. - 29. 11. 2010
23.11. 2010 – ВІВТОРОК

18.00 –18.30 Радіоновины
20.00 – 21.00 Радіомаґазин
21.00 – 21.30 Подобы жывота:
Михал Шмайда - репріза
21.30 – 22.00 Гітпарада русиньскых співанок
25.11. 2010 – ЧЕТВЕРЬ

18.00– 18.30 Радіоновины
27. 11. 2010 – СУБОТА

18.00 – 19.00 Радіо молодых
Приповідка: С. Шковранова:
Ляднічкова война
19.00 – 20.00 Радіомаґазин – репріза
20.00 – 20.30 Літературна релація: Ш. Сухый:
Міст над ріков часу
20.30 – 21.00 Гітпарада русиньскых
співанок - репріза
28. 11. 2010 – НЕДІЛЯ

7.00 – 7.45

Село, грать, співать і думу
думать – репріза
7.45 – 9.00
Музычны поздравы
18.00 – 18.45 Кумове
18.45 – 19.00 Музычне окенко
29. 11. 2010 – ПОНЕДІЛЬОК

18.00 – 18.30 Радіоновины

Гітпарада русиньскых
народных співанок 2010

Сімдесятосьме коло гітпарады русиньскых народных співанок принесло тоты
конкурзны співанкы:
ч. 1. Вокално-інштрументална ґрупа
Серенча - „Як бы не я...“
ч. 2. Штефан Василенко і Мілан Блыха
– „Заграйте гудаци...“
ч. 3. ФҐ Бескід із Стащіна – „Листочку
зеленый...“
ч. 4. Анна Порачова – „Кыївска
дрібна...“
НОВОСТИ:
ч. 5. Роланд Ґуба, Выдрань – „Співам
собі співам...“
ч. 6. Наталія Сікорякова, Літманова –
„Огваряють мене...“
Вашы голосы про три із шестьох співанок
посылайте е-майлом на адресу: ondrej.
kandrac@rozhlas.sk і не забудьте на
гесло: Співам собі, співам... На єдного щастливця чекать подарунок – ЦД.
Потішыть нас і Ваша одповідь на вопрос: Што то є ПОКРОВЕЦЬ? Уж теперь
Вас позываме ку слуханю далшого кола
гітпарады 23-го новембра 2010 вечор од
21.30 до 22.00 год. Репрізу одвысыламе
в суботу 27-го новембра 2010 од 20.30 до
21.00 год.
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Меджінародна співпраця
на продовжіня
-рПріватный центер вольного часу Птічє
в співпраці зо селом Птічє, Вігорлатьскым
освітнім центром в Гуменнім і ФК Хемлон
Гуменне зорґанізовали дня 23-го октобра
2010 р. в Културнім домі в Птічім (окрес Гуменне) концерт в рамках проєкту Гледаня
сполочных корінів в сполочній Европі. На
концерті выступали СҐ Гачури, ДФК Хемлонячік, ФК Тройтзыце з Польска, СҐ Веснянка
і Червена ружа з Україны і співацькы солісты
Діяна Данчікова і Мірослав Чабак з Гуменно-

го, Людовіт Джубак, Лівія Густякова і Лукаш
Бешак з Птічого і Крістіна Герцова з Україны.
Проґрам конферовав Людовіт Джубак. Староста села Маріян Чорный привитав в повній
салі КД і важеных гостей споза граніць, якыма
были староста Пржемышловского повяту Ян
Пацека і ведуча одбору културы Мукачівского району Любов Філіп. Публіка вытворила
перфектну атмосферу і 160 выступаючіх
оцінили довгыма аплавзами. Акція закінчіла
ся сполочным посіджіньом, при якім была
обговорена і далша співпраця. Концерт быв
сполуфінанцованый Европсков унійов з фінанцій Европского фонду реґіонального розвитку в рамках Проґраму черезгранічной
співпраці Польско – Словеньска републіка
2007 – 2013.

www.rusin.sk

Сферы інтеркултурны

Sféry interkultúrne

ВЫЛОСОВАНЯ КОНКУРЗУ З русиньского ріхліка
Авторка конкурзу: С. Лисінова

Спрацовала: С. Лисінова

В Інфо Русинi ч. 18-19/2010 мы выголосили конкурзны вопросы,
на котры нам одповіло 39 чітателів, з того з них 32 одповіло справні на вшыткы 3 вопросы. Но выгерцьом може быти лем єден. З
того выпливать, же нагодным выжребованьом выгерцьом 7-го
конкурзного кола ставать ся Viera Vaganská, Vihorlatská 231/9, 066
01 Humenné.
В. Ваґаньскій сердечні ґратулуєме і посыламе обіцяну ціну –два
цілоденны листкы до водного світа АКВА СІТИ Попрад. Так што
самы видите, же з нами грати оплатить ся!
Мы ідеме дале! КОНКУРЗ продовжує – в грі є єдно ЦД і єден
Мултімедіалный ЦД- діск.
Днесь нам до конкурзу дали ціны: ФК Лелія з Гуменного, котра за
помочі Русиньской оброды на Словеньску выдала ЦД під назвов
Лелія 2 – Політує пташок, на котрім є аж 14 русиньскых співанок.
Меджі нима найдете і такы файны співанкы, як: Стоїть Камяна высока,
Темненька нічка; Ей, летіли гусочкы і др. Далшу ціну до конкурзу нам
дав знамый етноґраф – Іван Чіжмарь зо Свідника, мултімедіалный
ЦД- діск під назвов Слава Ісусу Хрісту зо свядьбяного дому. На
тім діску находить ся автентічна Народна свадьба Русинів выходного
Словеньска.
Так што самы видите, же грати з нами оплатить ся! Но іщі перед тым
треба одповісти (так як є традіційов) на нашы конкурзны вопросы.
КОНКУРЗНЫ ВОПРОСЫ 8-го конкурзного кола:
1. Напиште нам холем трьох Лавреатів Співів мого роду – доросла
часть.
2. Напиште нам холем двох дотеперішніх председів Русиньской
оброды на Словеньску.
3. Знате хто є теперішнім діректором ПУЛЬС-у?

Одповіді посылайте до 10-го децембра 2010 на адресу редакціі
Інфо Русин або мейлом: sekretariat.ros@centrum.sk
Мено выграючого опублікуєме в Інфо Русині ч. 24.
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.

 30-го октобра 2010 одбыло ся
в Свіднику засіданя Выконного
выбору РОС, котре вів предсідатель РОС В. Протівняк. Засіданя
мало конштруктівный характер
і было на нім обговореных много
інтересных і потрібных вопросів,
як: концепція рішіня русиньской
проблематікы, пріоріты на приготовліня проєктів на 2011 рік, приправа і проїднаня документів на
засіданя КВ РОС, обговоріня плану акцій РОС до кінця рока 2010.
На їднані окрем членів ВВ РОС,
заступців молодых Русинів брав
участь і підпредсідатель ЗІРС Інж. Ян Ліпіньскый, з котрым была
обговорена далша сполупраця
меджі орґанізаціями, як і приправа на великый ґалаконцерт
Рутеніка, котры вєдно обидві орґанізації рихтують зреалізовати
в Братіславі (19.11.2010).
 Підпредсідатель Влады СР
про людьскы права і народностны
меншыны Рудолф Хмел 9-го новембра 2010 о 13. год. на Уряді
влады СТ стрітив ся зо заступцями народностных меншын. Темов
неформалного робочого стрітнутя
быв окрем іншого: новый штатут
підпредсідателя Влады СР про
людьскы права і народностны
меншыны, реакція порадного орґану СР про вопросы, дотыкаючі
ся
народностных
меншын,
приправованы леґіслатівны пропозіції і т. д. РОС на робочім стрітнуті заступовав єй предсідатель
В. Протівняк.
 Вечор русиньскых голосів. Просите ся, што то є ? Іноватівна дум-

ка молодых Русинів, котрой реалізація одбыла ся 14-го новембра
2010 в Руськім центрі на ул. Ф.
Краля в Братіславі. Акція была заміряна на презентацію молодых
актівных людей, котры суть нелем гордыма Русинами, но котры
русиньску музыку творять і репрезентують. Цільом акції было
представити 3 сорты русиньской
музыкы: важну, котру заступовав
Петро і Мартін Мосоряковы вєдно з музычнов ґрупов QUASARS;
народну музыку котру презентовали: знамы фолклорісты: Матрін
Караш і Сімона Качмарова, а третьов была презентація модерной
русиньской музыкы, котру презентовав Крістіан Гуняра і Осиф
Кеселиця. Окрем презентації
музыкы проходила і інтересна бісіда з позваныма гостями, котры
лем потвердили факт великого
і розмаїтого богатства русиньской културы. По закінчіні было
посіджіня при гармоніці і добрім
винку. Акція, котру модеровав герець ДАД-у Владимір Чема, была
фінанчні підпорена МК СР.
 З нагоды 20-го юбілею Русиньской оброды на Словенську,
будуть 19-го новембра 2010 членови Світовой рады Русинів на
челі з єй предсідательом Д. Папуґом зо Сербії прияты на Уряді
Влады СР в Братіславі. Потім
будуть брати участь на славностнім ґалаконцерті Рутеніка, котрый
одбуде ся од 18,00 год. в будові
Словеньского розгласу в Братіславі. На другый день (20.11.2010)
одбуде ся (тыж в Братіслави) 6-е
засіданя Світовой рады Русинів.
 В неділю 28-го новембра 2010
од 10,00 год. в Евроготелі Лаборець в Меджілабірцях, в місті, де
была заложена Русиньска оброда
на Словеньску і де одбыв ся перед 20-ма роками першый сейм
орґанізації, буде Славностне засіданя Kоордіначного выбору Русиньской оброды на Словеньску.

