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СРР засідала в Братіславі
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-ый новембер 2010
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великым ,,Д“ про Русинів в главнім місті Словеньска,
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На ексклузівный ґалаконцерт
прийшли братіславску публіку
поздравити Русины практічні з
цілого Словеньска - од Ублі аж
по Братіславу. В богатім проґрамі выступили Лавреаты дотепе-

ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

в Братіславі. Бо там, в тот день
проходило нелем уж авізоване
засіданя СРР, ці пресконференція о Русинах, но і славностный
Ґалаконцерт Рутеніка, котрого
орґанізатором были: РУСИНЬСКА ОБРОДА НА СЛОВЕНЬСКУ
(РОС) і ЗДРУЖІНЯ ІНТЕЛІҐЕНЦІЇ
РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА (ЗІРС).

рішніх рочників цілословеньского
конкурзу Співы мого роду: Тріо
Маґуровых, М. Чабак, Дуо М.
Караш - І. Сівулькова, Дуо Я.
Чура - П. Феценко, Н. Сікорякова, тогорочна Лавреатка і Р.
Ґуба тыж тогорочный Лавреат
►с. 2

5
М. Шмайда дожыв
ся красного юбілея

М. Мачошкова
є просто

М. Мачошкова
Текст і фото: С. Лисінова
ЮДр. Петро Крайняк
Русиньскый актівіста

▲,,Стендінк овейшен“ в подобі членів СРР. На фото справа до ліва: М.Лявинець - Мадярьско, Д. Папуґа - Сербія, председа СРР і Ю. Фірцяк - Румунія.
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Є час волеб, всяды притомной предволебной кампанії... Дахто повість, правда, недавно мы два раз за собов волили,
а было і референдум. Може так гварять
як раз тоты, што волити ани раз не пришли. Але є демокрація і тото є леґітімна
позіція ку так зв. речам верейным. Зато не
крітізуйме вшытко і каждого, бо бісіды при
пиві в корчмі ніч не вырішать. Вольбы суть
шанця речі мінити, мінімалні попробовати
зміну, а потім з чістов совістьов повісти,
я не стою боком, а не єм тот пштрос, што
пхать голову до піску і окрем властного
комфорту, проспішности і выгод, ніч інакше
мене в жывоті не інтересує. Мы, Русины,
тыж маме меджі собов дость такых, што
так роздумують і напрік тому, же як народностна меншына потребуєме указати ся
і быти веце сполоченьскы анґажованыма
а, головні, через амбіціозных, шіковных
і молодых, ученых людей. Таков шансов
суть як раз ближачі ся комуналны вольбы
- вольбы пріматорів і посланців до орґанів
самосправ. Особні обдивлюю тых, што мають одвагу кандідовати, выступовати на
верейности і пересвідчати о своїй далшій
роботі. Сам мам з тым скусености і стоїть
така робота і немалы фінанції. Но іщі веце
собі буду важыти тых, котры во вольбах
будуть зволены і свої обіцяня будуть потім і повнити. Меджі кандідатами на місця
посланців і пріматорів суть многы, котры
голосять ся к Русинам. Обіцяють поміч
во своїх волебных проґрамах і рахують
з голосами своїх русиньскых родаків. Є то
потрібне головно в нашых русиньскых
реґіонах, містах і селах. Самы найліпше
знаме, хто є хто, якый мать характер, способности і народностне походжіня. Зато
тым, котры на тото мають і думаме, же суть
способны помочі Русинам, дайме свій голос. Ведь в области економікы, сельского
господарства, културы ці освіти маме много проблемів. А чім ідеме дале на выход,
тым є соціална сітуація нашых людей гірша. Потверджують тот факт і офіціалны
штатістікы, як і высловы самых політіків.
Не обстоїть таке мышліня, же ці піду волити, або зостану дома - ніч не змінить, бо
фурт платить, же ніч ліпше як вольбы (інштрумент політічной зміны), не выдумало ся.
Може є тото лем інштрумент малых змін,
але поступні може і зачаток зміны великой
політічной културы, законности і порядку,
а головні зодповідности компетентных
в сполоченьскім жывоті. А при тім бы мы,
Русины, жытелі Словеньска, мали быти 27го новембра 2010 р. во велебных просторах з волебным листком в руці, а то нелем
во векшых містах, але і в тім найменшім
русиньскім селі.
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ыпродана концертна - історічна сала ПКО - Чорный
орел в Пряшові, много
ексклузівных гостей з области політічного, хрістіяньского і културно-сполоченьского
жывота, величезны букеты квітів,
неутихаючі аплавзы, прекрасны
русиньскы співанкы, но і многого
іншого стало атрібутами юбілейного концерту заслуженой умелкіні Марії Мачошковой. Концерт,
котрый одбыв ся 18-го новембра
2010 р. зоорґанізовало Здружіня
Русинів Словеньска на челі
з Мґр. Растіславом Зимом, проходячій під покровительством пріматора міста Пряшів ЮДр. Павла
Гадяріго. Місто Пряшів мать вельо
атрібутів, як наприклад: центер
Шаріша, центер русиньскых орґанізацій, ці докінця головне місто
выходного Словеньска. Наісто
каждый хто тото місто познать,
лем потвердить, же є і центром
,,іконы“ - дівы русиньского фолклору – Марії Мачошковой, котра
є много раз з Пряшовом спойована. А як бы і ні, ведь в бывшім
ПУНА, анґажовала ся од 22. 11.
1956 аж до 31.3.1995. І зато было
барз трефнов думков орґанізаторів присвятити юбілейный
концерт Марії Мачошковій як раз
в Пряшові. Участници окрем прекрасного голосу юбіланткы могли
выслухати і співанкы од іншых
умелців ці фолклорных колектівів, котры прийшли М. Мачошкову поздравити, як: Анна Порачова, ПУЛЬС, Івета Світкова зо
своїма дівками, народна музыка
ФК Шарішан, бывшы членкы (ко►с. 2

Културный сервіс
►с. 1
дітьской части. З русиньсков гордостьов і перфектнов художньов
інтерпретаційов представила ся
і молода наступаюча ґенерація
русиньскых співаків, як: З. Густякова, Я. Лукачова, Л. Густякова, С. Морозова, М. Павелчак,
Д. Прочкова, Дуо З. Філічкова
- М. Ґладішова. Спестріньом
акції было і выступліня ДФК

юбілуючі орґанізації, де благожеланям не было кінце-краю. Председа РОС В. Протівняк, в мені
орґанізації, перевзяв Почестну
ґрамоту од председы СРР Д.
Папуґы зо Сербії, як і образ і публікації од орґанізації Руська матка
в Сербії. Дале Почестну ґрамоту
за Стоварішыня Лемків в Польщі
передав председа той орґанізації
А. Копча, діплом і плакеты про
РОС передав і Ю. Фірцяк, предсе-

▲ Завершална сцена ґалаконцерту Рутеніка в Братіславі.

