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Як родить ся успіх
в Меджілабірцях...

Пташаче молоко
„уварено“ в ТАД-і

Славностне засіданя Коордіначного выбору Русиньской
оброды на Словеньску
В неділю 28-го новембра 2010 од 10,00 год. в Евроготелі Лаборець
в Меджілабірцях, як раз в місті, де была перед двадцятьома роками заложена Русиньска оброда на Словеньску (РОС) і де одбыв
ся перед 20-ма роками першый сейм орґанізації, было славностне засіданя Kоордіначного выбору РОС вєдно зо святочнов академійов, на котрій были одовздаваны золоты плакеты.
С. Лисінова, фото авторкы

С

лавностній академії передхаджало уж авізоване
їднаня членів КВ РОС, котре мало конштруктівный характер і котре вів підпредседа РОС

Інж. Мірон Крайковіч. Про інформацію уваджаме, же КВ РОС
є найвысшым орґаном меджі двома Сеймамі РОС. К днешньому
дню мать 37 членів з рядным
правом голосованя. На їднані
його членови по контролі узне►с. 2

ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

▲Участників КВ РОС прийшов поздравить і новозволеный пріматор міста
Меджілаборці Іван Солей, на фото з В. Протівняком і В. Юрічовов.
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Вечор народностных
меншын в Кошыцях

Ґлоса

ФЕДОР ВІЦО
- абсолутный
переможця Коцурьской
чуткы 2010 в Сербії
Техт і фото: С. Лисінова

Томаш Михал Бабяк
довгорочный русиньскый
актівіста, бывшый співак
ПУЛЬС-у
З нами Бог! Чуйте вшыткы народы
і каяйте ся, бо з нами Бог!
Уж віками з тым церьковным співом стрічаме ся в нашых церьквах
на Великім повечерію на Рождество
Господа, нашого Ісуса Хріста. По святім вечорі нетерпезливо чекаме, коли
в нашых церьквах зазвучать глаголы
звонів, жебы нам звістовали радость,
яку колись мали ангелы з приходом
Спасітеля на тот світ, котры нам послав наш добрый і любый Бог Отець
зо своїм єдинородным Сыном. Глагол звонів кличе: Прийдьте і дайте
поклону новонародженому Спасительови, котрый народив ся із Пречістой Дівы Марії в бідній, зимній,
соломов выстеленій стайни, меджі
звірятами, бо люди не прияли їх до
свойого обыстя. І днесь стрічаме ся
з таков сітуаційов, же много людей
не мать місто про новонародженого
Господа. Ведь кілько з нас, через
такы прекрасны свята, повны радости, співу, рождественных колядок
і молитв оставать дома, може і зато,
же боїть ся зимы, морозу... Кідь під
ногами ламле ся білый сніг і тугне,
мы тоды даваме першість телевізору
в теплі і погоді... Задумайме ся, є то
добрі? Радуєме ся, ведь суть свята!
Но што нам з того, кідь мы заперли
двері во своїм сердцю перед малым
новонародженым Ісусом. „Меджі своїх
прийшов, і свої не прияли його.“ Правда, тоты слова не раз односять ся ку
многым із нас. Дома маме вшытко,
погоду, повны і выпараджены столы..,
але забываме на душу, і так наша
душа ставать ся мертвов. Задумайме ся, ці мы досправды отворили на
шыроко своє сердце в любві к новонародженому Спасительови, котрый
приніс нам любов, радость і покій, по
вшыткы дні поземного жывота. „Слава Богу на небі і покій на земли, меджі
людьми добра воля.“ (Лука 2,14)
Прекрасны Рождествены свята
вшыткым чітателям Інфо Русина.

О тім же Федор Віцо, вызначный русиньскый актівіста і єдиный карікатуріста
на світі, котрый робить
русиньскы карікатуры і є майстром ,,Nо 1“ свойой роботы
нелем у нас на Словеньску нєт ниякых похыбностей.

Ф

акт, же є знамый і всяды,
може во світі і же його
бесконкуренчный конкурз
– Злата бочка, котрый періодічні 1-го апріля орґанізує в самім
центрі міста Пряшів – о тім тыж

▲Інтересне фото з русиньской
хыжы справа доліва: С. Лисінова,
М. Фейса і Ф. Віцо.

каждый добрі знать. Но, же його
творчость, трефный гумор быв
і меджінародні оціненый в рамках V-го фестівалу Коцурьска
чутка 2010 в Сербії - тітулом
Абсолутный переможець меджінародного конкурза, привів многых до удівліня (головні
нас, участну делеґацію в Сербії)...Чом? Бо майстро до споминаного конкурзу не послав
►с. 3

Із святочной атмосфері
►с. 1
сінь конштатовали: успішну реалізацію узнесінь од 10-го Сейму
Русиньской оброды на Словеньску, котрый одбыв ся 11.10. 2008
в Бардійовскых Купелях, як і задач, выпливаючіх з Резолуції

Zo sviatočnej atmosféry

у вопросах русиньско-україньской
проблематікы, котры підпорили
надале ініціовати. В діскузії были
обговорены і далшы препотребны
темы, як: Стратеґія РОС перед
зрахованьом жытельства в 2011
році, выпрацованя проєктів на

Святый вечор
Штефан Смолей

▲Погляд на позваных гостей, котры были на КВ РОС наслідні оцінены.

10-го Світового конґресу Русинів.
З чого выпливать, же орґаны РОС
на челі з председом РОС успішні
продовжують в просаджовані замерів і цілів уж высше уведженого
10-го Сейму РОС і Резолуції СКР.
Потім КВ РОС зволив: 1. Мандатову комісію в складі: В. Юрічова, С. Лисінова і В. Оцетникова, 2.
Пропозіційну комісію в складі:
А. Фецура, М. Караш і М. Бабей.
По проїднані окремых пунктів
проґраму і по плодній діскузії
членови КВ РОС взяли до відома (выбераме): заложіня новoй
орґанізацій РОС в Біловежі, окр.
Бардійов, Справу о реалізацій задач і далшых замірянях РОС по
10-ім Світовім конґресі Русинів
реферовану председом РОС – В.
Протівняком. Концепцію головных
цілів і задач РОС до 11-го Сейму
РОС, котры реферовав підпредседа РОС Інж. М. Крайковіч. Кооптованя М. Караша за члена ВВ
РОС за окрес Стара Любовня,
котрый в КВ РОС буде робити
намісто Ш. Зиму. Потверджіня
назначіня за члена Рады Влады
СР про народностны меншыны
В. Протівняка, председу РОС, котрому КВ РОС давать компетенції
рішати русиньску проблематіку
в окремых орґанах і на засіданях
РВ про народностны меншыны.
За члена Рады Влады СР про
народностны меншыны членови
одобрили і Інж. Петра Штефаняка
за орґанізацію молоды Русины.
Членови КВ РОС взяли до відома
і поступность кроків І. Бандуріча

2011 рік, пропозіції ку закону
о ужывані языка народностных
меншын і т. д.
В завершуючій части їднаня

▲ Дуо Лабірчанів: А. Франко направо, бывшый председа РОС і В. Протівняк, теперішній председа РОС
при передавані золотой плакеты.