DIVADLO ALEXANDRA DUCHNOVIČA v PREŠOVE
pozýva Rusínov aj sympatizantov Rusínov na premiéru rusínskej hry

VTÁČIE MLIEKO (Štefan Suchý)
1. premiéra - 26. 11. 2010 o 19:00 na VS
2. premiéra - 1.12. o 19:00 na VS
Réžia: Vladimír Nadj

Vo svojej hre Vtáčie mlieko rusínsky básnik a prozaik Štefan Suchý upriamuje svoju pozornosť na pálčivé problémy súčasnej rusínskej
dediny, ktorej obyvatelia žijú v neustálom strachu o svoje živobytie a sú vydaní na milosť a nemilosť súčasných tzv. podnikateľov.

www.rusin.sk
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Наш юбілант

І

нж. Мірон Крайковіч народив ся
23-го октобра 1950 році в пригранічнім селі Вапеник свідницького окресу, но в сучасности
жыє на другім боці того окресу
- в Цернині. Походить з 5-ох дітей, з русиньской сільскогосподарьской родины. Од маленька
быв ведженый ку роботі в сельскім господартві. Ку тому повів:
,,Мали сьме около три гектары
землі, значіть, же сьме уж як
діти мусили робити на полю
і ґаздовали мы. Ку господаріню
єм быв од маленка ведженый,
і як 9 річный єм уж знав коситы
і жыто“. А може, і тото велике ґаздованя з дітинства нашого юбіланта вело ку тому,
же по скінчіні Основной школы
в Кружльовій і Єденадцятьрочной середньой школы в Свіднику в 1969 році пішов штудовати
на Высоку польногосподарьску
школу до Нітры. Спід Зобора назад домів, під Дуклю, приніс собі
нелем тітул інжініря, але привів
і жену Еву, з котров мать трьох
сынів. В тім часі вшыткы трьоме
мають высокы школы - Петро
є доктор медицины, Станіслав
середньошкольскый професор,
а Мірослав є інжінірь технолоґічной факулты. Двоме з них оженили ся, значіть, же М. Крайковіч
є уж і щастливый дідо, бо мать 3
внучкы і єдного внука. ,,Свої діти
єм од маленка вів ку русинству
і вшыткы трьоме бісідують порусиньскы. Традіції і звыклости
у нас дома суть лем русиньскы.
„Моя жена нелем же Русина взяла собі за мужа, но з ним прияла
і вшыткы русиньскы традіції
і обычаї. А хоць походить з далекой Нітры, так ходить і до
нашой церьквы, докінце знать
і Отче наш по-нашому“, - додавать с усмівом М. Крайковіч.
А як оцінює підпредседа Русиньской оброды свій дотеперішній 60 рочный жывот?
Пережыв я того за своїх шістьдесят років вельо доброго і тяжкого. Кідь теперь, по часі, спомяну собі на тото, як мы як дітины,
мусили тяжко робиты, як мы до
школы в літі лем в тренірках ходили, в зимі зась лем в теплаках,
бо на ногавіці не было пінязей.
На ногах мы мали ,,боґанчата“,
з котрыма мы не сміли ани до
лопты копаты, бо копачкы в тім
часі были великым ,,луксусом“,
так то были вера тяжкы часы,
а днешня ґенерація не знать
далеко векшы діла цінити собі.
Споминам і на тото, як я ходив
коровы пасти лем в ушытых топанках, а то не про нас, але про
нашу тету, де я робив тзв. ,,слугу“, жебы мі потім дала наїсти
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Náš jubilant

„Моя жена (Словенка) нелем
же Русина взяла собі за мужа,
но з ним прияла і вшыткы
русиньскы традіції і обычаї...,,
…говорить НАШ ДОРОГЫЙ ЮБІЛАНТ

Інж. Мірон Крайковіч
С. Лисінова, фото авторкы і родиный архів М.К.

В тых днях вызначного жывотного
юбілею – 60 років дожывать ся Інж.
Мірон Крайковіч, підпредседа Русиньской оброды на Словеньску,
довгорочный русиньскый актівіста, діректор рештаврачного і квартирного заряджіня готела Гоґес
в Свіднику, успішный подникатель з великым сердцьом помагати другым, триматель Златого Яньского плакеты
за добровольне дарованя крови і в непосліднім ряді
чоловік з великов харізмов. Хто його познать, істо лем
потвердить, же то є лєм короткый выняток характерізуючій
нашого дорогоцінного юбілатнта.

▲ Цінне фото з часів дітинства. М. Крайковіч (в середині) зо свойов
мамов, сестров і братом.

ся і даякы боґанчата до школы
купила. Тото мам з мого дітинства жыво в памяти, зато знам
собі вшытко барз цінити. Можу
повісти, же єм скромный чоловік,
а ку скромности я вів і свої діти.
Высокошкольскы часы были для
мене найкрасшы і бесстаростны.
Там я собі хоць лем трошечкы
отдыхнув од роботы, но фурт
мене тягало назад на выход,
домів. В 1974 році я оженив
ся і пришла далша етапа мого
жывота - родина, діти. Я перешов
різныма функціями в сельскім
господарстві; робив я зоотехніка, економа, председу дружства
і т. д. Ніґда бы я не повів, же
одыйду зо сільского господарства. Потім, кідь в 1992 р. зачали
взникати тискы на трансформації
сільскогосподарьскых дружстев,
в смыслі, же то є ,,выплод“ тоталітного режіму, так я почувствовав, же треба одыйти. З той
прічіны я на властну жадость
одышов і зачав подникати. Подниканя в нашім реґіоні є барз
тяжке і треба ся мі вельо обертати, жебы даяку корунку міг заробити. Но і так можу повісти,
же чую ся щастливым чоловіком, бо я і моя родина є здорова, а то є омного веце як іншы
матеріалны богатства.
Од 1992 року Вы стасли членом Русиньской оброды. Што
значіть, же мате дость скусеностей і зналостей в области
русинства, зато мій далшый
вопрос є: як оцінюєте цалково діятельство в русиньскім
русі?
Є то барз тяжкый вапрос, на
котрый не мож лем так легко
одповісти. Но мушу сконшатовати, же русиньска народность то
мать барз тяжке. Допомогла ку
тому політіка тоталітного режіму - тзв. насилна українізація. Но
ани поновембровы Влады барз
не намагають ся помочі Русинам.
Од владных представителів лем
фурт чуєме, же народностны
меншыны на Словеньску мають
надштандардны условія в порівнані з іншыма державами. Зато
я сам себе прошу ся: якый же
,,надштандард“ мать русиньска
народностна меншына? Ведь
лем жывориме з проєктів, котры
нам дасть Міністерство културы
СР, ці Уряд влады СР. А они
собі тым думають, же тото є тот
надштандард? Русины, як народ
в історії свого екзістованя достали барз мало можностей на свою
реалізацію і розвиваня. Ведь
выстачіть увести проблематіку
школства - не маме практічно
ниякы русиньскы школы, діти не
знають азбуку, не познають ру-
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Заміряне на Русинів

Zamierené na Rusínov

Русины грали і співали Русинам в Кошыцях
Текст і фото: І. Фріцькый, Кошыці

Н
▲ Шіковны сынови і жена М. Крайковіча на Рождественьскы свята.

синьску історію, а конець-кінців
ани културу. Не маме в порівнані, наприклад з Мадярами, свої
інштітуції, выгодны економічны
условія. В церьквах вымерать
наш обряд і т. д. Ведь є то на
заплаканя. А я пересвідченый,
же маме ся гірше як циґани (не
думам тым културу жывота) - ту
їднать ся о підпору од державы.
Ведь наша держава ромів овельо вецей підпорує, як нас, Русинів. Уж двадцять років гварю,
же на русиньскых селах повинні
мусить учіти ся русиньскый язык.

з нагоды Вашого жывотного
юбілею?
Жебы нашы люди не бояли
ся чітати Інфо Русин. Суть то
барз добры новинкы, котры
інформують о нас і про нас,
но і русиньскы книжкы, бо лем
через медії і літературу можуть
веце дізнати ся о русиньскій
проблематіці, а при тім і здоконалити ся в русиньскім языку.
Ведь ненадарьмо гварить ся,
же кілько языків чоловік знать,
так тілько раз є чоловіком.
А наш русиньскый язык быв

езвычайне недільне пообідя зажыли кошыцькы
Русины 24-го октобра 2010
в културно-сполоченьскім центрі
Южан. Бо на тот день председкіня Містной орґанізації Русиньской
оброды (МО РОС) в Кошыцях – Марія Быцькова, прийшла з думков
закликати меджі нас МСҐ „ПОЛЯНА“, котра є меджі русиньскым
жытельством барз добрі знама,
головні тым, же русиньскы співанкы
співать по-старовіцькы (автентічні)
так, як їх співали колись парібці на
валалі. При слухані їх співу, наісто, думками перенесете ся до часів
давно минулых, до родного села,
кідь сьте як паробок в суботу за
теплого літнього вечора по роботі
зыйшли ся перед корчмов, побісідовали, а потім при яснім місячку
помалым кроком, горі селом, з руками поіманы поза плечі зачали
співати нашы тягавы русиньскы
співанкы... Тоты нашы споминаня,
на часы молодости при слухані
співів кошыцькой „ПОЛЯНЫ“ нам
досправды хоць лем на кус подарило ся зреалізовати. Бо переповнена обрядова містность културного
центра Южан привитала в тот день
на своїй акції під веджіньом Ярослава Дірґу уж спомянуту 10-членну
МСҐ, котру доповняли співачкы
Рената Кантулякова і МУДр. Марія Побегова як і дальшы молоды
співачкы - Барборка Діньова і Анна
Марія Кантулякова. Председкіня
МО РОС в Кошыцях нашых мілых
гостiв сердечні привитала і припомянула, же кошыцьку „ПОЛЯНУ“
люди любять слухати зато, же їх
русиньскы співанкы чуєме співати

нашы співаци - спід Дуклі, спід Бескіда, од Старой Любовнї – Руснаци,
хлопи як букы. Перша співанка з тіпічнов їм назвов „Поляна, Поляна“
звучала хлопськыма голосами як
дзвін, і было єй чути во вшыткых
просторах културного центра. Добра акустіка допомогла ку тому, же
притомна публіка в салі ку співакам
фурт припойовала ся і вєдно співала з нима, а по співі выступачім довго тляпкала. Тым вытворила ся така
приємна і весела атмосфера, же кідь
выступовали в дуо-співі В. Дюра і Й.
Рудый зо співанков „Чії то конічкы“
і іншыма піснями, рефрен співанок
уж не доспівали, бо за них співалa
публіка в салі. З великым інтересом
мы oчековали і выступліня молодых
співачок, котры заспівали і такы
співанкы: Б. Діньова – „Ішво дівча
лісом“, „Над Кыйовом темно“ і др.,
а Анна Марія Кантулякова „Ангеле
Голубе“, „За стодолов горар“ і іншы.
Їх смілый і отвореный співацькый
прояв перед публіков свідчів о великій перспектіві молодых русиньскых
співачок. І вдяка їм мож конштатовати, же наша русиньскa співанка
не пропаде і не буде забыта. Ведучій Поляны і главный режісер цілого
концерту Я. Дірґа добрі знать, як
проґрам ґрадовати і зато найліпшы
співанкы „ПОЛЯНЫ“ приходили аж
в другій половині концерту. Кідь
конференцієрка проґраму Мґр.
Ярміла Діньова оголосила, же іщі
почуєме такы співанкы як „Дубрава, Дубрава“, або „А чія то хыжа“
уж вшыткы участвуючі знали, же
ближыть ся конець концерту. Може
і зато, тоты нам знамы співанкы співали постоячкы вшыткы участвуючі
а голосы зливали ся до єдной гармонічной мелодії так, як бы в салі
співав великый хор без діріґента.