Хемлонячік з Гуменного, котрый
публіку потішыв русиньскым танцьом Цеперка або Танцьовачков,
котрому хореоґрафію зробив
сучасный діректор ПУЛЬС-у В.
Марушин. І СҐ Гачуры, за допроводу Народной музыкы СОКОЛЕЙ з Гуменного під веджіньом
прімашкы Вєркы Бегуньовой,
порядні розвеселили публіку.
Конферованя проґраму згостили ся Сілвія Зелінкова і Владо
Чема (герець ТАД-у), котры свою
роботу одвели на высокій професіоналній уровни. В окремых
вступах представили в далекій
Братіславі діятельство юбілуючой 20-рочной РОС і юбілуючого
15-рочного ЗІРС. Не забыли спомянути ани так вызначный акт,
котрого юбілей мы собі тыж того
року припомянули - 15-ый юбілей
од Кодіфікації русиньского языка
на Словеньску, но і іншы факты
о Русинах. Великый аплавз
заслужыв собі і ,,цітат“ Людовіта
Штура іщі з 6-го марця 1846 року,
котрый быв опублікованый в
тодышніх Словеньскых народных
новинках: „Kto to dnes žiada,
aby Rusíni slovenský jazyk za
svoj prijali? Veď oni majú svoj
rusínsky krásny jazyk“, котрый
емотівні одпрезентовав модератор В. Чема. Завершалный ,,стендінґ овейшын“ при сполочній гімні
Співів мойого роду - Подьме собі
заспівати, лем потвердив, же
думка і сценар зреалізовати таку
акцію в далекій Братіславі наповнила ся до послідньой капелькы
во великім морі... Завершална
часть была присвячена поздравліням і великым оцініням про
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да Културного товаришства в Румунії. Не хыбили ани офіціалны
поздравліня од Асоціації Русинів
в Мадярьску, котры передала
єй председкіня М. Лявинець. А
прекрасны споминковы дары
про РОС передала за Дружство
Руснак з Хорватьска Н. Гнатко. Вшыткым, котры спомянули
собі на 20-рочну юбілантку РОС
в мені председы РОС В. Протівняка высловлюєме сердечне
дякуєме. Окрем гостів споза
граніць на акції брали участь
і много дальшых вызначных
Русинів з области културносполоченьского жывота на Словеньску, як: М. Штеньо, В. Хома,
Т. Рундесова, П. Штефаняк, М.
Шмайда і т. д. Медіалныма партнерами акції были: Info Rusin,
www.rusin.sk, www.molody.rusyny.
sk. Режія і драматурґія проґраму
была під тактовков остріляного
,,майстра“- М. Кереканіча. Сценар цілого проґраму приготовила
С. Лисінова. Акція была реалізована з фінанчнов підпоров
МК СР. Завершалне ДЯКУЄМЕ
належыть вшыткым, котры актівно участнили ся на так позітівній
і презентатівній акції про Русинів, якым быв ґалаконцерт РУТЕНІКА в Братіславі. А іщі єдно
окреме подякованя належыть
Інж. Янкови Липиньскому, підпредседови ЗІРС, котрый забезпечів цілу технічно-орґанізачну
часть акції, як і верейну награвку
в Словеньскым розгласі, котра
буде звічнена і про будучі катеґорії. Янку, барз собі тото ціниме!
Досвіданя Братіслава!
О рік мы там зась.

Kultúrny servis
►с. 1
леґіні М. Мачошковой) ПУЛЬС-у,
акордеоністы О. Пірог, І. Крета, М.
Ґарбера і многы іншы. Почливость
юбілантці дав і Амброз з далекого
Телґарта, котрый як сам повів ,,на
концерт прийшов і напрік тому,
же мусив одшмарити іншы акції
в своїм навколищу - Мачошкова
є просто Мачошкова“. Ціла акція несла ся в барз гармонічнім
дусі, де модератор юбілейного
концерту Ярослав Сисак хронолоґічні з професіоаналным аспектом представовав приватный
і умелецькый жывот заслуженой
умелкіні. В окремых вступах М.
Мачошкова заспівала собі вєдно
і з молодов наступаючов ґенераційов русиньскых фолклорістів,
як: Катков Росіновов, сестрами
Яночковыма ці зо свойов невістов
Ґабрієлов Мартоньовов. Заблагожелати юбілантці пришли і такы
,,еса“, як: В. Мечяр, бывшый премєр СР, Архієпіскоп - словеньскый
метрополіта Ґрекокатолицькой
церьквы Ян Бабяк, член Метрополітной Православной рады проф.
Мілан Ґерка, Люба Кральова -

▲Погляд на переповнену салу в ПКО
в Пряшові в переді прихылникы М.
Мачошковой Владимір Мечяр і арієпіскоп Ян Бабяк.

самого фолклорного ансамблю,
пришла на конкурз і перед принимаючов комісійов заспівала
свою облюбену – Падать додж,
падать додж на суху мураву...
Тодышній ведучій ПУНА Юрко
Костюк не віровав властным
слуховым рецепторам. Тото дівча
є ґеніалне! Так в 1956-ім році стала ся Марія закладаючов членков
ПУНА, в сучасности ПУЛЬС, де
робила, як уж мы увели, од 22.11.
1956 аж до 31.3.1995. Як гостьска
зачала розвивати сполупрацю

▲Завершална сцена юбілюючого концерту.