КВ РОС высловив подякованя
вшыткым членам і функціонарям
РОС за їх особистый актівный
принос і роботу при розвитку
русиньского руху на Словеньску за 20 років єкзістованя РОС.
Потім уж одбывала ся авізована святочна академія, на котрій
председа РОС В. Протівняк і підпредседа РОС Інж. М. Крайковіч
з нагоды 20-го юбілея РОС передали 43-ом русиньскым актівістам златы плакеты. Крітерії
оцініня были такы, же ВВ РОС на
своїм засідані одобрив передати
золоты плакеты і тым оцінити
головні тых людей, котры за послідніх 5 років найвеце анґажовали ся в области русинства і РОС.
Меджі оціненыма были: Алексан-

▲ Завершалне Многая і благая літа про юбілантку - Русиньску оброду на
Словеньску. На фото зліва доправа: Я. Т.-Сива, Ш. Сухый, М. Крайковіч і В.
Протівняк.
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Святый вечор іде
радость превелика,
бо буде коляда
і до світа їдла.

Же на нас чекають
наш отець і мати?
Може праві о нас,
хотять штоська знати.

Так мы колись давно
на нього чекали.
Святому вечору
сьме ся радовали.
Нам, дітям, все приніс
хоць малы радости,
но нашым родичам
і вельо старости.

Не будуть в домі
Пензістів за столом сидіти?
І будуть тужыти
за їх родным домом,
бо там суть їх діти.
І будуть тремтіти хто двері отворить,
няньку, мамко моя,
може їх ословить!
Ростворить і про них
щіру наруч свою
і возьме їх домів,
ку святочному столу.

Днесь, мы бывшы діти
вшыткы уж дорослы,
маме своїх дітей
і свої старости.
І мы готуєме
свята привитати,
богаты дарункы
своїм близкым дати.
Ці сьме стигли вшыткы
при роботі, згоні,
подумати о тім,
де родичі мої?
Не будуть хыбити
І нам коло стола?
Де они зостали?
Отець, мати моя.
Сідаме ку столу.
Чісты нашы рукы?
Вшытко мы зробили?
Не траплять нас думкы,
дер Франко, Михал Бицько, Штефан Смолей, Осіф Кудзей, Павел
Дупканіч, Владимір Протівняк,
Емілія Ґубова, Людміла Штецова,
Мірон Крайковіч, Мірон Мікіта,
Мілош Стрончек, Іван Бандуріч,
Вєра Юрічова, Маріянна Железна, Ян Допіряк, Штефан Зима,
Мартін Караш, Марія Быцькова,
Ян Липіньскый, Вєра Дусікова,
о. Ярослав Поповець, Петро
Штефаняк, Василь Хома, Федор
Віцо, о.Франтішек Крайняк, Анна
Кузмякова, Петро Крайняк ст.,
Теодозія Латтова, Маріян Марко, Сілвія Лисінова, Роберт Віцо,
Андрій Кандрач, Ярослав Сисак,
Мірослав Кереканіч, Александер Фецура, Ян Маґура, Марек
Ґай, Власта Оцетникова, Анна

Святый вечор іде свята щастя, міру.
Най Бог чоловіку
дасть велику силу.
Про людей творити
благодарны діла,
но любов к ближньому,
най му буде міла.
Святый вечор іде,
Радости покою,
жебы приніс вшыткым
до каждого дому.
Жебы вшыткы люди,
што вірують в нього,
любили друг друга
як себе самого.
Ковачова, Штефан Сухый, Яна
Турщіньска-Сива,Сілвія Зелінкова і Юрій Панько. Вшыткым
оціненым в мені председы РОС
сердечні ґратулуєме і віриме, же
плоднов роботов будуть надале
приспівати до сокровіща русинства і РОС. А яка бы то была
славностна академія, кідь бы на
ній хыбовав русиньскый спів і танець? На тото думала ФҐ Камяна
з Меджілаборець, котра постарала ся спестрити акції нелем співом, но і выкликаньом оціненых
до танця. А тот, вера, продовжовав до пізных вечерных годин.
НА МНОГАЯ І БЛАГАЯ ЛІТА,
РУСИНЬСКА ОБРОДА
НА СЛОВЕНЬСКУ!
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Інформачный сервіс
►с. 1
ниякы творы, і іщі ніґда в Сербії
в ниякых конкурзах не перемагав
ся, но і напрік высше уведженому, братя Русины в Сербії йому
дали за його велику і плодну
роботу почливость як раз такым
способом і уділіньом высше уведженого оцініня, котре є нелем
проявом того, же маме ку собі

вами, же є радый звітати Ф. Віца
як раз в Себії зо своїма творами,
котры не мають в світі конкуренцію і теперь його выголосил за
абсолутного переможця Коцурьской чуткы 2010. Акція продовжовала културным проґрамом,
в котрім представили ся далшы
переможці в окремых катеґоріях, котры до конкурзу послали
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Як родить ся успіх в Меджілабірцях...

або як молода науковкіня
здобыла меджінародне оцініня
Тото, же Інфо Русин приносить все ,,трендовы“ статі як і факты, котрыма підкреслюєме успіхы нашых
молодых людей, Русинів, є доказом того і днешня статя, в котрій вам представиме великый успіх молодой
науковкіні з Меджілаборець - Владі БЕЙДОВІЙ.
-сіл-

П

росите ся, хто є тота інтересна і мудра молода
дама? Є то 19- рочна
Русинка, успішна абсолвентка
Ґімназії в Меджілабірцях, того
часу штудентка Лікарьской
факулты в Кошыцях. А як раз
она, в рамках 62-го рочника

сама повіла: ,,Од маленька
мене притягує далекый весмір і зато я рішыла зробити
дослідженя той перемінливой
звізды в просторі андромеду.
Была то фасцінуюча робора, при котрій я достала ся
(хоць лем через далекогляд/,
на дакілько днів до далекого
весміру. В своїй роботі я дослідила мінімум і максімум

▲ Шовменьскый выступ Ф. Віца направо, дале: Д. Папуґа, Ґ. Палщак і Є.
Пєрковіч.