▲ М. Крайковіч в Сафарі парку на доволенці в далекім Тунісі.

А мусить то прийти приказом од
державы, бо лем так наш язык
не загыне. Є то мій погляд, ці
тото дакому любить ся або ні.
Ведь у Мадярів на Словеньску
є тото нормалне, бо они уж давно
выдобили собі своє а мы в тых
вопросах опротів них вызерами
як нулы. Є то смутне конштатованя, но тото є реалность; а кідь
Влада не поставить ся важні ку
высше уведженым вопросам і не
выслухать нас, так помалы і в тихости наш русиньскый язык і азбука загынуть. А тото мене найвеце, за послідні рокы, трапить.
Што бы вы хотіли одказати чітателям Інфо Русина
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кодіфікованый, так най молоды
люди учать ся його, наісто його
схоснують.
Тот міцный одказ нашого
юбіланта гварить за вшытко!
Mы вам зась, дорогый юбіланте, од редакції Інфо Русин
і єй выдавателя Русинькой
оброды на Словеньску желаме міцного здоровя, великого щастя, родинного покою,
оптімізму і елану до далшой
роботы на полі розвитку русиньской културы і освіты..
А головні най ся вам вшыткы
Вашы желаня сповнять.

На многая і благая літа!

▲ „Поляна“ перед кошыцьков публіков.

автентічно, так як сьме їх співали
колись і мы. Концерт зачало 10
хлопів, облеченых до святочного
старовіцького облечіня - білых ногавіць з червеныма вышывками
около кішень, обутыма чорныма
низкыма чіжмами, під белавыма
лайбликами з близкачіма ґомбічками, облечены мали і сорочкы
з вышывками на рукавах, а при шыї
завязаны червеным пантликом...
Тот погляд на співаків никого не
спохыбнив, же перед нами стоять

Цалком на конець вшыткы вєдно
заспівали собі МНОГАЯ І БЛАГАЯ
ЛІТА. По скінчіні участници акції
лем помали росходили ся домів,
бо іщі довго говорили о зажытках
з концерту, або з інтересом чітали
выдрукованы матеріалы о найголовнішій подїі року 2011 – зрахованю
людей. Стріча кошыцькых Русинів
была фінанчні підпорена Русиньсков обродов на Словеньску, в рамках проєкту МКСР – Слідами нашых
предків.
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Русиньскы особности

Rusínske osobnosti

ЧЕСТНЫЙ ТІТУЛ - РУСИНОВИ
Нераз чітаме або в телевізії видиме, як в Братіславі вызначны
люди, одборници переберають од представителів найвысшых
державных орґанів вызнаменаня або іншы оцініня. Даколи спознаме меджі нима і нашого чоловіка з выходного Словеньска
а, може, і нашого приятеля – Русина. Так тому было і недавно,
кідь в притомности Яна Ґашіча, презідента Словеньской коморы
зубных лікарів з рук Міністра здравотництва Івана Угляріка переберав честный тітул „OSOBNOSŤ SLOVENSKÉHO ZUBNÉHO
LEKÁRSTVA“ МУДр. Андрій Бандура к. н. Хто є тот 82 рочный
приємный чоловік все з усмівом на твари?

Інж. Іван Фріцькый

П

о войнї в 1945 року наша
молодеж з русиньскых
войнов зніченых сел спід
Дуклї, од Меджілаборець, Снины,
Старой Любовні пішла учіти ся
до новоодкрытых руськых середніх школ там, де было ближе, а дакотры, наприклад, аж до
Пряшова до “Русской учительской академии“. До той школы
в септембрі 1945 роцї пришов
із невеликого русиньского села,
Нижньой Яблінкы, Сниньского
окресу 17 рочный штудент Андрій Бандура (народженый 21-го
юна 1928), бо хотів стати учітельом. Ту спознав много добрых
камаратів, меджі котрыма быв
і я (автор статі). Діректорови
школы Др. Штефанови Ґойдічови наше поводжіня аж так барз
полюбило ся, же нас все называв
дітьскыма менами Андрійку,
Іванку і т. п.. З учіньом мы великы
проблемы не мали – ішло нам добрі. І штудентьскы ласкы мы собі
скоро в єднакый час нашли. Цілы
штирі рокы на школі нас судьба
тримала вєдно і продовжовала
тримати нас і тоды, кідь по скінчіні
школы в 1949 роцї нам учітельскы
декреты дали до єдного окресу
– до Меджілаборець, на руськы
начальны школы – Андрія до
Гавая, а мене до Радвани над
Лабірцьом. На школі мы довго
не учітельовали. Пришов рік 1950
і нашы жывотны дорогы розышли
ся на довгы рокы. Мене позвали до армады і я там пробыв 39
років, а Андрій по скінчіню двойрочной воєньской службы зачав
штудовати на лікарьскій факулті.
Хотів быти лікарьом-інтерністом,
но на тоты лікарьскы одборности
было треба мати там наверьху
знамости а він сам з Нижньой
Яблінкы - та хто бы йому міг зробити протекцію... Быв радый, же
його прияли на тот час непопуларну зубарчіну - стоматолоґію.
А хвала пану Богу, же судьба
його напрямила як раз там. По
скінчіні штудій на высокій школі
штудовати не перестав. Остав
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вірный “зубарьскій науці“ - стоматолоґії, де было “поле не оране“. Так як колись на учітельскій
академії на інтернаті до ночі учів
ся педаґоґіку і псіхолоґію, жебы
перед діректором школы Др. Ш.
Ґойдічом добрі обстав і не робив
собі ганьбу перед єднокласниками, а потім як лікарь пустив ся до
проблемів не зато, жебы перед
дакым добрі обстав, але його совість поганяла допереду, бо хотів
помочі людям і дати одповідь на
многы вопросы в стоматолоґії.
Зачали його інтересовати такы
проблемы, як наприклад, чом нас
нашы зубы так часто болять,
чом ся пацієнты боять перед
зубным лікарьомм сісти до зубарьского кресла, чом уж малы
школяри мають проблемы зо
зубным казом, як орґанізовати
стоматолоґічны службы, абы
были штонайефектівнішы і т.
д. Од зачатку свойой лікарьской
карьєры приділяв велику увагу
превенції зубного казу. Як довгорочного прімара стоматолоґічного одділіня в Пряшові його знають з навщівы зубной амбуланції
многы пряшівскы пацієнты, меджі
котрыма было і доднесь є немало нашых Русинів. Свої научны
методы реалізовав в практічній
роботі. Мож увести хоць лем єден
приклад з области дітьской стоматолоґії. Його заслугов в Пряшові,
як в єдинім місті на Словеньску,
была заложена про дітей передшкольского віку дітьска зубна амбуланція.
Його плодородну роботу в области стоматолоґії не могли не
відіти ани высшы надряджены
державны і фаховы оґраны в
Братіславі і в Празі. Кідь в 70-тых
роках минулого стороча пришло
на нашу владу пожадованя з Тунісу помочі їм одборниками орґанізовати там їх стоматолоґічны
службы. МУДр. А. Бандура быв
меджі першыма, з котрыма ероплан із Прагы пристав на туніскій
землі. Пару років старав ся рішати їх проблеми в ненайліпшых
здравотных условіях, в незнамій
арабскій країні. Не было там легко
жыти - даколи з родинов, даколи

і без ньой, а жена з двома хлопцями мусила трапити ся дома сама.
Одышов тыж на довшый час і до
Америкы, абы там набрав новы
скусености о найновшых методах в стоматолоґії, бо в Тунісі
хотіли мати уж модерну технолоґію. Навщівы амеріцькых досліджуючіх центрів і знакомства
з найліпшына америцькыма лікарями і научныма працовниками
з нього зробили выглядаваного
одборника в области стоматолоґії і кликали його на вшелиякы
конґресы, конференції і т. п.,
жебы поділити ся зо своїма
скусеностями нелем в країнах
бывшого соціалізму, но часто чітав свої лекції і в научных центрах
як і на конференціях в западных
державах. Теоретічны научны
і выскумны роботы МУДр. А.
Бандуру і їх аплікація в практічнім жывоті были так высоко
оцінены і мали таку міцну силу,
же обгаїти научный тітул кандідата наук в своїм фаху не было
про нього великым проблемом.
Він быв членом Коморы зубных
лекарів Словеньска і в многых
іншых стоматолоґічных орґанізаціях нелем на Словеньску, но
і за граніцями нашой країны. По
одході до пензії не міг свій інтерес к стоматолоґії лем так з дня
на день зохабити, зато отворив
собі пріватну амбуланцію і на
дакілько годин в тыждні облече
свій білый плащ, бо на нього уж