председкіня політічной партії Наш
Край, проф. О. Сіпко - продекан
ФФ ПУ і много іншых. Єднов із
частей концерта было і покрещіня
ЦД, котре є парадоксні першым
соловым ЦД так вызначной умелкіні, яков є М. Мачошкова. Про інтерес іщі додаваме, же заслужыла
умелкіня Марія Мачошкова народила ся 30-го марця 1940 в селі
Потічкы Свідницького окресу.Уж
як дітина слухала красны мелодії,
котры на устній гармонійці грав
єй отець. Потім прийшла середня школа в Стропкові, де молода
Марія стала членков співацького
хору. Кідь до Стропкова завитав
на выступліня Піддукляньскый
україньскый народный ансамбель, на выступліню котре молода хорістка навщівила, зродила ся у ньой туга „співати цілый
жывот“. А тота ,,туга“ і наповнила
ся. Бо кідь потім дізнала ся, же
быв выписаный конкурз до того

з Брненьскым радіовым оркестром народных інштрументів,
з котрым од року 1964 награла
много успішных співанок і абсолвовала з оркестром і загранічны
турніры, наприклад, в Тунісі
і по іншых містах Европы. За
вызначну роботу в 1978 році пані
Мачошкова была оцінена тітулом
Взорна працовничка културы
а о сім років пізніше была оцінена
діпломом - заслужена умелкіня.
М. Мачошкова русиньску културу презентує доднесь на різных
културно-сполоченьскых акціях
- концертах, в телевізных проґрамах, скоро каждый день на волнах многых радіостаніць і т. д. За
єй голос, як дар од всевышнього
Господа, з котрым уж довгы рокы
презентує русиньску културу,
высловлюєме єй ВЕЛИКЕ ДЯКУЄМЕ...
На Многая і благая літа пані
М. Мачошкова!

www.rusin.sk
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Головне місто Словеньска
было центром 6-го засіданя
СВІТОВОЙ РАДЫ РУСИНІВ
В. Протівняк, тайoмник СРР,
фото автора
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-го новембра 2010
в Домі новинарів на
Жупній площадці в Братіславі проходило 6-те засіданя
Світовой рады Русинів (дале
СРР), котре отворив і вів председа СРР Дюра Папуґа зо Сербії.
По отворіні і схваліні проґраму
засіданя наслідовала контроля
узнесіня з 5-го засіданя СРР, котру выконав тайомник СРР В.
Протівняк. Він єдночасні подяковав зучастненым членам
за высловліня сустрасти про
носительку премії А. Духновіча
М. Мальцовску, котру собі членови припомянули минутов тиха.
Дальшым пунктом проґраму были
інформації членів о актівітах Русинів в окремых державах. Было
обговорене і сучасне діятельство
Русинів на Підкарпаті в Україні,
як і приправа на 7-ме засіданя
СРР, котре одбуде ся зачатком
2011 рока як раз на Україні. З той
прічіны СРР задала заступцям
з Україны приготовити сполочны
пропозіції актівіт і план проґраму
на далше засіданя. Тайомник
СРР В. Протівняк поінформовав
членів о актівностях, котры Русиньска оброда на Словеньску
робить в рамках своїх проєктів
і выдавательской пресы перед
наближаючім ся зрхованьом
жытельства, котре буде на Словеньску 21-го мая 2011 р. Єдночасні передав членам актуалны
пропаґачны матеріалы (літачікы

русиньскых великанів), котры будуть дістрібуованы до вшыткых
русиньскых обыстей. Про інтерес іщі уваджаме, же зрахованя
жытельства в іншых державах,

▲ В главнім місті СР Братіславі,
перед засіданьом СРР, на намістю
зліва до права: А. Копча з Польщі - підпредседа СРР і Д. Реґети
з Канады - член СРР за допроводу
його перекладателя С. Гіряка.

де жыють Русины, буде проходити тыж як на Словеньску в 2011
році, окрем Україны, бо там буде
зрахованя аж в 2012 році. Підпредседкіня СРР – Маріянна
Лявинець з Мадярьска інформовала о приправах на 11-ый
Світовый конґрес Русинів (СКР),
котрый одбуде ся в днях од 17-го
– 19-го юна 2011 в Мадярьску. На
конґресі буде участвовати приближні 270 делеґатів і гостів. Про
успішне орґанізачне забезпечіня
конґресу СРР узнесла ся, же є потрібне глядати фінанції і іншы
здрої, головні, через проєкты. На
основі зміны першой пропозіції
в Становах СКР, СРР уложыла
предкладати свої пропозіції ку змі-

З русиньского ріхліка

Спрацовала: С. Лисінова і -пем24-го новембра 2010 одбыла ся
в готелі Борік в Братіславі конференція під назвов Язык і ідентіта
- права народностных меншын
в Европі. Єй орґанізатором быв
Уряд підпредседы Влады СР про
людьскы права і народностны
меншыны на челі з Рудолфом Хме-
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лом. На конференції брало участь
много вызначных лекторів з різных
сфер і областей народностных
меншын на Словеньску і в Европі.
З лекційов Кодіфікація русиньского языка і ідентічность Русинів на конференції за Русиньску
оброду РК-Бардійов выступив єй
председа Др.Іван Бандуріч.
11. Научный семінар карпаторусиністікы одбыв ся 24-го
новембра 2010 в семінарній містности УРЯК ПУ в Пряшові. З лекційов на тему Етнічно-културны
контакты Лемків/Русинів з обидвох боків Карпат. Дакілько позначок к етнолоґічному досліджіню меджі Русинами на Словакії

нам Станов в окремых членьскых
державах, котры треба посылати
на емайл тайомника СРР В. Протівняка tajomniksrr@centrum.sk,
в терміні до 31.12.2010. Потім до
14 днів будуть выготовены другы
пропозіції на зміны в Становах
СКР і будуть даны членам СРР
на проїднаня. По діскузії было
прияте Узнесіня, і потім одбыла
ся пресконференція за богатой
участи новинарів і Словеньской

телевізії. По засідані членови
брали участь на славностнім концерті Рутеніка, котрый одбыв ся
в просторах награваючого штудія
Словеньского розгласу в Братіславі. Там заступці окремых держав СРР передали председови
РОС В. Протівнякови оцініня про
Русиньску оброду на Словеньску,
за вызначый розвиток русиньского руху дома і во світі з нагоды 20го юбілею зoснованя орґанізації.

выступив історік Інштітуту етнолоґії
і културной антрополоґії Універзіты
Адама Міцкевіча в Познані (Польща) Мґр. Себастіан ДубєлДмитришин. В проґрамі семінара
была і презентація найновшых
выдань з карпаторусиністікы.