(Русины на Словеньску і Русины
в Сербії) барз близко, но головні
прояву того, же нашых людей
знають даколи веце собі ціниты
за граніцями Словеньска, як
дома... Хочете знати, што властні
є Куруцька чутка? Є то великый
меджінародный фестівал гумору
і сатіры, котрый періодічні каждый
рік орґанізує родак з русиньского
села Куцур, котре находить ся во
Войводині (Сербія) - Др. Михайло
Фейса, знамый і темпераментный
професор русиньскогого языка
Новосадьской універзіты. Конкурз быв одкрытый вшыткым
креатівным людям, котры змагали
ся в конкурзных темах: кухня або
вольна тема і одбывав ся в пятьох
катеґоріях: карікатура, афорізм,
фиґлі, гумореска і сатіра. Оцінены
творы і выбір з творів, котры были
приголошены до конкурзу, потім
были выставованы як раз в часі
V-го Меджінародного фестівалу
гумору і сатіры Коцурска чутка,
одбываючій ся в днях од 27го - 28-го новембра 2010 в Домі
културы в Коцурі. Централный
вечор быв 28-го новембра 2010
як раз в Домі културы в Коцурі
і одкрыв ся великов вернісажов
творів Федора Віца. Братя Русины
в Сербії на ній не скрывали свої
удівліня і поклоны тому, якы фантазії, но і трефны факты давать
майстро Віцо до своїх карікатур.
О выстваку быв великый інтерес
о чім свідчіла і богата участь, як
і трьох верейноправных телевізій
зо самотной Войводины і Сербії.
Вернісаж одкрыв М. Фейса зо сло-
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творы в русиньскім, сербскім
і мадярьскім языках. Не хыбило
ани гуморістічне, но барз інтересне оцініня найвекшой щуткы
(тендеріці). Закінчуюче дефіле
было в реалізації документарного філму ОСАДНЕ од пряшівского режісера М. Шкопа, котрый
зожав минулого року незвычайну
славу в рамках Меджінародного
філмового фестівалу в Карловых
Варах. О документ быв великый
інерес і окрем русинького
і словеньского языка в філмі
орґанізаторы понукли публіці
і анґлицькы тітулкы. Вечор продовжовав богатов гостинов, бісідами і шовменьскым выступом Ф.
Віца, при котрім йому асістовав
сам предсідатель Світовой рады
Русинів Дюра Папуґа з Руського
Керестура. На акції брало участь
і много далшых знамых гостей,
як: Наталія Гнатко - членка СРР
за Хорватьско, Єлена Перкович
- предсідателька АРУН, Михайло
Зазуляк - шефредактор Рутенпресу і многы іншы. Меджі спроваджуючі акції належали і осмотріня русиньского дому в Коцурі,
де находить ся много русиньскых
артефактів, ці ,,LIVE“ мальованя
образів на тему РУСИНСТВО,
де мы могли відіти, як родять ся
на образі прекрасны русиньскы
хыжкы, народны традіції, їдла,
фолклор і т. д. На конець уж лем
треба подяковати нашым братам в Сербії за їх старостливость
і богате погощіня в часі нашого
перебываня, котры нас, так як
фурт, не скламали.

▲ На фото друга справа молода науковкіня з МеджілаборецьВладька Бейдова за допроводжіня лукратівных і популарных людей
словеньского шовбізніса. Наліво од ньой модератор Фан радіа –
Сайфа, направо Яро Ференц, оціненый науковець в области біолоґії
і Адела Банашова некомпромісна модераторка - Аделы шов, Фан
радіа, Лець денс і многых іншых цілословеньскых проєктів телевізії
Маркіза.

Меджінародного Еврофора
в Капскім місті, здобыла шпеціфічну ціну в астрономічній
области. Оцініня єй вручіла
Европска астрономічна аґентура про розвиток молодых
науковців, за єй одборну роботу о перемінливій звізді, котра мінить свою ясность в андромеді (CN and). Про інтерес
уваджаме, же Владька є єдинов молодов науковкіньов,
котра досліджовала звізды
в полі андромеду, де подробні
досліджовала єй ясность і перемінливость. Дослід перебігав дакілько місяців і Владька
робила його з великов тепрезливостьов. Єй помічником быв
далекогляд на астрономічнім обсерваторії, де вшытко
як треба документовала. Як

пособліня той звізды, єй
перемінливость і формы єй
перемінливости. Но я віділа
і іншы планеты, як: Сатурн,
Юпітер і мам теперь з того
прекрасны чутя. Кідь в рамках Еврофора я переберала
шпеціфічну ціну, так вшыткы
участвуючі і науковці з цілого
світа мі оддали велику почливость своїм неутихаючім
аплавзом. Было тото неописане чутя як і їх підкресліня того, же я стала єдинов
науковкіньов, котра подробні
зробила дослідженя такого
характеру і формы“. І так як
в Еврофорі і наша статя кінчіть ся великым аплавзом,
котрый належыть Владьці,
котра і таков формов робить
добре мено Русинам в світі.
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Медія і театер