чекають йому вірны приятелі,
новы пацієнты, котры дознали ся, же доктор Бандура мать
золоты рукы і добре сердце.
Нашы стрітнутя з Андрійом уж на
новых функціях, неучітельского
характеру, не были часты. Стрічали ся мы як єднокласници по
30, 40 і 50 роках од матуры. Кідь
я жыю на пензії в Кошыцях, так
нашы контакты зась обновили ся
і так, наприклад, од 2008 р. мы
зачали орґанізовати стрітнутя
матурантів по 60 роках. Окрем
того нас з Андрійом споюють іщі
проблемы нашого русиньского
народу. Ставаме ся частыма
гостями на семінарах, котры
орґанізує Інштітут русиньского
языка і културы ПУ. Маме добры
контакты з СНМ-Музейом русиньской културы в Пряшові і т.
д. Хочу тым вшыткым повісти, же
наш Андрій і кідь уж перекрочів
82-ый рік свойого жывота, енерґії
і жывотного оптімізму мать достаток і на далшы рокы.
З той нагоды я, Тобі Андрію,
добрый мій прятелю, i вшыткы
Русины ку твойому вызначному
оцініню твойой благородной
роботы в области стоматолоґії
сердечно ґратулуєме і жычіме
іщі довгы рокы жыти меджі
нами. Ку ґратулації припоює ся
і редакція Інфо Русин зо своїм
выдавательом Русиньсков обродов на Словеньску.
На Многая і благая літа!
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,,Молоды люди, пропаґуйте Русинів і нашы русинькы села,
жебы і на далекім западі знали, якы ту маме богатства“
Toты суть слова бенядіківского старосты Ладіслава ДЖОҐАНА, котрый належыть меджі тых
старостів, котрым не є легковажна русиньска проблематіка, култура і традіції нашых предків. Руку на сердце, русиньскы старостове! Кілько з вас є такых? А кілько зась, котры ани лем
маленьков капельков не подумають, же як вельо можуть зо свойой позіції зробити про благо
Русинів, а тым розвивати жывот в русиньскім селі так, жебы потім многы конштатовали: ,,ага,
тото є робота старосты, котрый робить про Русинів, котрому не є легковажна русиньска проблематіка, школство і т. д... Ближать ся комуналны вольбы (27.11.2010) і з нима час предволебной кампані, час слюбованя, но а потім час конкретной роботы! Зато вас і з позіції редакції Інфо
Русин вызываме, не забывайте на Русинів, а головні на наближуюче ся зрахованя жытельства
в 2011 році, бо як раз вы своїма поступками можете овпливнити думаня людей як і далшу будучность Русинів. Днесь вам представиме бенядіківского старосту Л. Джоґана, котрый шырокодалеко голосить ідею русинства і котрый во своїх высловах з любовйов конштатує: хочу тото
зробити, або зробив я тото про бенядіківскых Русинів!
Текст і фото С. Лисінова
Великый кус роботы
в Бенядіківцях
Русиньске село Бенядіківці
находить ся в Ондавскій верховині в области Низкых Бескід.
Находить ся 17 км од окресного
міста Свідник. В хотари села, находить ся много пріродных цінностей з русиньскыма назвами,
як: Грабины, Копанины, Вовча
яма і т. д. За послідні штирі рокы,
в селі, котре мать 232 жытелів,
перебігла велика інфраштрукту-

ла ся нова чекарня, зреґуловав
ся потік Радомка, оправило ся
верейне освітліня, розглас, завів
ся до села інтернет, выразні підпорив розвиток културы і шпорту
в селі, оправили ся гріща про дітей і т. д. Повісте собі, же тото
суть маленькости? Може про дакого і гей, але як раз маленькости
вытваряють великы діла. Його
актівность полігать і в области
културно-сполоченьскых подій, де
на попереднім місці є навщівниками выхваленый - „Руснацькый
Сілвестер“. Далшыма акціями
суть: День матерів і День дітей,

будованя робот при Домі смутку, котрого славностне отворіня
было 31-го октобра 2010, за участи 9 представителів Ґрекокатолицькой церькви, як і ґенералного
вікаря Мґр. Михала Ондерека.
Будованя дому смутку зачало ся
в октобрі 2007 року, но было позаставлене з прічін выспоряданя
вшыткых земель з єпіскопскым
урядом. Але способный староста
і з тым знав собі дати рады.
А якы мать планы пан староста до будучности?
В нашім селі я пережыв нелем своє дітинство, але я ту жыв
і працовав аж до 1990 р., потім
я перешов жыти до міста Свідник.
І напрік той далекости я непрестайні брав участь на підвышіні
і підкрашені свойого родного села,
як і при выбавовані вшелиякых діяльностей про жытелів села. Перед тым не быв розвиток нашого

як довгорочный працовник во верейній і державній справі, я хочу
дале оддати про благо і розвиток нашого русиньского села
і його жытелям, зато як кандідат
на старосту села я выпрацовав
свій волебный проґрам, котрый
є лагодный про вшыткы ґенерації. Я пересвідченый, же при охоті
жытелів села і посланців сельского
заступництва сполочні тот проґрам
зреалізуєме і выужыєме вшыткы
можности здобытя фінанцій про
сповніня того волебного проґраму.
Важены жытелі села, при вольбах
рішайте уважливо і зодповідні, най
слідуючі рокы будуть роками розвитку нашого села.
Можете увести холем
дакотры пункты вашого
волебного проґраму?
Меджі найосновнішыма суть:
выбудовати чістічку воды про
село, докінчіти реконштрукцію
сельского уряду і културного
дому, продовжовати сполупрацу
з єпархійов, а тым зробити оплотіня на цінтери і т. д. Што тыкать
ся културно-сполоченьского жывота в селі, хочу надале підпоровати русиньскы актівіты, а тым
выразні спропаґовати наше село.
Но не є мі легковажна ани проблематіка освіты і церьковнославяньскых обрядів.
Што бы вы хотіли одказати
чітателям Інфо Русина?
Мій одказ є головно про
молодых людей, котры нучены
одходити за роботов до іншых кутів Словеньска, ці до світа, а то:
молоды люди пропаґуйте Руси-

▲ Погляд на нововыбудованый дом смутку в Бенядіківцях.

ра, много добудовало ся і много
културно-сполоченьскых акцій
записало ся до цінной історії
села. Тото вшытко одбыло ся,
дякуючі шіковному старостови
села – Ладіславови Джоґанови,
котрый там старостує од 1-го
януара 2007 р. до днесь. Дякуючі йому, підписав ся 26-го апріля
2007 р. Договір о взаємній черезгранічній співпраці з Новым
Жміґродом (Польско). В часі
його старостованя выконали ся
оправы при сельскім уряді, забетоновали ся драговы значіня на
бочных драгах, были зроблены
бріґады про оправліня бывшого
школьского двору, завело ся діґіталне освітліня села, збудова-
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стрітнутя з пісньов – „Незабудь
на свою колыску“, турістіка пензістів і жытелів села до Польска,
стрітнутя в рамках Почливости ку
старшым, ославы Николая і смакованя „старовіцькых“ їдел, котры
йому помагать робити його шіковна жена Марія Джоґанова, окрем
іншого бывша учітельска русиньского языка і вызначна русиньска
актівістка. Пан староста поміч не
одмітать ани при церьковных вопросах. При бывшім обході з потравинами, в часі його старостованя, дав поставити деревяный
крест. Дав завести єлектічне
звоніня до церькви. Треба підкреслити і його снажіня нелем зо
зачатьом, але і докінчіньом до-

▲ Староста села Л. Джоґан зо свойов женов Марійов.

села одповідаючій можливостям,
якы дотеперішнє веджіня мало.
Зато я перед штирьома роками
рішыв кандідовати за старосту
Бенядіковець. А в тім хочу і дале
продовжовати, бо є того іщі вельо, што бы я хотів в Бенядіківцях
зробиты, поступні зорґанізовати
і зо дня на день мінити ку ліпшому. Свої зналости і способности,

нів і нашы русинькы села, жебы
і люди на далекім од нас западі
знали, якы ту маме богатства і як
собі тото вшытко цінять бідны
Русины ту около Свідника.
Панови старостови жычіме,
жебы його планы наповнили ся
і надієме ся, же свойов роботов
і охотов буде і на дале приносом
про жытелів села Бенядіківці.
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НА СЛОВІЧКО

з Любов КРАЛЬОВОВ,
председкіньов політічной партії Наш Край
С. Лисінова, фото Р. В.
2-го септембра 2010 р. была
на Міністерстві внутрішніх діл
СР офіціалні зареґістрована
політічна партія Наш Край. Як
розвивать ся далше прямованя той політічной партії?
На вопрос, яке далше прямованя партії Наш Край є і не є,
мож одповісти ясно. Чом мож
одповісти ясно? Бо прямованя
нашой партії є задефіноване од
зачатку до кінця першого стрітнутя в Сенаторі в Пряшові в маї того
року в нашых проґрамовых тезах.
Мы выникли як партія, котрой
головным цільом і головнов політічнов аґендов є высловити незгоду з 20 рочным заоставаньом
реґіонів выходного Словеньска
в пoрівнані з іншыма реґіонамі,
головно, на западнім Словеньску. В нашых проґрамовых тезах,
приятых на установлюючім сеймі партії 18-го септембра т. р.,
є написано, же політічны партії,
котры дійствують на Словеньску
на централній уровни за послідніх 20 років не проявили інтерес
розвивати реґіоны Словеньска
такым способом, жебы заосталость найхудобнішых країв, ку
котрым належыть Пряшівскый
і Баньскобыстріцькый край, зачали ся вырівньовати з іншыма
краями, але наспак, централны
партії проявили несхопность
выготовити проґрам про розвиток
выходного Словеньска і реґіонів
Словеньска вообще і, головно,
не проявили політічну волю змінити сітуацію. Выникненя політічной партії Наш Край, як політічной репрезентації інтересів
реґіонів Словеньска в порівнані
з його центром, указав ся так,
як вымушеный процес. Кідь бы
не выникли мы, выникла бы даяка інша політічна партія, котра
бы непреставаюче роскрываня
,,реґіональных ножок“ называлa
як політічный проблем. Але мы
іщі лем на зачатку нашого розвиваня. Но все же іщі лем розбігуєме ся і не мож говорити о далшім прямовані нашой партї, але
о нашім прямовані як такім, котре
выпливать із нашых проґрамовых
тез, котре я споминала высше.
Правдов є, же за місяць-два нашой екзістенції выникли такы
проблемы, о котрых основателі
партії іщі в літі того року, кідь мы
зберали підписы на єй підпору
(мы назберали 12 300 підписів),
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не мали ани тушіня. Суть то
проблемы персоналного характеру, але і проблемы вытваряня
політічной стратеґії партії главні
теперь перед комуналныма вольбами. В непосліднім ряді то суть
і вопросы фінанцованя партії. Но
і многы далшы. За нецілы два
тыждні мы мусили пропоновати
і поставити своїх кандідатів на
посланців, старостів і пріматорів за нашу партію в містах і се-