Фердінанд Улічный, Імріх Седлак, Ян Допіряк, Іван Бандуріч
(предсідатель реґіоналного клубу
РОС в Бардійові, котрый семінар
сполуорґанізовав), Людовіт Гараксім, Ярослав Цораніч і Ольґа Ґлосікова з Музея русиньской
културы в Пряшові, котра цілу публікацію і едіторьскы приготовила.
Публікація є обогачена о фотодокументацію Декларації зо святочного выголошіня кодіфікації русиньского языка на Словенсьску
з 27-го януара 1995 р. Книга была
выдрукована з фінанчнов підпоров
Русиньской оброды – Реґіонального клубу в Бардійові і Мґр. Александра Зозуляка, шефредактора
НН. Є то друга публікація з едіції
Рутеніка Словака, яку приготовив
СНМ- Музей русиньской културы
в Пряшові.

СНМ – Музей русиньской
културы в Пряшові недавно выдав
нову публікацію, яка представлять
другу часть зборника з научного семінара під назвов „Народне
оброджіня Русинів на Словеньску в 19-ім і 20-ім сторочі.“ Зборник творять лекції, котры были
одпрезентованы на тім семінарі,
якый одбыв ся 23-го октобра 2009
в Бардійові. В малім, но текстово богатім зборнику чітательови є предложеных сім науковых
статей, котрых авторами суть:
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Розглас,театер, коментары

Rozhlas, divadlo, kometáre

РУСИНЬСКЫЙ ПРОҐРАМ

од 1. 12. - 23. 12. 2010
1. 12. 2010 – СЕРЕДА

18.00 – 18.30 Радіоновины
3. 12. 2010 – ПЯТНІЦЯ

18.00 – 18.30 Радіоновины
7. 12. 2010 – ВІВТОРОК

18.00– 18.30 Радіоновины
20.00 – 21.00 Радіомаґазин
21.00 – 21.30 Літерат. релація: Ш. Сухый:
Міст над ріков часу - реп.
21.30 – 22.00 Музыка народностей
9. 12. 2010 – ЧЕТВЕРЬ

18.00– 18.30 Радіоновины
11.12. 2010 – СУБОТА

18.00 – 19.00 Радіо молодых
Приповідка: Е. Костова:
Топанкін Николай
19.00 – 20.00 Радіомаґазин – репріза
20.00 – 20.30 Подобы жывота: А. Бандура
20.30 – 21.00 Музыка народностей
12.12.2010 – НЕДІЛЯ

7.00 – 8.15
Літурґія ҐКЦ Решов
8.15 – 9.00
Музычны поздравы
18.00 – 19.00 Село грать, співать і думу
думать: Найкрасше коляды
13.12.2010
Понедільок
18.00- 18.30 Радіоновины
15.12.2010 – СЕРЕДА

18.00- 18.30

Радіоновины

17.12.2010 – ПЯТНІЦЯ

18.00 – 18.30 Радіоновины
21.12.2010 – ВІВТОРОК

18.00- 18.30 Радіоновины
20.00 – 21.00 Радіомаґазин
21.00 – 21.30 Подобы жывота: А. Бандура – реп.
21.30 – 22.00 - Гітпарада русиньскых співанок
23.12.2010 - ЧЕТВЕРЬ

18.00- 18.30 - Радіоновины

Театер Александра Духновіча в Пряшові
Проґрам на місяць децембер
1.12. о 19:00 на ВС ТАД
Штефан Сухый
ПТАШАЧЕ МОЛОКО
Режія: Ачін Надь
2-га премєра
Во своїй пєсі Пташаче молоко русиньскый
поет і прозаїк Штефан Сухый напрямує свою
увагу на важны проблемы сучасного русиньского села, котрого жытелі жыють в беспрестайнім страху о своє обыстя і суть выданы на
благодать і неблагодать сучасных так зв. подникателів.

герецькыма выконами. Історія славной
драматізації прозаічного моделу вызначной
словеньской писателькы з епохы крітічного реалізму Божены Сланчіковой-Тімравы
перенесе нас до минулости, на село, до
дому многочленной фамелиї Тяпаковців,
котра є прославена свойов лінивостьов
і невольов ку хоць якій актівности. В тім
просторі будеме свідками спонтанной комічной наівности, як і неочекаваной свіжой
жывотной мудрости людей, якы нещасні
зостали в блуднім круґу бездіяльности і
уж лем сниють о інакшім жывоті. Їх гливаня веде до стаґнації, а тота до гнилости.
Заставив ся ту час, што нам добрі припо-

мяне драмы А. П. Чехова, де характеры
тыж достануть ся до сітуацій, з якых не
хотять відіти выход, котрый представлять
зміна думаня, жывота і самого себе.Тот
дух часу, якый досправды застав, роздерають лем моменты експлозії почутів,
прихованых тужоб і субєктівного страданя
характерів інсценації, поезії людьской екзістенції, пережываной в пороху і поті на
лиці, з котрой і так не вытрачать ся усмів.
Інсценація жыво і з легкостьов, гуморні,
але і з думковов глубков підкреслює потребу ослободити ся од минулости к успішній
будучности, котра хоць натурально закладать ся на старых ,,філерах“, нo i тaк не
сміє їх охабити згнити і цалком спустнути.
Жывот мусить жыти ся!

13.12. o 19:00 на ВС ТАД
Б. С.-Тімрава – О. Шулай
ТЯПАКОВЦІ
Режіа: Матуш Ольга
Гумосрістічна, але і серйозна комедія
зо сельсков тематіков і з перфектныма
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Юбілюючій літерат

Jubilujúci literát

Писатель Михайло Шмайда
дожыв ся красного юбілея
Дня 2-го новембра 2010 р. дожыв ся красного юбілея, 90-тых років жывота, вызначный писатель
русиньского походжіня Михайло Шмайда. Юбілант М. Шмайда народив ся в селі Красный Брід,
меджілаборецького окресу, де пережыв і цілый свій жывот. Напрік тому, же не навштівляв ниякы
высокы школы, став ся з нього вызначный писатель. Свою творчость зачінав з поетічныма
творами і росповіданями, но нескорше він выпрацьовав ся як романописець. Кідь же в часі його
творчого жывота не мож было писати по-русиньскы і вызнати собі русиньску народность, зато
друковав свої творы по-україньскы. Є автором першоґо роману, написаного в україньскім языку,
котрый быв по другій світовій войні выданый в Ческословеньску під назвов Тріщать криги.
Петро Медвідь, фото В. П.