Médiá a divadlo

Пташаче молоко
„уварено“ в ТАД-і
РУСИНЬСКЫЙ ПРОҐРАМ

од 25. 12. - 31. 1. 2010
25.12.2010 – СУБОТА
18.00 – 19.00 Радіо молодых
Приповідка: Д. Палащак:
Народив ся Господь
19.00 – 20.30 Торжественна літурґія ҐКЦ
20.30 – 21.00 Літературна релація: О. Генрі:
Подарункы маґів
П. Лефевер: Рождественне одпущіня
26.12.2010 – НЕДІЛЯ
7.00 – 7.45
Село грать, співать і думу
думать - репріза
7.45 – 9.00
Музычны поздравы
17.00 – 18.00 Кумови – верейна награвка
Збойне – 1.часть
27.12.2010 – ПОНЕДІЛЬОК
18.00 – 18.30 Радіоновины
29.12.2010 – СЕРЕДА
18.00 – 18.30 Радіоновины
31.12.2010 – ПЯРНІЦЯ
18.00 – 18.30 Кумови – верейна награвка
Збойне – 2. часть
4.1.2011 – ВІВТОРОК
18.00- 18.30 Радіоновины
20.00 – 21.00 Радіомаґазин
21.00 – 21.30
Літературна релація: Дарункы маґів,
Рождественне одпущіня - репріза
21.30 – 22.00 Музыка народностей
8.1.2011 – СУБОТА
18.00 – 19.00 Радіо молодых
Приповідка: Л. Н. Толстой:
Мартінове Рождество
19.00 – 20.00 Радіомаґазин – репріза
20.00 – 20.30 Подобы жывота: М. Крайковіч
20.30 – 21.00 Музыка нородностей
9.1.2011 – НЕДІЛЯ
7.00 – 8.15
Літурґія ҐКЦ Пряшів
8.15 – 9.00
Музычны поздравы
18.00 – 19.00 Село грать, співать і думу думать:
Співы мого роду - дорослы
10.1.2011 – ПОНЕДІЛЬОК
18.00- 18.30 Радіоновины
12.1.2011 – СЕРЕДА
18.00 - 18.30 Радіоновины
14.1.2011 – ПЯТНІЦЯ
18.00 – 18.30 Радіоновины сілвестровскы:
Весело до нового року
18.1.2011 – ВІВТОРОК
18.00 – 18.30 Радіоновины
20.00 – 21.00 Радіомаґазин
21.00 – 21.30 Подобы жывота: М. Крайковіч
- репріза
21.30 – 22.00 Гітпарада русиньскых співанок
20.1.2011 – ЧЕТВЕРЬГ
18.00- 18.30 Радіоновины
22.1.2011 – СУБОТА
18.00 – 19.00 Радіо молодых
Приповідка: А. Пірош: О
доблеснім воякови і шумній балеріні
19.00 – 20.00 Радіомаґазин - репріза
20.00 - 20.30 Літературна релація: А. Ремізов:
О шаленоті Геродіады – репріза
20.30 – 21.00 Гітпарада русиньскых співанок
- репріза
23.1.2011 – НЕДІЛЯ
7.00 – 7.45
Село грать, співать і думу
думать – репріза
7.45 – 9.00
Музычны поздравы
18.00 – 19.00 Кумови
24.1.2011 – ПОНЕДІЛЬОК
18.00 – 18.30 Радіоновины
26.1.2011 – СЕРЕДА
18.00 – 18.30 Радіоновины
28.1.2011 – ПЯТНІЦЯ
18.00 – 18.30 Радіоновины
31.1.2011 – ПОНЕДІЛЬОК
18.00 – 18.30 Радіоновины
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Текст і фото: П. Медвідь
усиньскый театральный світ мать нового автора. Але дарьмо бы мы чекали,
же дебутантом, котрого твір одпремєровав Театер Александра Духновіча 26-го
новемра 2010 р. на ВС, як послідню тогорочну
премєру в русиньскім языку під назвов Пташаче молоко, буде молодый зачінаючій вынахід.
Автором пєсы є вызначный русиньскый поет,
прозаїк і автор многых розгласовых пєс Штефан Сухый. Театральный дебут є лем далшым
розшыріньом його уж до теперь великой творчой
літературной діяльности.
Драматічный дебут Сухого, котрый до теперь
не мав скусености з писаньом пєс про театер,
выникнув як оправена верзія успішного радіового серіалу, котрый чітателі можуть пізнати під
назвов Добра вода і котрый быв высыланый на
станіці Радіо Патрія СР. Інсценація з іронійов
росповідать о сучасній діяльности русиньскых
сел, котры суть засягнуты общім ,,трендом“ наганяня ся за профітом і несхопностьов приспособліня ся радікалным змінам в моралні упадаючій общности. На звышок, іронічно авторови
дарить ся підкресльовати натуру русиньского
чоловіка на селі. Як повів на пресконференції
драматурґ інсценації Валерій Купка, „Штефан
Сухый є на полі русиньской літературы єден із
найліпшых авторів, также кідь театер роздумовав о гледані русиньского автора про нову пєсу,
нихто іншый як він і тема, котра уж была приготовлена про радіо, не приходили в увагу.“ Режії ухопив ся Владимір Надь зо Сербії, котрый з
ТАД-oм спорадічні співпрацує од 1998 р. Напрік
тому, же основа пєсы походить із розгласовой
Доброй воды, цілкова інтерпретація твору і розвиток до драматізації про театр є выновленый,
што потвердив і сам автор, як і режісер, котрый
собі розгласову верзію при режіровані не хотів
выслухати, переважні зато, жебы пєсу міг зробити подля свойой концепції і приспособити то
условіям театру. Пташаче молоко, подля автора, сімбол благородности, підкреслює тото, што
собі бідный русиньскый чоловік на селі не міг
лем так дозволити і його тугу по ліпшім жывоті
- так можеме метафорізовати як тугу по пташачому молоку. В інсценації окремы характеры
діставають ся до крайных положінь, котры нихто
із них не знать укеровати. Історія розведженой
подникателькы, котра своїй дівці затаює вітця,
хоць жыють в єднім селі і котра пріватізує дружство і мать снагу „ухопити“ собі італіяньского
бізнісмена, жебы росшырити маїр - є в основі
того, же бізнісмен є лем подводник, котрый хоче
лем „выужыти” єднако є траґічна як історія єй
мужа, пияка, котрый терпить тым, же не може
стрічати свою дівку і його гордость, хоць є без
роботы, не дозволить йому, жебы ся о роботу просив свойой жены. З того выпливать, же
пєса є контрастом траґічного ставу фамелиї і
меджілюдьскых одношінь, якых судьбы автор
підхоплює на фоні пріватізації бывшых ЙРД.
Дакотры „стояты“ діалоґы головных персонажів

Р

Театер Александра
Духновіча в Пряшові
Проґрам на ЯНАУР 2010
12.1.2011 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
герецькыма выконами. 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!
26.1.2011 о 19:00 на ВС ТАД
Штефан Сухый
ПТАШАЧЕ МОЛОКО
Режія: Ачін Надей
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.
або непояснены події, котры на сцені не видиме, лем о них чуємє, даколи позерача ведуть
до непохопліня (дівка Мая несе новину матери, подникательці, до шпыталю, же уж є баба,
хоць чоловік мать чутя, же достала ,,інфаркт“,
з котрым 9 місяців в шпыталю не лежыть ся).
На веце, кідь знаме, же автор мать за собов

▲В. Русиняк, бізнісмен з Італії, цілує Д. Либезнюкову аліяс Маю, молоду артістку, котра свою
роль собі заграла ексцелентні за допроводу Л.
Козменковой, мати Маї, котра хоче своїм подниканьом добити світ.

успішны розгласовы пєсы, в котрых іщі веце
робить з текстом, котрый слухачови мусить
вытворити в радіу хыбуючій образ, є то дость
несподіване. На місці є потім вопрос, ці є тото
замір автора або плано доробеный текст... В
каждім случаї, Пташаче молоко з кухні ТАД-у і
шефкухара Ш. Сухого треба відіти і окоштоваты
при далшых представлінях пєсы. Іші додаваме,
же в головных ролях можеме відіти Л. Козменкову, В. Русиняка, Д. Либезнюкову ці І. Латту, но
і много іншых якостных артістів ТАД-у.

www.rusin.sk

Рекомендуєме, інформуєме

Odporúčame, informujeme

Выслов
2010 рока
-сіл-

,,Вшыткы выходняри
і Русины мали бы
ся переселити до
Братіславы, бо Братіславі
такы погостинны,
темпераментны і
локалпатріотічны люди
барз, але барз, хыбують!!!“

Повів Ріхард Міллер, (популарный співак словеньского
шовбознісу, переможця 13го рочника цілословеньского
конкурзу Золотый Славік 2010),
переповненой i до посліднього
місця выпроданой публіці
на своїм концерті POTICHU
TOUR, котрый одбыв ся 15-го
децембра 2010 в Театрі Йонаша
Заборьского в Пряшові.