лах на выходнім Словеньску.
Вытваряня коаліцій з іншыма
партіями поставило нас перед
вопрос політічных компромісів,
з котров партійов вытворити і з
котров не вытворити політічну коаліцію, котрых конкретных людей
пропоновати за нашых кандідатів,
а котрых ні, кідь же мы многых із
них не могли за два тыждні добрі
спознати. Но вірю, же нам подарило ся выбрати добрых кандідатів, котры будуть достойні репрезентовати політічный напрям нашой партії. Значіть, же прямованя
партії є не далше, але тырвале,
постоянне і немінне. Треба до-

стойні політічно репрезентовати
інтересы тых найбіднішых країв
на Словеньску і поступні представити сістемовы зміны в політічнім,
головно, волебнім сістемі країны,
в дістрібуції здроїв, котры мають
оставати там, де суть вытворены
на підпору културы меншын, нелем русиньской або україньской,
але вшыткых меншын на Словеньску, в підпорі меншыновых
языків, в підпорі домашнього

путовного руху, в одстраньовані
реґіональных розділів меджі краями і центром на Словеньску...
Таке є і буде прямованя нашой
партії.
Кілько своїх кандітатів (ці
уж посланців або пріматорів)
вы обсадили до слідуючіх
комуналных волеб?
До комуналных волеб 27. 11.
2010 р. мы пропоновали 205 кандідатів на посланців, старостів і пріматора в місті Гуменне (за нашу
партію) і підпоруєме кандідата на
пріматора в місті Свідник (котрого
окрем нашой партії підпорують

і партії СДКУ, Мост-Гід і СаС).
Із тых 205 кандідатів є найвеце
пропонованых в окресах Гуменне
і Свідник. Председа окресной орґанізації партії Наш Край Душан
Дранчак ословив і пропоновав
96 кандідатів за окресы Гуменне, Снина, Меджілабірці, Вранов
над Топльов і Михалівці. Бывша
председкіня окресной орґанізації в Свіднику Людка Шандалова
пропоновала 48 кандідатів за їх
окрес. Остатны кандідати суть
з окресів: Пряшів, Кошыці околиця, Сабинів, Стара Любовня, Попрад, Стропків і Требішов. Я хотіла бы ся барз шумні подяковати
вшыткым заінтересованым, як
і функціонарям партії за тоту роботу.
Вельо бісідує ся о вашій народности. Мы маме в новинках
реґуларну рубріку: Чом буду голосити ся к русиньскій народности. Вопрос зато стоїть так:
як є то з Вашов народностьов?
Вы Русинка або Українка? Кідь
Вы Русинка, чом будете голосити ся к тій народности?
Ваш вопрос може ся дакому
явити, же є тіпу „ін медіяс рес
в Інфо Русині, но мене не сподівав, бо в порівнані з далшыма вопросами його поважую, як председкіня реґіоналной і обчаньской
партії, выражаючой прімарны
інтересы реґіонів Словеньска і,
главні, двох країв на выходнім
Словеньску, за нерелевантный.
Моя народность як председкіні
партії є на єднім боці моя пріватна реч, но на другім боці, кідь собі
возьмеме до уважіня факт, же на
самый перед колись в маї того
року было прямованьом ініціаторів партії Наш Край заложыти
партію про найзанедбанішый
северовыход Словеньска, то єсть
заложыти партію як політічну репрезентацію інтересів Руснаків
на выході Словеньска, так потім
є Ваш вопрос на місці. А чом вельо бісідує ся о моїй народности?
Зато, же я отворені презентовала свою україньску народность?
А чом тото выкликує вопросы?
Каждый жытель Словеньска
може, правда, голосити ку народности, якой хоче. Само собов,
в русиньскых кругах мож о тім
вельо бісідовати - тото узнавам.
Але самы узнайте, кідь бы вы за
тых 51 років писали україньску
народность, бо таку собі писали
і вашы родичі, кідь бы вы за тых
51 років зажыли про свою народность (інакшу од векшынового народу) і словенискый націоналізм,
кідь бы вы про свою меншынову
народность зажыли і кривды
(„жаль, же вы не наша, т. з. Словачка“), выбиваня облаків на ро-
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Інформачный сервіс
дичівскій квартирі в 1968 р. камаратами з уліці, котры перед тым
ніґда не дали по собі знати, же їм
вадить, же вы Русначка. Могли
бы вы свою вытерпівшу різность
лем так зашмарити за голову?
Я Русначка, цілый жывот ку
тому голошу ся, но мої родичі
нам писали україньску народность зато, же мы не Словаци,
а інакшу мы тоды прецік не
могли писати. В тім полігать
траґедія і схізофренія руснацького народу. А я глубоко пересвідчена, же наша взаїмна злоба
меджі тыма, котры голосять ся
к Руснакам і тыма, котры голосять ся к Українцям так ослаблює
і наш невеликый руснацькый народ. Охабме уж тоты бесплодны
споры і охабме на каждого із нас
ку котрій народности хоче голосити ся. Но єдно бы мало быти
каждому Руснакови ясні, же не
є Словак, так як не є Мадяр або
Поляк. А мы, Руснаци або Русини? Ани в єднім руснацькім діалекті на выходнім Словеньску не

называме ся Русинами, але Руснаками. Так чом ужываме тото
україньске названя нас самых?
„Я єсьм Русин і Русином буду?“
Зато? Но слово Русин і напрік
великому Духновічови не є наше
руснацьке слово. Або є? Із котрого нашого діалекту оно взышло?
A як є то з мойов народностьов?
Я Русначка, котра колись за соціалізму мала написане в обчаньскім превказі україньску
народность, хоць по-україньскы
не знам, бо словеньску я собі не
могла записати, бо я не Словенка. Моя мамка мене записала до
словеньскых школ, жебы я доконалі знала язык векшынового
народа і барз єй зато дякую, бо
знам по - словеньскы ліпше, як
докотры Словаци. Я горда Русначка, добра патріотка, котра
собі і своїм дітям од зрахованя
людей в 1991 р. пише руснацьку
народность (мій муж є Словак).
А при наближуючім ся зраховані
людей в 2011 р. буду собі писати тыж руснацьку народность.

Informačný servis
Главні і зато, же я собі теперь
прочітала Малу історію Русинів
од Івана Попа, дякуючі Янкови Ліпіньскому, котрый єй выдав. Чім
я старша, тым веце інтересую ся
траґічнов історійов нашого, надіяйме ся, невымераючого народу.
При чітані той книжкы сердце мі
пукало од жалю, чого Европа на
нас, на Руснаках, допустила ся.
Ніґда я не ганьбила ся за тото, же
я Русначка. Я жадала од свойого
навколища, жебы решпектовало
мою різность, бо я толеровала
їх. Схізофренія писаня народностей є далшов траґічнов частьов
нашой тяжкой історії. Так толеруйме ся взаїмно і мы, Руснаци.
не высмівайме ся єден другому
зато, яку пишеме собі народность, бо мы тым даколи уж на
сміх і тым другым народам і народностям на Словеньску.
Што бы вы хотіли, з позіції
председкіні політічной партії
Наш Край, одказати чітателям
Інфо Русина?

Вышній Мирошов книжні звічнив його родак
JUDr. Andrej Liga – Vyšný Mirošov, Vyšný Mirošov 2010, 150 s.
Знамый русиньскый актівіста, Андрій Ліґа, родак із Вышнього Мирошова недавно росшырив область свойого актівного діяня, бо в тых днях ку чітателям приходить з новов публікаційов під назвов Вышній Мирошов. Книжка документує історію і сучасный жывот того русиньского села, котре історічні належало до Маковицького паньства. Початкы заселіня Мирошова ідуть аж до 16–го стороча, коли село заселяв властник
маковицького градного паньства, правдіподобні потомок ґрофа Ґашпара Середіго. Публікація докладніше
заоберать ся історійов од єпохы першой світовой войны і обсяг є поділеный як подля історічных епох, так і
подля областей културно-сполоченьского діяня в Мирошові.
-пем-

А

втор предкладать чітательови уціленый текст,
в якім можеме дізнати ся
о културнім ці шпортовім жывоті
Мирошівчан, о вызначных особах села, інсіґніях, містных
народных традіціях, походжіню
призвіск домашніх жытелів, але
мож ся ту дочітати і о такых куріозностях, якыма суть пріродны
метеоролоґічны події, або докінця научіти ся дакілько слов із русиньского вышньомирошівского
діалекту, котрый Ліґа обробив і зо
словеньскым перекладом формов
словника. Інакше інтересна і барз
потрібна публікація мирошовского родака, котра заповнює єдну
з многых дір, якы маме в познавані нашых властных русиньскых
сел і нашой історії, але преціік
лем наражать і на ,,камінь твердости“, котрым в нашых очах кущіцько історічні діскаваліфікує ся.
З добрым умыслом рекомендуєме
авторови, же мав бы собі усвідомити, же в позіції історіка, писате-

www.rusin.sk

ля і зоставователя презентачной
історічной книжкы бы мав быти
веце обєктівный... Уж спомянута
обєктівность страчать ся при статях о реліґійнім жывоті села. Бо
чітателя істо не інтересує авторова реліґійна приналежность, і не
мав бы єй будь якым способом
проявляти, бо книжку о селі пише
про вшыткых заінтересованых,
нелем православных... Тото
але в книжці о Мирошові не ста-

ло ся. Доказом того є, же в публікації чітатель найде список
лем о православных духовных,
котры діяли в селі, хоць факты
уваджають, же по 1950 р. (коли
так, як і в далшых русиньскых
селах жытелі розділили ся на
православных і ґрекокатоликів)
в селі діяли і ґрекокатолицькы
духовны, но на жаль, їх список
уж не уваджать... Дальшы факты
уваджають, же хоць при посліднім
раховані жытелів приголосило ся
ку ґрекокатоликам в селі лем 11
людей, так доднесь є Мирошів як
про єдных, так і про другых місцьом парохії з властнов церьквов
і парохом. Зато уж з высше уведженого бы было добрі собі усвідомити, же історічна публікація
не є православнов єклезіолоґіов.
Зато в части о прот. проф. Ілйови
Качурови, може найвызначнішой
особности реліґійного жывота про
Мирошівчан, бы А. Ліґа міг акцептовати офіціалну назву церьквы,
котра походить іщі з Австрійско–
Мадярьской монархії і не писати,
же Качур штудовав в уніатьскім
семінарі, што є термін, якый