Ш

майда в своїх романах
заоберав ся проблематіков нученой колектівізації
і змінов націоналной і церьковной
ідентічности, чім мусили перейти
Русины. В далшім успішнім романі Роз‘їзди писатель росповідать
чітателям о смутных судьбах
русиньскых робітників при будовані ВСЖ Кошыці. Михайло Шмайда
але не быв лем романописцьом.
Є узнаваным етноґрафом о чім
свідчіть і його велика робота, котру по собі охабив з років 1960 –
1971, коли працьовав про Музей
україньской културы. По 1968 р.
быв єдным із тых, котрых новы
міцны репресалії комуністічного
режіму поставили на бік дісідентів
і заказаных авторів. Аж до 1988 р.
быв, і вдяка Васильови Білякови слідованый ШТБ і были о нім
веджены протоколы як о барз небезпечнім чоловікови і про самого
Біляка. В часі його робітницькой
роботы позберав велике множество русиньскых співанок, котры
были по револуції в двох частях
надрукованы. Зачатком 90-тых
років быв єдным із першых протаґоністів нововыникнутой Русиньской оброды на Словеньску,
хоць сам ніґда не став ся єй членом. Общность Андіго Вархолы
і Музей модерного іскуства Андіго Вархолы в Меджілабірцях
його пропоновала на Премію
Андіго Вархолы за 2004 р. – за
принос в области етноґрафії,
фолклорістікы і антрополіґії етніка Русинів на Словеньску. В 2008

▲М. Шмайда і М. Кліварь (наліво) з белґіцькой універзіты, при передаваню
бронзовой памятной плакеты на славностной академії в Меджілабірьцях.

р. вручів йому презідент Словеньской републікы Іван Ґашпаровіч,
з нагоды 15-ой річниці выникнутя
Словеньской републікы, Прибінів
крест ІІІ-го ступеня за вызначны
заслугы в културнім розвитку СР.
В тім самім році быв М. Шмайда
записаный і до персоналной енціклопедії WHO IS WHO. З нагоды
того красного юбілея одбыла ся
31-го октобра 2010 р. в лабірьскім Евроготелі славность, на яку
пришли Михайлови Шмайдови
заґратуловати многы вызначны
особности з домовины і споза
граніць, меджі іншыми і предсідатель РОС пан Владимір Протівняк і проф. Мірослав Кліварь
ПгД, president of the World Union
Culture з белґіцькой універзіты,
котрый передав М. Шмайдови
ціну- бронзову памятну плакету.
На славностній академії, присвяченій йому, одбыв ся і красный

фолклорный проґрам, на котрім
партіціповали і нашы русиньскы
фолклорісты. Наша редакція там
самособов не хыбила і нашому
юбілантови положыла дакілько
вопросів:
Пан Шмайда, якый быв
жывот писателя Михайла
Шмайды?
Барз тяжкый. Моя мама скоро
умерла. Я робив далеко і она мі
писала: Сыну мій, прийдь, бо як
не прийдеш, я умру. Но я прийшов, а мама на другый день
умерла.
Чом Вы вырішыли стати ся
писательом?
Тоды не было пінязей на тото,
жебы діти могли штудовати, покінчіти школы. Але зато тоты
люди творили пісні, етноґрафію,
народны приповідкы, якы мене
барз заінтересовали
і так я, вдяка спознаваню того, достав ся
ку писаню.
Што є найвекшов
потіхов писателя?
Найвекша радость
є, кідь чоловіку хоче
ся робити. То є барз
добрі. А мі хотіло ся
робити, бо я знав, же
по мі дашто зостане,
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што буде написане, здокументоване. Тото про мене было фурт
потішіньом.
Але што было таков найвекшов силов, котра помагала Вам
іти дале і робити тоту роботу,
в котрій Вы пережыли собі
і нелегкы часы?
В першім ряді я мав барз добру
жену, Юлію, котра уж є небіжка.
А мене тішыли і мої діти. То як
зачали бісідовати, як зачінали
творыти першы слова, як комолили слова, то вшытко про мене
были радости, котры мене посували дале.
Во своїй літературній творчости вы заоберали ся тов
другов сторінков жывота в комуністічнім режімі. Таков, де
выступали люди, котры барз
терпіли, котрых комуністы не
хотіли відіти і котры не зодповідали будованю комуністічного рая на земли. Вам особні
тото запрічінило много проблемів і Вы достали ся меджі
дісідентів. Што Вас вело ку
тому, поставити ся на тот бік
барікады?
Кідь я хотів быти честным чоловіком і честно робити, мусив єм
писати так, як я писав. Але найважніше на тім є тото, же правда перемагать фурт так, як тото
было і в моїм припаді.
Вы жыли в епосі, коли не мож
было писати по-русиньскы
і вызнати собі русиньску народность. Яке одношіня мате
ку русиньскому літературному
руху по 1989 р.?
Барз добре. Мы Русины,
сынови Руси. Треба нам зєдночовати ся, бо коли мы будеме
розваджены, нашы непрятелі
можуть того выужыти. Русиньску
літературу я поважую за свою
літературу.
Што бы Вы хотіли одказали
чітателям Інфо Русина?
Я через русиньскы медії, котры
чітам, фурт дізнам ся, де є вельо Русинів дома і за граніцями,
што мене барз інтересує. Я барз
радый, же в русиньскій пресі тото
робить ся. Про чітателів я бы
одказав, жебы любили своє і не
ганьбыли ся за своє.
А мы уж лем на конець додаваме, же панови Михайлови
Шмайдови желаме вельо Божых
благодатей, міцного здоровя
і іщі вельо років в кругу свойой
родины і найблизшых.