Св. Николай в Кошыцях
Інж. Іван Фріцькый

У

неділю 5-го децембра 2010 в
Кошыцях одбыли ся дві вызначны
културно-сполоченьскы і церьковны
акції. Перша была на Главній ул., де россвітила ся велика 30 метрова ялiчка, котру
одкрыв пріматор міста Кошыці в рамках
святкованя традіцій „Кошыцькый Святый
вечор“. Православны віруючі зась зо своїма
діточками в тот вечор зышли ся в наградных
просторах свойого Православного Катедралного храму Покрова Пресвятой Богородиці, де привитали меджі собов св. Николая. Кошыцька Православна парохія свойов
кількостьов віруючіх є найвекшов на Словеньску. Доказом того є і факт, же в 50-ых
роках минулого стороча, кідь будовали ся
железарні, треба было до выробного процесу вельо людей, зато многы зо северной
части Пряшівского края, де жыли векшынов
Русины, переселили ся зо своїма родинами
до Кошыць, де жыють до днесь і творять

www.rusin.sk

так велику комуніту православных віруючіх. Штатістікы уваджають, же за посліднім
списованьом людей в 2001 р. в Кошыцях к
русиньскому материньскому языку приголосило ся 2540 жытелів, но з чісла вшыткых
жытелів Кошыць к православній вірі голосить ся аж 3410 вірників. Зато нєт ся чому
чудовати, же наградны просторы храму
были переповнены, бо на стрічу зо св. Николайом пришло веце як 250 родичів із своїма
діточками. Іщі перед приходом св. Николая
люди могли відіти богатый културный проґрам, заміряный на стрічу зо св. Николайом
і Рождествены свята. В проґрамі выступили,
окрем домашніх колектівів, і призваны
гості. Зачаток цілой святочной акції быв
незвычайный. В храмі вшыткы світла погасли і настала тма. Од главного входу до
храму зо запаленыма свічками за співу ріствяной колядкы приходив хор при Православнім Катедралнім храмі під діріґованьом
Мґр. С. Рудачковой, ПгД. Перед іконостасом,
уж при електронічнім освітліні, продовжовав
співати прекрасны колядковы пісні, як напр.:

Дівная новина..., Веселая новина... - і іншы.
Співом вытворив таку святочну атмосферу,
як бы праздник „Рождество Ісуса Хріста“ мав
быти уж завтра. По скінчіні співу участників
привитав архідекан прот. Мґр. Владимір
Спішак і передав слово прот. проф. ТгДр.
І. Белейканічови, к. н., котрый в короткости
обяснив велике значіня св. Николая про нас.
Проґрам продовжовав выступліньом домашніх школярів, сценков о непослушных дітях.
На кінці сценкы выяснило ся, же діти в ничім
невинны і подарункы од св. Николая можуть
достати. Але св. Николая не є. Маленкого
хлопчіка, Мішка Сопку, то барз мерзить, бо
уж бы хотів знати, чім його св. Николай обдарить і наповный голос кликав його меджі
дітей. А ту одразу хтось барз міцно дуркать
на двері. Двері отворяють ся і меджі дітей
входить довго очекаваный св. Николай. Радость превелика! Меджі участниками говорило ся, же, може, стріча зо св. Николайом в
тім році была послідньов в теперішнім храмі, бо в 2011 році уж буде праздник в новім
Православнім Катедралнім храмі Успенія
Пресвятой Богородиці. І з такыма надіями
родичі зо своїми діточками росходили ся
спокійны піздно вечор домів.
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Інформачный сервіс

З русиньского ріхліка

Спрацовали: -сіл-,-пем Інштітут русиньского языка
і културы Пряшівской універзіты
в Пряшові (ІРЯК ПУ) приготовив науковый семінар з меджінароднов участьов під назвов
Русиньскый списовный язык
і сучасна література на Словеньску, якый одбыв ся 2-го
децембра 2010 р. в просторах
ректорату ПУ. По славностнім
отворіні семінара, котре належало діректорці ІРЯК ПУ доц. ПгДр.
А. Плішковій, ПгД. могли участвуючі выслухати шість рефератів,
котры про тоту подію приготовили нелем домашні науковці, але
і гость з Підкарпатя. В першій
части, котра была присвячена
русиньскій языконауці, свої лекції участникам одпрезентовали:
К. Копорова з ІРЯК ПУ, яка заоберала ся русиньсков языковов
нормов і єй дотримованьом в сучаній русиньскій пресі і красній
літературі на Словеньску і Анна
Плішкова, котра назначіла проблематіку зближованя варіантів
русиньского літературного языка
в 1995 – 2010 рр. В другій части,
котра была присвячена русиньскій красній літературі одпрезентовали ся штирьоми науковці.
Покы што В. Падяк з Выскумного
центра карпатістікы в Ужгороді
і А. Блыхова з ІРЯК ПУ в своїх
лекціях заміряли ся на русиньску
сучасну літературу, єй значіня
і характер вообще, а П. Каша і І.

Джундова з Інштітуту русістікы,
україністікы і славістікы Філозофской факулты ПУ присвятили свої
лекції аналізу конкретных авторів
і їх творів. Конкретно П. Каша інтерпретовав і аналізовав богату
творчость Штефана Сухого, єдного з першых по-русиньскы пишучіх авторів по 1989 р. І. Джундова зась аналізовала твір Зелена фатаморґана першой дамы
русиньской літературы на Словеньску, довгорочной редакторкы
а педаґоґа Марії Мальцовской,
яка нас, жаль, недавно опустила.
Лекція так не мала лем научный
характер, але про вшыткых
участників стала ся і краснов памятков на тоту велику русиньску
особность.
 Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска в співпраці
з Валашскым музейом в пріроді
в Рожнові під Радгоштьом /ЧР /
і Міністерством културы і путьового руху СР зорґанізовали дня
5-го децембра 2010 р. о 16-ій
год. Вернісаж Данієлы Капральовой під назвов Зузанка – Помож,
Боже, рано встати... Акція одбыла
ся в Малій салі Сушаку в Рожнові
під Радгоштьом.
 7-го децембра 2010 одбыло
ся в Гавран Клубі на Словеньскій уліці в Пряшові 1-е стрітнутя молодых Русинів. В проґрамі
молоды Русины передставили діятельсвто орґанізації за
участи єй председы Інж. Петра
Штефаняка. О фолклорну часть
на акції постарав ся далшый
актівный член орґанізації Мартін Караш. Промо акція мала
великый успіх у Пряшівчанів, бо
русиньскый фолклор, як і богата
презентація русинства їм барз
полюбила ся.

ЦД – Із моїх наймілшых... выбір співанок із
репертоара Марії Мачошковой
Т. М. Бабяк, бывшый співак ПУЛС-у
Мено Марькы Мачошковой,
знамой русиньской співачкы,
основуючой членкы і довгорічной
солісткы Піддукляньского україньского народного ансамблю
є, нам, вшыткым сімпатізантам,
любителям народных співанок,
добрі знаме.
Марька Мачошкова уж од
молодых років присвятила свій
жывот народній співанці, з яков
перейшла скоро цілый світ. Но
найрадшей співать дома, в Пря-
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шові, і в своїх родных Поточках
при Свіднику, де народила ся.
І кідь уж є на пензії, співати не
перестала. То мы могли чути і на
єй юбілейнім концерті, котрый
одбыв ся в новембрі в Пряшові.
З той нагоды юбілантці вышло
і перше солове ЦД, яке є творене із наймілшых співанок, котры
были популарны і стали ся „сердцьовками“ многых з нас. ЦД обсягує співанкы: Заспівайме собі
двома голосами.., Ой, наплаю...,
Гей Янічку за водов... і іншы,
котры Марька рада співала і з
котрыма здобыла не єден успіх.