Я хотіла бы їм в першім ряді повісти, же мы выникли про них, бо
будеме політічні высловльовати
полічны, економічны, еколоґічны,
културны і іншы інтересы
жытелів (главні) выходного
Словеньска, што презентуєме
і доказуєме окрем іншого і в тім,
же центер нашой партії є в Пряшові. Я хотіла бы їх вєдно з тым
попросити о терпезливость
в одношіні к нашым дітиньскым
хворотам - выникнуті партії як
політічного субєкта на політічній сцені Словеньска, но хочу
їх убеспечіти, же нашы резолуції політічно репрезентовати
інтересы реґіонів Словеньска
опротів братіславоцентрічным
тенденціям є міцне і уж із нього не попустиме. Но, жебы мы
могли екзістововати, потребуєме фінанчну підпору од нашых
жытелів, котру можуть в припаді інтересу одвести на наш
партійный учет, публікованый
на вебовій сторінці Нашого Краю
(www.strana-naskraj.sk).
хоснує православна еклезіолоґія, котра може в очах дакотрых
ґрекокатоликів явити ся як пейоратівне означіня. К необєктівности доходить і тоды, кідь автор
ємоціоналні напише, же дакотры
документы суть, „жаль Богу“,
в архівах Ґрекокатолицького архієпіскопского уряду в Пряшові.
Є то реалность, історія, котра
одбыла ся, і мы єй не можеме
вернути. Так треба і акцептовати, головно, кідь пишеме історічну публікацію. То є лем дакілько
пунктів, котрыма, правда, не хочеме автора зневажовати, може
лем кущіцько повзбудити і указати, што бы йому не мало в його
далшій творчій роботі уникнути.
Ку позітівам, котры, з другого
боку, зась про обєктівность треба увести, належать, же сучастьов публікації є і красне образове приложіня, як і мултімедіалне
приложіня в подобі ЦД під назвов
Зашвіть сонце, котре документує
співанкы з Вышнього Мирошова,
якы записав І. Чіжмар. Што є істо
барз великым позітівным приносом к історічній архівації русиньского фолклору про будучі ґенерації. Назва ЦД є подля першой
співанкы - мирошовской гімны,
яку наспівав сам автор публікації А. Ліґа і вєдно з русиньскым
писательом Ш. Сухым написав
текст, што потім музычно обробив М. Ґарбера. Книжка є добра
так про тых, што інтересують ся
історійов Русинів і їх сел на Словеньску, як і шумный подарунок
про навщівників нашого красного
села.
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Заміряне на Русинів

Zamierené na Rusínov

День Русинів під Вігорлатом

Приголосьте ся до конкурзу

В. Оцетникова, председничка МО РОС
Снина , Фото: -кг-, -к2010 рік є про Русинів Слоевньска барз
вызначным роком і то такой з даскілько аспектів. В тім році мы ославилы 20-ый юбілей
вынику Русиньской обрды на Словеньску, 15ый юбілей од Кодіфікації русиньского языка
на Словеньску, першый раз ославил ся День
Русинів на Словеньску, но і в непосліднім ряді,
припоминаме собі і 10-ый юбілей вынику Містной орґанізації Русиньской оброды на Словеньску в Снині. А і тото были причіны ку тому
жебым мы зорґанізовали цілоденны ославы
Дня Русинів під Вігорлатом в нашым місті, котры одбыли ся 6-го новембра 2010.
Першы сліди орґанізаторів і позваных гостей
велы до рідного села може найзнамішого
і найвызначнішого Русина Александра Духновіча - до села Тополя. Там при його памят-

Лукратівна вызва!
МІС РУСИНКА

▲ День Русинів під Вигорлатом притягнул і молоду ґенерацію.

нику одбыв ся Пєтный акт. В дальшым проґрамі была проглядка деревляных церькви
в тім селі і в дальшым близкым селі Улічске
Криве. Участниці той акції навщівили
і Бескыдьский Пантеон, як i дальше русиньске село Стащиньска Розтока, де
находить ся єден із найвекшых звонів
в середньой Европі. В пообідняйшых
годинах было неформалне посиджіня
з малым обчерствіньом в містной рештаврації Геркулес, котре зачало русиньсков гімнов Я Русин быв... Потім
уж наслідовав културный проґрам,
в якым выступали Марія Ґірова, Матуш Оцетник із Кленовой, Крістіян
Гуняра, СҐ Дуга і Домініка Прочкова із Снины, сестры Кральовы із
Міхаловець, Данєл Брудняк із Свідника і Юрай Піданіч з дівков Ленков
із Руського Грабовця. Ціле стрінутя
несло ся в барз приємный атмосфері
вдяка вшыткым участным – Русином,
нашым сімпатізантом і гостям. Тоту
красну подію мы могли зорґанізовати і вдяка піпдпорі з боку містной
самосправы і пріматора міста Снина
▲ При памятнику А. Духновіча в Тополі русиньскы акІнж. Штефана Міловчіка.
тівісти сниньского реґіона. Зліва дoправа: М. Ґірова, А.
Вірю, же небыло послідне.
Ковачова і К. Гуняра.

Редакція Інфо Русин в сполупраці з Містнов орґанізаційов Русиньской оброды
в Пряшові выголошує історічні першый
конкурз МІС РУСИНКА. В конкурзі можуть
брати участь вшыткы шумны і сімпатічны
дівчата (а же меджі Русинками є їх нескуточні вельооооооооооооо), котры сповнюють слідуючі условія:
1. вік од 15-30 років, 2. зналость русиньского языка подмінков, 3. походжіня
або тырвале бываня в русиньскім реґіоні. Коротку біоґрафію з фотоґрафійов треба послати до 30-го новембра 2010 на адресу:
Redakcia Info Rusin, Levočská č. 9, 080 01
Prešov, на копертку увести гесло:
МІС РУСИНКА, або емаілом:
rusinska.obroda@kryha.sk.

Подрібнішы інформації і на тел. ч. 051
77 97 178, 0907 106 340 (контактна особа Г. Слівкова). Славностна академія з
выголошіньом переможкіні конкурзу МІС
РУСИНКА одбуде ся рівно на русиньскый
сілвестер (15-го янувара 2011 в ПКО Пряшів).Там вас чекать пестрость забавы,
преквапінь і лукратівных гостей з области
словеньского і чеського ,,шовбізніса“. Переможкіню окрем інтересных цін чекать
i 3- дньове факултатівне перебываня
в Празі, кокретно в готелі Ametyst Hotel
Praha ****, што є luxusný boutique hotel
v centre Prahy.
Дівчата! Русинкы! Не роздумуйте
а приглашкы до конкрзу оборотом
посылайте!
▲ Погляд на богату участь цілоденного свята Русинів під Вігорлатом.
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Інформачный сервіс

Informačný servis

EUROHOTEL LABOREC
Medzilaborce

Vás Týmto srdene pozýva na

Ponúkame výber
z ponuky napr.:
Predjedlá:
Tlaenka s cibuou a octom
Huspenina s cibukou a octom
Kaganý syr
Opekaná domáca klobása, horica, chren

Polievky:
Husacia s cestovinou
Slivanka
Leveš s kapustou a hubami

Hlavné jedlá:

24. – 26. XI. 2010

Gazdovský tanier so zemiakmi a kapustou
Hovädzí guláš po domácky, knedle
Plnená kapusta, varené zemiaky
Bravové mäso s hríb. maankou, opek. zem.
Peený zajac na cesnaku, zem. krokety
Peené jaha na víne, 1/2 ryža, 1/2 hranolky
Peená hus, dusená kyslá kapusta, knedle
Vyprážaná fašírka, zemiakový šalát

Bezmäsité jedlá:

Tradiné rusínske jedlá pri príjemnej hudbe.
Na poúvanie a do tanca uinkuje:
KAMJANA
Vedenie EUROHOTELA LABOREC
Vám praje príjemné posedenie
a dobrú chu!
057/ 732 13 07, 732 12 07, 0911 288 500, fax: 057/ 732 29 94,
email:recepcia@eurohotel.sk
www.eurohotel.sk

Tatarané pirohy so zemiakmi, kyslé mlieko
Gazdovské pirohy s kapustou
Zemiakové placky, kyslé mlieko
Peené pirohy so syrom, kyslá smotana
Zamiška s maslom, kyslé mlieko
Gris /detská krupica/ s maslom
Halušky s kyslou kapustou

Múnik:
Makovník, kakaovník
Palacinky s medom, ovocím, šahakou
a okol. a iné regionálne špeciality ...

ПОЗЫВАМЕ НА ОДБОРНЫЙ СЕМІНАР
Русиньскый културно-освітный центерь А. Духновіча в Пряшові
в сполупраці із СНМ - Музейом русиньской културы в Пряшові
вас позывають на одборный семінар під назвов

Русиньске школство, култура і освіта на Словеньску в роках 1919-1939
і 1939-1950, проблемы і значіня про сучасный розвиток културы в СР.
Акція одбуде ся

25. новембра 2010 (четверь) од 13,00 год.