На многая і благая
літа, пан писатель!
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artist//a –u m артíста –ы (ціркусу)
artistický артістíчный
arytm//ia –ie ž lek. арíтмія
arzén –u m chem. арзéн
arzenál –u m voj. aj pren. арзенáл
arzénov//ý арзенóвый; ~á vložka (do zuba) lek. арзéн
asanác//ia –ie ž асанáція aj pren.; ~ mesta асанáція
мíста; ~ pomerov pren. поліпшíня одношíнь
asanačný асанáчный
asan//ovať –ujе –ujú nedok. dok. асановáти
asentírk//a –y ž ľud. псентíрка –ы, óдвод; ísť na ~u іти
на псентірку
asfalt –u m áсфалт
asfaltk//a –y ž hovor. асфáлтка, асфалтовáна дoрóга
asfalt//ovať –uje –ujú nedok. асфалтовáти
asfaltový асфалтóвый
asi čast.1 (pred číslovkami) приближні, дас, около al.
je vyjadrená inverziou; asi desať приближні дéсять,
óколо десятой; asi dvadsaťročné dievča приближні,
дас двадцятьрóчне дíвча 2 (hádam, možno) наíсто,
мóже быти; je asi chorý він, наíсто, хвóрый
asignác//ia -ie ž асіґнáція
asign//ovať –uje –ujú nedok. dok. асіґновáти
asimilác//ia –ie ž v rôzn. význ. асімілáція, уподоблíня;
jazyková ~ языкóва асімілáція; ~ hlások lingv.
асімілáція звýків
asimilačn//ý асімілáчный; ~á schopnosť асімілáчна
спосóбность áбо спосóбность к асімілáції áбо
асіміловáти; ~á politika асімілáчна полíтіка
asimil//ovať –uje –ujú nedok. dok. 1 асіміловáти; ~
pôvodné obyvateľstvo асіміловáти корінных жытелів
2 biol. асіміловáти, освóёвати/освоїти; rastliny ~ujú
kyslík ростлины асімілýють кіслорóд
asimil//ovať sa -uje sa -ujú sa nedok. dok.
асіміловáти ся, сподобити ся/сподобляти ся
asistenc//ia –ie ž 1 (pri operácii) асістенція 2 пóміч
ж urobím to všetko sama, nepotrebujem tvoju ~iu я
зрóблю тотó самá, без твóёй пóмочі, асістенції
asistent –a m асістéнт; (na vysokej škole) молóдшый,
зачінáючій учíтель, асістéнт
asistentk//a – y ž асістéнтка, зачінаюча учітелька;
pôrodná ~ , zastar. порóдна бáба, бáбка
asist//ovať –uje –ujú nedok. 1 асістовáти; ~ pri
operácii асістовáти при оперáції 2 помагáти
askét//a –u m аскéт –а м
asketický аскетíчный; ~ život аскетíчный жывот
asketik p. askéta m аскéтік
asketizm//us –u m аскетíзм