Informačný servis
 Реґіоналный розвиток Пряшівского самосправного краю
і обчаньска партіціпація на
справі верейных належностей.
Бывша назва акції, котру зорґанізовало Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска. Акція
одбыла ся 11-го децембра 2010
в Братіславі в рамках проєкта:
Освіта і підпора обчаньской анґажованости молодых лідрів на
северовыходнім Словеньску.
 14-го новембра 2010 одбыла
ся в КД - Убля велика славность,
бо за участи родаків і вызнамых
особностей там была покрещена перша двоязычна книжка
о селі під назвов: Убля в зеркалі
старочі. Авторами інересной публікації суть: ПгДр. А. Чаварґова
і Мґр. Й. Ґузей, Іщі додаваме, же
книжку собі можете прочітати пословеньскы або убляньскым діялектом.

 Співацькый хор Кірілометодеон при Ґрекокатолицькім
храмі Повышіня св. Креста
в Братіславі зорґанізовав 22-го
децембра 2010 в містнім храмі Рождественьскый концерт.
В проґрамі, окрем іншого, мож
было выслухати творчость од
І. Чайковского, Ш. Ладіжіньского як і много прекресных
рождественьскых колядок.
 28-го децембра 2010 в салі
Дому културы в Руськім Керестурі
во Войводині в Републіці Сербія, одбуде ся меджіконґресове
засіданя Конґресовой комісії за
економічный розвиток Світового
конґресу Русинів. Буде говорити
ся главні о можливостях і стратеґії на предкладаня проєктів Світовой рады Русинів на 2011 рік як
і Асоціації русиньскых новинарів
(АРУН).

 18-го децембра 2010 од 14ой годины проходило стрiтнутя
при Округлім столі, котре зорґанізовала політічна партія Наш
край на челі з єй председкіньов
Л. Кральовов. Їднаня проходило
в центрі партії на Соліварьскiй
70 в Пряшовi зо слідуючім проґрамом: обговоріня Меморанда
Русинiв пiдпредседови Влады
СР панови Рудолфови Хмелови, кампанія перед списованьом
жытелів, котре одбуде ся в маї
2011 році.

 28-го децембра 2010 в Рускім
Керестурі, одбудуть ся великы
ославы з нагоды 20-го юбілею
заложіня орґанізації Руська матка. Про інтерес уваджаме, же
Руська матка выникла як раз
28-го децембра 1990. в Рускім
Керестурі з народнооброджуючім цільом Русинів в Сербії.
Юбілантка была участничков
вшыткых Світовых конґресів
Русинів і была головным орґанізатором 3-го і 10-го Світового
конґресів Русинів, котры в Сербії
одбыли ся в 1995 і 2009 роках.
Предсідательом даной орґанізації є Дюра Папуґа, теперішній председа СРР. З богатого
проґраму, котрый одбуде ся
з нагоды 20-го юбілею Руськой
маткы выбераме: Богослужба
в Катедралній церькви св. Николая в Руськім Керестурі, презентація театралных вытворів з Русиньского фестівалу сценічных
форм, презентація музыкы і русиньского фолклору і т. д.

Марька на нім співать з різныма
капелами, як: ПУЛС-ом, Бролном, НК ФК Шарішан, ОЛЮН Братіслава і т.д. На тім ЦД є і запис
гуморістічных співанок з єдным
з вызначных співаків, котрым
быв Йожко Пригода. Албум творить цілково 26 співанок і меджі
нима є і співанка, де Марька споминать: „Кедь на ня моя мамка
першый раз повила, та мі до
колыскы голос вымолила...“
Досправды тот великый дар од
Бога став ся єй ціложывотным даром, якым потішує сердця і душы
многых із нас. Як сама споминать: „Минуло уж много років, од
коли я зачала заплітати першы
співаночкы до варкоча. Надышов
час, коли мі они до варкоча уж не

змістять ся, зато тот варкоч росплітам і тоты співаночкы на ЦД
меджі вас посылам. Буду рада,
кідь їх будете слухати з таков любовйов, з яков я їх про вас цілый
жывот співам.“ Досправды, нєт
похыбованя, же кажда співанка
в інтерпретації Марькы Мачошковой і днесь каждого з нас стисне при сердці. Марька оставать
і днесь така, яка была перед
роками, коли зачінала свою співацьку путь - чорноброва, скромна, з великым усмівом і любовйов
в сердці про каждого з нас. І так
єй пожеламе міцного здоровя зо
желаньом , жебы тот єй голос нас
тішыв іщі далшы десятьроча, бо
она є наша русиньска співачка Марька Мачошкова.

 Здружіня інтеліґенції Русинів
Словеньска – 17-го децембра
2010 приготовило велику акцію
про Братіславчанів. Бо в рамках
акції - Стрітнутя при Дунаю могли стрітнути ся з першов дамов
русиньской народной співанкы Марійов Мачошковов, котра была
вєдно з Мартіном Карашом гостьом інтересной акції в далекій
Братіславі.