в просторах Музея русиньской културы в Пряшові, Масарікова ул., 8. штук.
З інтересныма рефератами выступлять:
С. Конечный, выскумный працовник САВ Кошыці, (Русиньскый вопрос в слованьской політіці в першой
половині 20. ст.), Ґ. Секели, діректор ґрекокатолицького школского уряду в Пряшові, (Приношыня
ґрекокатолицькой церькви про розвиток русиньского церьковного школства на Словеньску в роках
1919-1939, 1939-1950), А. Плішкова, діректорка УРЯК ПУ, (Русиньскый языковый вопрос на Словеньску в
меджівойновім періоді), Ґ. Бескид, председа Русиньского културно-освітного центра А. Духновіча в Пряшові,
(Розвыток і дакотры проблемы школства і културы Русинів на Словеньску в роках 1919-1950),
О. Ґлосікова, діректорка СНМ- Музея русиньской културы в Пряшові (Вплив русиньского школства на
процесь формованя властной културной ідентіти) і Мґр. П. Крайняк, учітель і русиньскый актівіста
(Пряшівска капітола і єй значіня про розвиток русиньской културы і освіти на Словеньску в роках 1919-1950).
Акція є реалізована з фінанчнов підпоров МК СР.

www.rusin.sk
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apaték//a –y ž ľud. апатыка
apatekár –a m ľud. апатыкáрь
apat//ia –ie ž апáтія
apatický апатíчный, нечутливый, невшімáвый,
отупéный
apel –u m na čo обéрненя, апелáція к чóму; ~ na
rozvahu апелáція к розýму; bojový ~ зáклик до бою
apelác//ia –ie ž prav. апелáція, апелáчна жалóба;
podať ~iu апеловáти, подати апелáцію;
apelačný апелáчный; ~ súd апелáчный суд
apel//ovať –uje –ujú nedok. dok. 1 práv.
апеловáти, подати/подaвáти апелáцію 2 na koho,
čo апеловáти, обернýти ся/обертáти ся ку кóму,
чóму
apelov//ý; -á funkcia jazyka lingv. апелóва фýнкція
языкá
apendix –u m anat. апендíкс, слíпе чéрево hovor.
aperitív –u m аперітíв
apetít –u m hovor. апетíт, смак
aplaud//ovať –ujе–ujú nedok. dok. аплавзовáти,
тлéскати nedok.
aplauz -u m áплавз, тлéсканя с
aplikác//ia –ie ž 1 аплікáція ж поужытя с; ~ v praxi
поужытя на прáктікі 2 krajč. аплікáція
aplikačný krajč. аплікáчный
aplikovan//ý апліковáный; ~á matematika
апліковáна матемáтіка; ~á veda апліковáна наýка
aplik//ovať –uje –ujú nedok. dok. 1 поужывáти/
поужыти 2 krajč. апліковáти, робити аплікáцію
apokryf –u m lit. апокрíф
apokryﬁcký, apokryfný апокріфíчный,
апокрíфный
apolitickos//ť –ti ž аполітíчность –ти ж, аполітíзм м
apolitický аполітíчный
apologetik//a –y ž аполоґéтіка
apológ//ia –ie ž аполоґія ж, обгаїня с
apostat//a –u m 1 cirk. віроодстýпник 2 pren.
одстýпник
apostrof –u m gram. апóстроф
apostrof//a –y ž lit. апострóфа –ы ж, звéрненя,
ословíня с
apoštol –u m апóстол
apoštolsk//ý апóстольскый; Skutky ~é bibl.
Апóстольскы діяня
apoteóz//a –y ž апофеóза, збóжнёваня с
apozíc//ia –ie ž gram. апозíція, прилóжка
apretác//ia –ie ž 1 tech. апретовáня, апретýра 2

Продовжіня Словника в букві А

Юрій Панько

A

(jazyková a štylistická úprava) языкóве і штілістíчне
оформлíня (рýкопису)
apretátor –a m apretor –a апретáтор, апрéтор,
літератýрный оправляч рýкописів
apret//ovať –uje –ujú nedok. dok. 1 tech.
апретовáти 2 len nedok. (text) оправляти,
опрáвовати
apretúr//a –y ž 1 tech. апретýра 2 (jazyková úprava)
літератýрне оправлíня (оформлíня)
apríl –a m áпріль –ля; urobiť aprílom niekoho над
дакым (з дакóго) посміяти ся пéршого апрíля,
зробити з нёго (з нёй) пéршый áпріль
aprílov//ý апрілёвый; ~é počasie апрілёва, перемінлива погóда
a priori (aprióri) prísl. апріóрі
apriorit//a –y ž апріóрность
apriórny апріóрный
aprobác//ia –ie ž 1 (schválenie) апробáція,
одобрíня, утверджíня; ~ plánu одобрíня плáну 2
(právo vyučovať) прáво учітелёвáти, учíти (в школі); ~ pre rusіnčinu прáво учíти русиньскый язык
aprobačn//ý апробáчный ~á skupina škol.
апробáчна ґрýпа; mať ~ú skupinu rusіnčina slovenčina учíти русиньскый і словáцькый языкы
aprob//ovať –uje –ujú nedok. dok. 1 (schvaľovať)
апробовáти, одобряти/одобрити, утверджáти/
утвердити 2 koho škol. давáти/дати кóму
свiдітéльство áбо діплóм о прáві учíти
á propos (apropo) prísl. якрáз, в прáвый час
apsid//a –y ž archit. апсíда
ár –u m ар -а
Arab –a m Арáб
arabčina –y ž арáбскый язык
arabesk//a –y ž 1 (ornamentálna výzdoba) арабéска
2 lit. hud. арабéска
arabeskový арабéсковый
arabistika –y ž арабíстіка
Aráb//ia –ie ž Арáбія
Arabk//a –y –biek ž Арáбка
аrabsk//ý 1 арáбскый; ~é čislice арáбскы цíфры;
~ kôň арáбскый кінь 2 (v zemepisných názvoch)
арáбскый; Arabská púšť Арáбска пустыня
arach//idy (-ši-) –id pomn. арашíды –ів
aranžér –a m аранжéр –а (вітрíн і орґанізáтор
выстав)
aranžovaný аранжовáный, (скóрше) підготовéный
aranž//ovať –uje –ujú nedok. dok. аранжовáти 1
підготовляти/підготовити, орґанізовáти 2 (výkladnú
skriňu) оформити вітрíну
arašidy hovor. p. арашиды
arbit//er –ra m арбíтер –тра

SLOVENSKO-RUSÍNSKY SLOVNÍK 8. časť

arbitrárny, arbitrérny obch. арбітрáрный,
розгóдуючій, сýджуючій
arbitráž –e ž арбітрáж –а
arbitrážny арбітрáжный; -á komisia арбітрáжна
комíсія
arborét//um –a s арборéта ж
arcibiskup –a m архієпíскоп -а
arcivojvod//a –u m архівоєвода –ы
areál –u m ареáл -у 1 športový ~ шпортóвый ареáл
2 bot. zool. ареáл
arén//a –y ž арéна -ы aj pren.; politická ~ політíчна
арéна
árend//a –y ž v rôzn. význ. арéнда; dať do ~y дати
до арéнды; platiť ~u платити арéнду
árend//ovať –uje –ujú nedok. aрендовáти nedok.
dok.
árešt –u m hovor. бáса -ы ж, арéшт -у м; sedieť v
~e сидíти в бáсі, арéшті
áreštant –a m hovor. арештáнт, басíста м
árešt//ovať –ujе –ujú nedok. dok. hovor.
арештовáти
aret//ovať –uje –ujú dok. tech. аретовáти,
перевíрити, овíрити, фіксовáти; ~ váhy овíрити,
оцайховáти вáгы, ~ buzolu аретовáти, выпнути
бузóлу, кóмпас
Argentín//ec –ca m, Argentínčan -a Арґентінчáн –а
Argentínk//a –y ž Argentínčank//a –y –nok
Арґентінчáнка –ы –нок
argentínsky арґентíньскый
argot –u m lingv. áрґо neskl. s
argument –u m арґумéнт, дóвод -у; uviesť ~y
увéсти арґумéнты, арґументовáти
argument//ovať –uje -ujú nedok. aрґументовáти
nedok. dok. приводити арґумéнты áбо дóводы; ~
faktami арґументовáти фáктами
archaický архаíчный
archaizm//us –u m lingv. архаíзм
archanjel –a m náb. архáнґел
archeológ//ia –ie ž археолóґія
archeologický археолоґíчный
archidiakón –a m cirk. архідіáкон
archifoném//a –y ž lingv. архіфонéма -ы
archijerej – a m cirk. архієрéй -ея, єпíскоп -а
archimandrit –a i archimandrita –u m cirk.
архімандрíт -а
architekt –a m архітéктор
architektonick//ý 1 архітектонíчный 2
архітектýрный; ~é pamiatky архітектýрны пáмяткы
architektúra –y ž 1 архітектýра 2 čoho
архітектóніка, композíція
archív–u m архíв -у
archivár –a m архівáрь -я
archívnictv//o –a s (veda) архівництво –а
archívny архíвный; ~ materiál архíвный матеріáл
ária árie ž hud. áрія

info РУСИН [21-22 I 2010]
Позн. ред.
Дальше продовжіня Словника в букві А в ІР ч. 23.

Árij//ec –ca m Арíєць –йця
árijsk//ý арíйскый; ~é jazyky lingv. арíйскы,
індоеврóпскы языкы; ~ pôvod арíйске походжíня
aristokrac//ia –ie ž арістокрáтія; aj pren.; ﬁnančná ~
фінáнчна арістокрáтія
aristokrat –a m арістокрáт
aristokratický арістократíчный
aristokratizm//us –u m арістократíзм
aritmetický аріфметíчный; ~ priemer серéднє
аріфметíчне
aritmetik//a –y ž аріфмéтіка
arizác//ia –ie ž арізáція (експропріація жыдівского
маєтку за фашізму і одовзданя ёго особам арійского походжіня)
arizátor –a m арізáтор (тот, хто проводив арізацію)
ariz//ovať –uje –ujú nedok. dok. арізовáти, проводити арізáцію; p. аrizácia
arkád//a –y ž аркáда -ы
armád//a –y ž армáда -ы, вóйско -а
armádny армáдный, войскóвый; ~ rozkaz
армáдный рóсказ; ~ zbor армáдный кóрпус
armatúr//a –y ž арматýра -ы
Armén –a m Армянець –нця
аrménčin//a –y ž армяньскый язык
Arménka –y ž Армянка –ы
arménsky армяньскый
armovac//í stav. арматýрный; ~ie práce арматýрны
робóты; ~ plán план арматýрных робóт
armovaný stav. армовáный; ~ betón армовáный
бéтон
arm//ovať –ujе –ujú nedok. stav. армовáти
arogánc//ia –ie ž ароґáнція, безочíвость –ости ж,
грýбость -ости
arogantný ароґáнтный, безочíвый, грубый
aróm//a –y ž арóма, вóня
aromatický ароматíчный, вонявый; ~é zlučeniny
ароматíчны споїня
artel –u m (výrobné družstvo) артíль –и ж
artér//ia –ie ž anat. артéрія –ії
artérioskleróz//a –y ž артеріосклерóза
artézsk//y: -a studňa артезіáньска стýдня
artik//el –la m оbch. артíкел -кла
artikul -u m zastar. артíкyл –у (закóна, дóговору і
т. п.)
artikula p. artikul
artikulác//ia –ie ž lingv. артікулáція
artikulačn//ý lingv. артікулáчный; ~é orgány
артікулáчны óрґаны áбо óрґаны артікулáції
artikul//ovať –ujе –ujú nedok. lingv. артікуловáти
artilér//ia -ie ž zastar. артілéрія