Продовжіня Словника в букві А
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askéza p. asketizmus
asociác//ia –ie ž (dej i organizácia) асоціáція
asociačný асоціáчный; ~ proces асоціáчный процéс
asociálny асоціáлный, антісполочéньскый
asoci//ovať –ujе –ujú nedok. dok. psych. асоціовáти;
~ predstavy асоціовáти предстáвы
asoci//ovať sa –ujе sa –ujú sa nedok. dok. s čím
асоціовáти ся
asonanc//ia –ie ž poet. асонáнція
asparág//us –u/-gu m bot. аспарáґус
aspekt –u m аспéкт –у, тóчка зóру áбо зрíня; dívať
sa na niečo z rôzných ~ov позерáти ся на даштó з
вшелиякых тóчок зрíня
aspik –u m kuch. áспік -у, жéле neskl. s
aspirác//ia –ie ž lingv. аспірáція, придых/придыхáня s
aspirát//a –y ž lingv. аспірáта, аспірóваный áбо
придыхóвый звук
aspirín –u m аспірíн
aspirovan//ý lingv. аспірóваный, придыхóвый; ~á
hláska аспірóваный звук, аспірáта
aspoň čast. 1 по крáйній мíрі, хоць бы, хоць лем
(хóлем ľud.); choď, ~ sa niečo dozvieš ідь, хоць лем
(хóть лем) ся даштó дóзнаш; daj mi ~ vody дай мі
хоць бы вóды; keby ~ slovko povedal кідь бы, по
крáйній мíрі, словíчко повíв 2 (najmenej) нáйменше,
не мéнше, по крáйній мíрі; mal už ~ šesťdesiat rokov
мав уж нáйменше шістьдесят рóків áбо йому было
уж, по крáйній мíрі, шістьдесят рóків; bolo nás ~
dvadsať нас было двáдцять не мéнше/не мéнше
двáдцять, нас было, по крáйній мíрі, двадцять
astm//a –y ž lek. áстма -ы
astmatický астматíчный
astmatik –a m астмáтік
astronóm//ia –ie ž астронóмія
astronomick//ý астрономíчный aj prenos.; ~é čísla
астрономíчны цíфры
asymetr//ia –ie ž асімéтрія
asymetrický асіметрíчный
asymptot//a –y ž geom. aсімптóта
asymptotický geom. aсімптотíчный
asyndetick//ý lingv. асіндетíчный, беззлýчниковый;
~é spojenie беззлýчникове споїня
asyndet//on –a s lingv. poet. aсíндетон м,
беззлýчникове споїня
Asýrčan –a m Асірійчáн
Asýrčank//a – y ž Асірійчáнка
аsýrčin//a –y ž асірíйскый язык
Asýr//ia –ie ž Асíрія -ї
ašpirác//ia –ie ž na čo ашпірáція, стремлíня к чóму;
mať vysoké ~ie мати высóке стремлíня áбо высóко
мíряти, ашпіровáти
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ašpirant –a m 1 na čo ашпірáнт; претендéнт;
кандідáт 2 ашпірáнт
ašpirantsk//ý škol. ашпірáнтьскый; ~é minimum
кандідáтьске мíнімум
aašpirantúra –y ž škol. ашпірантýра; robiť ~u
быти в ашпірантýрі, учíти ся в ашпірантýрі, быти
ашпірáнтом
ašpir//ovať –uje –ujú nedok. na čo ашпіровáти,
претендовáти на што; ~ na funkciu predsedu
ашпіровáти на фýнкцію предсідáтеля
atak//ovať –uje –ujú nedok. dok. 1 (útočiť) атаковáти
2 šport. атаковáти, нападáти/напáсти; ~ brankára
атаковáти (на) бранкáря
atašé neskl. m аташé neskl. m; vojenský ~ воєньскый
аташé
ateista –u m атеíста
ateistick//ý атеістíчный; ~á výchova атеістíчне
выховáня
ateizm//us –u m атеíзм
ateliér – u m ательєр –а, майстрóвска; maliarsky
~ ательєр худóжника, маляря; fotograﬁcký ~
фотоґрафíчный ательєр áбо ательєр фотоґрáфа;
módny ~ мóдный ательєр áбо ательєр мод
atematick//ý lingv. атематíчный; ~é sloveso
атематíчне часослóво
Aténčan –a m Атенчáн
aténsky атéньскый
atentát –u m атентáт, покушíня на жывот
atentátnik –a m атентáтник, терорíста –ы м
Atény Atén ž pomn. Атéны, Атéн
atestác//ia –ie ž атестáція
atlantický атлантíчный; Atlantík al. Atlantický oceán
Атлантíчный океáн
atlas¹ –u m (súbor máp) áтлас; zemepisný ~
ґеоґрафíчный áтлас; historický ~ історíчный áтлас;
anatomický ~ анатомíчный áтлас; dialektologický ~
діалектолоґíчный áтлас; ~ sveta áтлас свíта
atlas² -u m (hodvábna látka) áтлас; podšívkový
~ підшывкóвый áтлас áбо áтлас на підклáдку,
підшывку
atlas² -u m anat. стáвець
atlasov//ý атласóвый; ~é šaty атласóве облечíня,
шмáтя або атласóвы шмáты, лáхы
atlét –a m атлéт
atletick//ý атлетíчный; ~á postava атлетíчна
конштрýкція тíла
atletik//a –y ž атлéтіка; ľahká, ťažká ~ легкá, тяжкá
атлéтіка
atmosfér//a –y ž v rôzn. význ. атмосфéра; zemská ~
атмосфéра Зéмлі áбо земляна атмосфéра; politická
~ політíчна атмосфéра; pod tlakom dvoch atmosfér
під тиском двох атмосфéр
atmosférick//ý атмосфéрный, атмосферíчный; ~
tlak атмосферíчный тиск; ~é zražky атмосферíчны
молговины
atol -u m (korálový ostrov) áтол -у
atóm – u m áтом -у
atómov//ý атомóвый; ~á váha атомóва вáга; ~á
energia атомóва енéрґія; ~ fyzik атомóвый фíзік
atrakc//ia –ie ž атрáкція
atraktívn//y атрактíвный, привáбливый; ~á téma
привáблива тéма
atrament –u m тинта -ы ж; červený ~ червéна тинта
atramentov//ý тинтóвый; ~á škvrna тинтóва пляма;
~á ceruza тинтóвый блáйвас áбо тинтóва церýза,
церýзка
atrapa –y ž атрáпа -ы
atribút –u m 1 атрібýт 2 gram. атрібýт, придáток
atributívny gram. атрібутíвный, придáтковый
atypický атіпíчный, нетіпíчный
au cit. (vyjadruje bolesť) ой, ах, ав
audienc//ia – ie ž авдієнція, приятя; ísť na ~iu іти на
приятя, авдієнцію
audienčn//ý авдієнчный, приймóвый; ~ deň
авдієнчный, приймóвый день; ~á sieň авдієнчна,
приймóва сáла
auditór//ium –ia s авдітóрія ж
augmentatív//um –a s gram. звéкшуюча фóрма
(назывника, придáвника)
august –a m (8. mesiac) áвґуст
augustov//ý авґустóвый; ~ deň авґустóвый день;
~é číslo časopisu авґустóве чíсло часопису áбо
авґустóвый нóмер журнáла
aul//a –y ž áвла -ы
Austrálčan –a m Австралчáн
Austrálčank//a –y ž Австралчáнка
Austrál//ia –ie ž Австрáлія
austrálsky австрáльскый
aut –u m авт -у
autár –a m šport., slang. автáрь -я, бокóвый сýдця за
лíніёв грíска
autentický автентíчный; ~ text автентíчный текст
aut//o –a s авто; nákladné ~ наклáдне áвто, ľud.
накладяк м
autobiograf//ia –ie ž автобіоґрáфія ж, жывотопис м
autobiograﬁcký автобіоґрафíчный, жывотописный
autobus –u m автобýс
autobusov//ý автобусóвый; ~á doprava автобусóва
перепрáва
autodafé neskl. s автодафé нескл.
autodiel//ňa –ne ž автомайстрóвска -ой
autodoprav//a –y ž автотрáнспорт, автоперепрáва
autogaráž –e ž ґарáж м
autogén –u m автоґéн
autogénn//y автоґéнный; ~é zváranie автоґéнне
звáрёваня
autograf -u m автоґрáф –а (текст)
autogram –u m автоґрáм (підпис)
Позн. ред.
Дальше продовжіня Словника в букві А i Б в ІР ч. 24.
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Особности епохы

Osobnosti doby

60 років од одсуджіня великого чоловіка,
церьковного діятеля і писателя,
єромонаха Маріяна Йоана Поташа, ЧСВВ
Томаш Михал Бабяк

К

ажда епоха жывота приносить свої жертвы, скушкы
і великых людей. При
блаженых єпіскопах П. П. Ґойдічови, ЧСВВ і його помічнім єпіскопови ТгДр. Васильови Гопкови,
меджі великы особности історії
церьквы належыть і такый чоловік, якым быв о. Др. Маріян
Поташ, ЧСВВ. Народив ся 2-го
марця 1918 в Пряшові. До чіну
св. Василія Великого на Чернечій
Горі вступує як 14 рочный в септембрі 1932 р. Тайну священства
прияв з рук владыкы Ґойдіча 12го фебруара 1943 р. Як молодый
монах быв катехетом, провадив
дітьску парохію при монастырі
отець василіян в Пряшові. Як
сам споминав, мав коло себе
приближні 300 дітей. В періодах
нелегкых про ґрекокатолицьку церьквов быв отець Маріян
правов руков владыкы Павла.
Він вів адміністрацію і ходив
з владыком на візітації. При тім
міг ліпше спознати добре сердце
владыкы Павла, мужа великой
віры і отця вшыткых сірот. Як сам
споминав на тоты часы, коли на
владыку зосыпало ся много беззаконностей, отець Маріян фурт

▲ о Маріян, ЧСВВ з єпіскопом Васильом Гопком на візітації во своїй філіялці в Юрковій Волі.