www.rusin.sk

Сферы інтеркултурны
ÚVOD - RUSÍNSKE HNUTIE A SÚČASNÝ
STAV V SR
Dianie Rusínov na Slovensku v ponovembrových dňoch zaznamenalo veľký rozmach aj vďaka
ústretovej politike štátu a vlády Slovenskej republiky, ktorá uzákonením základných dokumentov
a zákonov pre príslušníkov národnostných menšín
potvrdila demokratizačný vývoj prebiehajúci na Slovensku. Pred dvadsiatimi rokmi vzniká organizácia
obhajujúca záujmy Rusínov pod názvom Rusínska
obroda na Slovensku /ROS/. Spoločenský a kultúrny život Rusínov sa snaží udržiavať v súčasnosti niekoľko rusínskych občianskych a kultúrnych
organizácií, z ktorých najstaršou a najmasovejšou
je Rusínska obroda na Slovensku, ktorá zastrešuje
20 Miestnych organizácií ROS a ďalších 7 kolektívnych členských občianskych združení v celkovom
počte cez 1 800 členov. Slovensko je sídlom dvoch
svetových občianskych organizácií Rusínov: Svetového kongresu Rusínov /SKR/ a Svetového fóra
rusínskej mládeže /SFRM/, v ktorých orgánoch
máme čelné zastúpenie. Obrodzovací proces
plne potvrdili výsledky jednotlivých sčítaní tým, že
Rusíni, občania Slovenskej republiky, sa prihlásili
k vlastnej rusínskej národnosti s najdynamickejším
nárastom medzi sčítaniami o 41 %, čím slobodne
vyjadrili svoj postoj k svojej národnosti a zaradili sa
ako štvrtá najpočetnejšia NM na Slovensku.
V roku 1991 sa k Rusínom prihlásilo 17127
osôb a v roku 2001 24 241 osôb k materinskému jazyku rusínskemu 49 009 osôb a v roku 2001
54 907 osôb.
Odhadujeme, že na Slovensku žije cez 45 000 Rusínov s materinským jazykom rusínskym cez 90 000
osôb, čo by malo potvrdiť sčítanie v roku 2011.
Rusíni, žijúci prevažne v Prešovskom regióne,
nemajú doteraz svoj systém prepojených inštitúcií, ktoré by navzájom spolupracovali, dopĺňali sa,
a hlavne, perspektívne zabezpečovali rozvíjanie
kultúrnych tradícií a jazyka Rusínov. V súčasnosti
absentuje systém výchovy rusínskych odborníkov
v oblasti školstva, kultúry a ich využitie na záchranu a rozvoj pôvodnej rusínskej komunity. Hlavným
smerovaním tohto dokumentu je zastaviť pokračujúcu asimiláciu rusínskeho obyvateľstva, ktorá pôsobí v oblasti hospodárstva, školstva, cirkvi, ekonomiky, kultúry, výchovy i jazyka na zmiešanom
území, kde Rusíni trvale žijú. Z tohto dôvodu je
potrebné urobiť radikálne koncepčné zmeny, ktoré by sa uskutočnili v spolupráci s Ministerstvom
školstva a Ministerstvom kultúry SR, Úradom vlády
SR, Prešovským samosprávnym krajom, inštitúciami zaoberajúcimi sa rusínskou problematikou,
miestnymi samosprávami v prepojenosti s Rusínskou obrodou na Slovensku a v spolupráci s ďalšími rusínskymi občianskymi združeniami.
Koncepčné zámery by mali byť v krátkodobej rovine, do 11. Snemu ROS, i dlhodobej, do ďalšieho
sčítania obyvateľstva roku 2021 nasmerované do
týchto oblasti:
OBLASŤ INŠTITUCIONÁLNEHO POSILNENIA
A SPROFESIONALIZOVANIA PROCESU PRE
RUSÍNSKU NÁRODNOSTNÚ MENŠINU
1. Pre zabezpečenie koncepčného, cieľavedomého rozvíjania kultúry a tradícií života Rusínov na
Slovensku je nutné vytvoriť podmienky a zriadiť
strešnú inštitúciu Rusínov - Dom Rusínskej
kultúry a na tento účel z rozpočtu vlády vyčleniť
prostriedky na zriadenie a ﬁnancovanie prevádzky domu, jeho pracovníkov, tento dom situovať
do prirodzeného prostredia, lokality s najväčším
zastúpením Rusínov.

www.rusin.sk

Sféry interkultúrne

NÁVRH KONCEPCIE
na riešenie rusínskej problematiky
v ďalšom období v Slovenskej republike
Personálne by mal Dom Rusínskej kultúry obsahovať - Riadiace a koordinačné centrum
– v počte 5 pracovníkov/ predseda, sekretár,
ekonómka, správca budovy a upratovačka/
2. K udržaniu kontinuity rusínskeho kultúrneho života v spätosti s jeho prirodzeným prostredím
je potrebné zmenou organizačnej štruktúry na
VOC v Humennom vytvoriť Rusínske osvetové centrum /s 5 pracovníkmi/ a detašovanými pracoviskami pri jednotlivých osvetových
strediskách v národnostne zmiešaných regiónoch - v Bardejove /2/, Svidníku /1/, Prešove
/2/ a v Starej Ľubovni /1/, s rozčlenením na
Zemplínske, Šarišské a Spišské, s celkovým
počtom 11 pracovníkov.
3. Podporovať začlenenie rusínskych profesionálnych telies a to Podukelského umeleckého
ľudového súboru /PUĽS/ z Prešova a Divadla
Alexandra Duchnoviča z Prešova, ich priame
podriadenie /začlenenie/ pod Ministerstvo kultúry SR a tým vytvoriť stabilné pracovné prostredie
s profesionálnym národnostným umením trvale
reprezentujúcim Slovensko doma i v zahraničí .
4. Zmenou organizačnej štruktúry začleniť MMUAW s prívlastkom rusínske pod Ministerstvo
kultúry SR, ako múzea s menom svetoznámeho
umelca s rusínskymi koreňmi a zabezpečiť reprezentovanie Slovenska doma i vo svete.
5. Vytvoriť podmienky na vznik regionálnych rusínskych centier voľného času, oddelení
knižníc a rusínskych galérií. Perspektívne
pracovať s mládežou, začleňovať ich do krúžkov
umeleckých, čitateľských a voľnočasových pre
zmysluplné využívanie voľného času a výchovu
mladej generácie s ich ﬁnančným zázemím.
6. Prehlbovať a koordinovať aktivity v spolupráci
s Múzeom rusínskej kultúry v Prešove, vzájomne konzultovať výhľadové zameranie a podieľať sa na sprístupňovaní výskumu a prezentácie kultúry rusínskej národnostnej menšiny.
7. V každom z okresných sídiel vytvoriť profesionálne pracovisko zabezpečujúce podmienky pre
udržiavanie tradícií a kultúry Rusínov a ich spoločenské vyžitie. Usilovať aby také zariadenia,
ako Ruský dom v Prešove, boli prinavrátené
na plnohodnotné spoločenské využívanie širokej rusínskej verejnosti.
8. Posilňovať štruktúru Rusínskej obrody na
Slovensku, aby v rámci okresných sídiel pôsobili najmenej tri aktívne a životaschopné Miestne
organizácie ROS /30 organizácií/ a pre ich činnosť vytvárať čo najlepšie podmienky.
OBLASŤ NÁRODNOSTNÉHO JAZYKA
A ŠKOLSTVA
1. Rozvíjanie a zachovanie rusínskeho jazyka
v obciach a mestách, kde žijú Rusíni, považujeme za našu najzákladnejšiu úlohu a povinnosť.
Preto trváme na posilnení výučby rusínskeho
materinského jazyka v obciach s 10 % rusínskym obyvateľstvom na školách dve hodiny
týždenne v rámci predmetu Materinský jazyk
a kultúra, k čomu požadujeme, aby MŠ SR
vypracovalo metodické usmernenie, povinne
zaradiť vyučovanie v týchto obciach do rozpisu
nepovinných predmetov. Podľa prehľadu zo 146
obcí nad 10% hranicu by podmienky na vyučo-