Русиньска языконаука
Rusínska jazykoveda
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Русины во світі

Русенко – Выбране
Петро Трохановскый: Русенко – Выбране,
Стоваришыня Лемків, Крениця 2010, 271 с.
-пем-

Я

к уж мы авізовали в попереднішім чіслі ІР, днесь
вам представиме нову
публікацію під назвом Русенко
– Выбране, котру выдруковало
Стоваришыня Лемків в Польску
і котрой автором є вызначный
лемківскый писатель і актівіста
Петро Трохановскый, знамый
і під псевдонімом Мурянка.
Уж споминана книжка была
выдрукована з нагоды 120-ой
річниці народжіня і 50-ой річниці
смерти „учітеля“ І. Русенка, (так
Русенка называють Лемкы).
Сын Лемковины, як ословує
Русенка автор книжкы, народив
ся 15-го авґуста 1890 р. в лемківскім селі Красна (Коростенці
– як звали село містны), окрес
Кросно. По закінчіню штудій
на ґімназії в Новім Сончі (1913
р.) І. Русенко наступив до Австрійской кральовской армії
і через першу світову войну
войовав на сербскім і таліяньскім фронті. В 1918 р. вернув
ся до родного села, котре уж
але належало Польску. По дакількох роках, через котрых він
безуспішно хотів здобыти місце учітеля про лемківскы діти,
одходить до польского села
Лутцзы, де пережыв 21 років.
По другій світовій войні і по насилному масовому выселіню
Лемків в Польску по 1945 р.
Русенко еміґровав на Україну,
де продовжовав в роботі учітеля. Насилным выселіньом
і сепараційов од Лемків і рідной
Лемковины але барз терпів,
што мож відіти і в його творчости (поезії) з носталґічным підтоном, котру писав аж до свойой
смерти 10-го авґуста 1960 р. Русенко писав лем по-лемківскы
і його поетічна душа вытворила
вдяка творчости много красных
образів о домовині, котры суть
до днесь іншпіраційов про його
послідовників. Своїма творами
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він учів Лемків одношіням ку
своїй домовині. Часто ужывав
і сатіру ці карікатуру, котру мож
відіти і в його скіцах, котрыма
Русенко документовав жывот
Лемків в першій половіні 20го віку. Книжка, котру Петро
Трохановскый
приготовив,
є про чітателя барз цінна і інтересна, бо она обсягує цілу
поетічну творчость того ідеолоґічного лідра, обродителя
і найвекшого поета Лемків.
В ній є і подрібно спрацована
бібліоґрафія. В книжці находить
ся і образове приложіня, в якій

чітатель найде Русенковы
скіцы, карікатуры але і цінны
родинны документы, фотоґрафії як і архівны матеріалы,
котры суть повязаны з Іваном Русенком. Шумным доповніньом книжкы є і факт,
же вдяка Петрови і Ярославови Трохановскым пять
оріґіналных текстів од Русенка дістало в ній своє музычне
обробліня і знотованя. На
конець уж лем додаваме, же
публікація Русенко- Выбране
є далшов цінностьов, котра
выразні зображать документацію найвекшых особностей
Лемівской – Русиньской історії, котру, може, мало познаме, але їх діятельство в области народного усвідомліня
заслужыть собі докладніше
штудованя і познаваня.

Rusíni vo svete

Професор Фейса зо Сербії в Пряшові
-пем- , фото автора

Д

ня 27-го октобра 2010 р. зорґанізовав Інштітут русиньского языка і културы ПУ в Пряшові
(ІРЯК ПУ) уж десяте продовжіня
семінарів з карпаторусиністікы,
на яке быв тот раз позваный
проф. Др. Михайло Фейса із
Коцура в Сербії. Проф. Фейса
робить на Новосадьскій універзіті в Себії, де анґажує ся в области русиньской языконаукы.
Є автором коло сто перекладів
різных літературных творчостей ▲ Проф. Фейса з Новосадьскій
до русиньского языка (меджі універзіті в Себії, при інетересным
іншым переложыв і такы творы, выкладі своїх лекцій.
як Шейкспірового Гамлета),
многых словників, ку якым належыть і Словник компютеровой
термінолоґії, є і редактором Ерато над Коцуром і т. д. Окрем
того є автором вообще першого приручника русиньского языка
про анґлицькы бісідуючіх і русиньского приручника про выуку анґлицького языка під назвов ,,Бешедуєме по анґліцькі“. Лекцію під
назвов Войводиньскы Русины і їх варіант русиньского літературного языка, яку славностні отворила і важеного гостя представила доц. ПгДр. Анна Плішкова, ПгД., діректорка ІРЯК ПУ,
проф. Фейса розділив на дві части. В першій части слухаючіх познакомив з населіньом Русинів до Войводины (теріторії днешньой
Сербії), котры пишуть свою незалежну історію од 1745 р. Участвуючі могли, окрем іншого, выслухати i яке поставіня мають Русины
в Сербії і якы можливости в културнім і освітнім жывоті здобыли.
Їх сітуація є о много ліпша, як у нас, кідь же їх школство є сістематічно пропоєне од матерьскых школ через основны, середні
школы аж по універзітне выучованя в материньскім языку. Што
тыкать ся културного і сполоченьского діяня, в Себії выходить
дакілько пресовых медій – Руське слово, Мак – про молодых, Заградка - про діти, Шветлосц і Студія Рутенорум, якы односять ся
к одборным часописам. Войводиньскы Русины, котрых в Сербії
є 16000, суть того часу репрезентованы двома найвекшыма орґанізаціями, котры суть фінанчні підпорованы державов, а конкретні
Націоналным совітом, котрого заступаючі суть волены прямыма
вольбами і Заводом за културу Войводиньскых Русинів, якый
приготовлює културну репрезентацію Русинів дома і за граніцями. Другу часть свойой лекції проф. Фейса присвятив кодіфікованому русиньскому языку во Войводині. Публіка мала можность
познакомити ся в рамках языконаукы з проблематіков ужываня
інтерпункції в писомній формі комункації їх кодіфікованого варіянту, творіньом слов, перебераньом слов, одобрнов термінолоґійов і інтернаціоналізмами, їх справным ужываньом в русиньскім
языку, овплывньованьом словника і потрібнов рефлексійов на
тоты незвратны події, котры днесь іщі веце мож відіти в каждім
языку, вдяка цілковій ґлобалізації і епохі інтернету. Словником
народней бешеды зась войводиньска языконаука занимать ся
історійов свого языка і мать снагу спознавати, якый оріґіналный
язык принесли зо собов першы войводиньскы преселенці перед
260 роками. Много з участненых запоїло ся і до наслідной діскузії, в котрій окрем іншого говорило ся і о можливостях штудованя в Новім Саді як і вымінных перебыванях штудентів русиньского языка з Пряшова і Нового Саду. В рамках языконаукы
одкрыв ся і проблем універзалного языка Русинів, котрый бы
окрем офіціалных кодіфікованых варіантів русиньского языка
служыв як общій конверзачный язык вшыткых Русинів. Ту але
проф. Фейса реалістічно высловив ся, же койне є можливе меджі
Русинами із Словеньска, Підкарпаття і Польска, зато бо їх бісіда
выходить із выходославяньскых языковых істочників, на розділ
од Войводиньскых Русинів. Але вєдно з тым припомянув, же они
Русини, так як і мы, хоць бісіда наша роздільна є, і не маме на
них забывати, но взаємно підпоровати ся во вшыткых областях
русиньского сполоченьского жывота.
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Оdporúčame,informujeme

Што одбыло ся
в Четіжнім?

PRINESIEM

-сл-

Н

о все же інтересна святочна академія в рамках проєкту Русиньской
оброды на Словеньску під назвов
,,При жрідлі річкы Лаборець“. Славностне одкрытя цілоденной културносполоченьской акції одбыло ся 17-го
октобра 2010 в засідачці Сельского уряду в Чертіжнім (окрес Меджілабірці). Там
могли участвуючі выслухати рефераты,
котры на академії прочітали староста
села А. Кулік і председа РОС В. Протівняк.
Рефераты были присвячены вызначным
русиньскым великанам А. Добряньскому, Ю. Ставровскому-Попрадови і Н.
Бескідови. Потім участникы положыли
букету квіток на гробы русиньскых будителів на містнім цінтері в Чертіжнім, де
одбыв ся час споминань на їх плодну будительску роботу. В завершалній части
быв богатый културный проґрам, котрый
ніс ся під назвов цілоденой акції ,,При
жрідлі річкы Лаборець“. А досправды, тото
жрідло было велике, бо з нього выходили
фолклорны ґрупы Габурчанка з Габуры, ці
Камяна з Меджілаборець, котры указали
богатство Лаборецького реґіона в подобі
незамінного і автентічного руисньского
фолклору і традіцій. Акція была реалізована за фінанчной помочі Міністерства
културы СР а єй сполуорґанізатором быв
Сельскый уряд в Чертіжнім.

REÁLNEHO INVESTORA
SĽUBY SA MAJÚ PLNIŤ!

Ondrej Matej
MILUJEM PREŠ V

www.ondrejmatej.sk

KANDIDÁT NA PRIMÁTORA
S PODPOROU STRÁN

Учасници при гробах русиньскых великанів в Чертіжнім.

ҐАЛАКОНЦЕРТ

RUTHENІKA
19. 11. 2010 о 18,00 год. БРАТІСЛАВІ,
в будові Словеньского розгласу
Конферують: Сілвія Зелінкова і Владо Чема
(герець ТАД-у).

Інтервю з юбілантом
М. Шмайдом.
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Русины на Уряді
влады СР.

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

23/2010
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ВАС СЕРДЕЧНІ ПОЗЫВАТЬ НА ЕКСКЛУЗІВНЫЙ

23/2010

В слідуючім чіслі Інфо Русина дочітате ся:

РУСИНЬСКА ОБРОДА НА СЛОВЕНЬСКУ
в сполупраці зо
ЗДРУЖІНЬОМ ІНТЕЛІҐЕНЦІЇ РУСИНІВ
СЛОВЕНЬСКА

60 років од одсуджіня
єромонаха М. Й. Поташа.

Platené v hotovosti
080 10 Prešov 10

www.rusin.sk