нашов силы розвеселити його,
побісідовати з ним і додати йому
силы до несіня тяжкого креста.
В 1947 р., коли высвятив ТгДр.
Василя Гопка за помічного єпіскопа, то отця Маріяна назначів
за свойого секретаря. І тым їх
співпраця про добро русиньского
народа і церьквы стала ся інтензівніша і міцніша. Про свій вірный
священицькый і монашскый
жывот быв отець Маріян
небезпечным про комуністічный
режім, а по фебруарі 1948 р. і сам
зажыв тяжкый жывот політічного

▲ о. Маріян, ЧСВВ як декан вєдно з владыком Гопком при літурґії.
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арешту. Дня 27. 11. 1950 р. быв
одсудженый на 10 років арешту,
фінанчну кару і конфішкацію цілого маєтку. Быв в арешті в Пряшові, Братіславі, на Панкраці і Рузіні
в Празі, дале в Леополдові, Ілаві,
Младій Болеславі і во Валдіцах –
Картузах. Аж в 1954 р. быв з подмінков пропущеный і посланый
на роботу до ставебной фірмы
в северных Чехах. Пізніше, в 1958
р. быв знова арештованый і в
арешті пробыв далшы два рокы.
На основі амнестії в 1960 р. быв
пропущеный на слободу, но і так
быв під доглядом ШТБ. В 1968
р. він вернув ся до Пряшова, де
недовго робив як адміністратор
парохії. Пізніше, в 1970 р. быв
із Пряшова переложеный під
Дуклю, де став ся парохом села
Вышній Верлих і там жыв в старій
фарі, котра была знічена - без
електрикы, воды і топіня. Не раз
йому тото припоминало холодны
муры арешту. І так не остало отцьови Маріянови ніч інше, як пустити ся до оправы фары на свої
кошты. В 1972 р. його парохію навщівлює блаженый владыка Василій. В тім самім року отець Маріян достане в Чехах тайне єпіскопске свящіня, котре нескорше,
по револуції, Ватікан узнавать за
планте, але недоволене, і так не
може свій тітул ужывати. „Я ніґда
не тужыв по такій коруні на голові, про мене была приготовлена
така коруна, як про Ісуса Хріста
і нашого владыку Ґойдіча,“ - гварив о своїм тайнім свячіні отець
Маріян, котрый заслужыв ся і о
екзгумацію тілесных остатків
блаженого Павла Ґойдіча і забезпечів їх перенесіня до Пряшова.

По ніжній револуції отець Маріян
в 1991 р. купив дом на Ваяньского
уліці в Пряшові, котрый доднесь
служыть як монастырь отців Василіянів і центер провінції. Так як
його блаженый учітель владыка
Ґойдіч, і він быв великым уцтительом Пречістой Дівы Марії
і росшырьовав почливость блаженого Павла і Василя. Др. Маріян Поташ выдав і много публікацій і много тітулів, котры в часі
соціалізму вышли лем саміздатово і много з ных не суть до днесь
публікованы. В послідніх роках
выдав в україньскім языку книгу
„Життя, віддане Богові“ в двох
томах, яка вышла в словеньскім
языку під назвов „Dar lásky“, і тыж
выдав фотопублікацію „Martyr
episcopus Presoviensis Pavol
Peter Gojdič, OSBM“. Окрем літературной творчости велику увагу
обертав на выхову молодой ґенрації Василіянів і молодежі. Орґанізовав різны духовны стрітнутя,
доховны обновы, екскурзії, бо як
сам казав, молодеж є будучность
нашой церьквы, котра росквітать,
а при ній і я чую ся молодым...
Арештованя підписало ся і на
його здоровї. Терпів різныма хворотами і много раз мусив підступити різны операції. Но і напрік
тому він быв фурт повный оптімізму і повный силы про далшу
творчу роботу. На своїй пишучій машынці творив аж до кінце
свойого жывота, коли записовав
жывот блаженого владыку Василя. Жаль, хворота і скора смерть
заборонила йому доробити своє
діло до конця і выдати його.
Была то його велика туга, жебы
люди дознали ся о посліднім
русиньскім єпіскопови, котрый
продовжовав в роботі блаженого
П. П. Ґойдіча. Єромонах о. Др.
Маріян Поташ, ЧСВВ щіро любив
свій Василіяньскый чін. Про його
розвиваня жертвовав вшыткы
свої силы, вірно дотримовав
монашскый жывот і до того вів
і своїх співбратів. І коли уж не міг
помочі фізічно, тоды молитвами
выпрошовав Боже благословіня
нелем про Василіяньскый чін, але
про вшыткых приятелів, добродителів і свій русиньскый народ.
Вшыткы свої терпіня він передав
до Божых рук. Быв чоловіком
з яснов мысльов і яснов орієнтаційов Русина. Свойов харізмов
много людей знав привести ку
Господу Богу і Пречістой Дівы.
Отець Маріян Поташ умер 23-го
фебруара 2006 р. в недожытых
88 роках, 63 роках священства
і 74 роках монашского жывота.
Про многых отець Маріян остане єдным із великанів нашой
церьквы по боку блаженых Павла і Василя.
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Інформачный і інзерчный сервіс

Informačný a inzertný servis

PRINESIEME REÁLNEHO
INVESTORA

Ondrej Matej
MILUJEM PREŠ V

KANDIDÁT NA PRIMÁTORA
S PODPOROU STRÁN

В слідуючім чіслі Інфо Русина дочітате ся:

Федор Віцо оціненый
в Сербії

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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Ексклузівні з премєры
Пташаче молоко

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

24/2010

Po projekci se uskuteční beseda,
jejímž hostem bude výtvarník, karikaturista a rusínsky aktivista
FEDOR VICO, jeden z protagonistů
ﬁlmu Osadné, který představíi výběr ze svých karikatur.

www.ondrejmatej.sk

24/2010

Výkonný výbor Společnosti přátel
Podkarpatské Rusi (SPPR) vás zve
na dokumentární ﬁlm Marka Škopa
OSADNÉ, vítěze soutěže dokumentů na ﬁlmovém festivalu v Karlových Varech. Promítání a beseda
se uskuteční v pondělí 6. prosince
2010 v 16 hodin ve společenském
sále Domu národnostních menšin
v Praze 2, Vocelova 3 (metro C, 3
min. od Nám. I. P. Pavlova).

24/2010

Pozvání do Prahy

Концепції на рішіня русиньской проблематікы

Platené v hotovosti
080 10 Prešov 10

www.rusin.sk