vanie spĺňalo 63 obcí, v ktorých ešte sú vyučujúce školy.
2. Z dôvodu zachovania jazyka rusínskej národnostnej menšiny na Slovensku, ktorý sa ocitá medzi
ohrozenými jazykmi, v súlade s odovzdanými
stanoviskami na MŠ SR a Úrad vlády SR, je z našej strany požiadavka, aby bola nadnormatívne
ﬁnancovaná, nad rámec vyučovacích hodín,
regionálna výchova v spojení s rusínskym jazykom dotáciou dve hodiny týždenne.
3. Posilniť metodickú prácu zriadením oddelenia
na MŠ SR pre rusínske školstvo a vytvoriť podmienky na miesto odborného metodika pre
rusínske školstvo na celý úväzok pri MPC
v Prešove, potrebného ku koordinovaniu výchovného procesu a napĺňaniu obsahu vzdelávania na
všetkých stupňoch základných a stredných škôl.
4. V rámci novelizácie Zákona o používaní jazykov
menšín, vychádzajúceho z Ústavy SR, následných zákonov a medzinárodných dokumentov
podporujeme zníženie potrebnej hranice na 10
% vo viacjazyčných obciach, hlavne z dôvodu vytvorenia podmienok pre vyučovanie materinského
jazyka na školách v malo početných rusínskych
obciach, ktorým hrozí úplná asimilácia.
5. V rámci vysokého školstva na PU - Inštitúte rusínskeho jazyka a kultúry je dôležité, aby sa
dôsledne realizoval študijný program rusínsky
jazyk a kultúra – bakalársky a magisterský stupeň. Týmto štúdiom vychovávať kvaliﬁkovaných
absolventov so špecializáciou – pre základné
a stredné školy pre vyučovanie rusínskeho jazyka a kultúry v kombinácií s cudzím jazykom.
OBLASŤ ROZVOJA KULTÚRY A UMENIA
1. Neodkladnou požiadavkou je vytvorenie univerzitného rusínskeho centra pri Prešovskej univerzite a to rozšírením Inštitútu rusínskeho
jazyka a kultúry o tanečný odbor a folkloristiku, za účelom prípravy tanečníkov, tanečných
pedagógov a choreografov do systému zabezpečujúceho profesionálne vedenie rusínskej
národnostnej kultúry a umenia, predovšetkým
pre umelecký kolektív PUĽS, základné umelecké školy, centra voľného času, mestské kultúrne
strediská a folklórne súbory.
2. Prejavovať väčšiu starostlivosť a podporu amatérskym kolektívom a spevákom po stránke
metodickej ale aj materiálnej pri doplnení ich
krojového vybavenia, úzko prepojiť spoluprácu
so samosprávami a túto spoluprácu rozvíjať.
Systém výchovy nositeľov rusínskej kultúry prepojiť cez Rusínske osvetové centrum a pravidelne zabezpečovať výchovný proces.
3. Zameriavať sa na vypracovanie kvalitných
projektov z domácich i zahraničných fondov,
ktoré koncepčne riešia v národnostnej oblasti zbližovanie kultúrnych hodnôt Rusínov, ich
histórie, zvykov a tradícií s trvalými výstupmi.
Rozširovať pri tom spoluprácu s partnermi za
hranicami v rámci Európskej únie a prezentovať
našu kultúru navonok.
Predložený návrh Koncepcie na riešenie problematiky rusínskej národnostnej menšiny na Slovensku
bol prerokovaný na Koordinačnom výbore Rusínskej
obrody na Slovensku dňa 28.novembra 2010, na zasadnutí v Medzilaborciach, a je záväzným dokumentom pri smerovaní ďalšej činnosti a koncepčnej práce
v Rusínskom hnutí na Slovensku.
Predložil: Vladimír Protivňák,
predseda ROS
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Стало ся добров традіційов, же в Кошыцях, кідь зачінають ся ославы
під назвов „KOШИЦЬКЕ РОЖДЕСТВО“, стрічають ся і народностны
меншыны. Так тому было і 11-го децембра 2010 во Великій салі
Історічнoй радниці, де одбыв ся Вечор народностных меншын.
Текст і фото: Інж. Іван Фріцькый

Г

оловну одповідность за
його підготовку мають:
Клуб
народностных
меншын, Памятна містность
Шандора Мараїго і Комісія
народностных меншын при
МЗ в Кошыцях. Тота славностна і културна акцїя мать в місті
велике значіня, бо є лем доказом, же в Кошыцях жыє іщі 9
народностных меншын. Акцію
одкрыв пріматор Kошыць Інж.
Франтішек Кнапік, котрый во
своїм приговорі підкреслив, же
народностны меншыны перед
праздником Рождества Ісуса Хріста в такій славностній
атмосфері стрічають ся уж по
13-ый раз. Высловив і желаня,
жебы так сходили ся і в будучности каждый рік. Участвуючі
окремых народностных меншын
в двойгодиновім проґрамі представили тото найліпше, што є тіпічне про них. Рождественьску
атмосферу меджі публіков такой
на зачатку концерту вытворив
Україньскый хор Карпаты. По

нім слідовав спів колядок, но уж
в соло-співі нашой 11-рочной
русиньской співачкы Веронікы
Кордяковой. Думков предсдкіні МО РОС в Кошыцях – Марії Быцьковой было, жебы
публіка на концерті могла послухати русиньскы колядкы
в автентічнім співі так, як їх на
нашых валалах, під окнами на
Святый вечор, співають молоды
колядници. М. Быцьковой желаня і думкы подарило ся єй
выповнити, бо в Кошыцях нашла
уж спомянуту співачку в родины
Кордяковых, котры походять із
Чірча, окрес Стара Любовня.
Молода Вероніка іщі зо співом
перед людьми не выступовала,
но єй мамка - Рената, знала, же
голосок малой Веронікы звучіть барз приємні і чісто, што
досправдаы при єй выступі потвердило ся. Маленька, но голосом велика В. Кордякова была
выоблікана до чірчаньского
фаребного крою з червеныма
личками і намальованыма
усточками перед публіков указала ся як попка. В єй подобі в темній салі з освітленой
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сцены зачав шырити ся мілый
і приємный голосок любозвучной колядкы „Як ясна зорнічка з неба выходила...“. Тото
ту іщі не было! Мі ся явило, же

▲ Погляд на молоду талентовану
лем 11-рочну співачку В. Кордякову,
котра в прекраснім крою з Чірча
презентовала на акції в Кошыцях
русиньску народностну меншыну.

співать даяка Лавреатка! Нє! То
співало лем 11-рочне дiвчатко,
так од сердця, як єй научіла єй
мама з русиньского села Чірч.
По довгых аплавзах наслідовали і далшы колядкы „Прилетіли ангелята як пташатка

з неба...“ і „Вістку голосить
світу зорніця..,“ за котры
жычлива публіка тыж оцінила
єй бурливыма аплавзами. Може
ся нам в єй подобі подарило обявити будучу звізду русиньскых
співанок. А такых скрытых талантів в нашых русиньскых
селах є много, лем їх треба
глядати. Істо, о тім бы знав
найліпше говорити музычный
редактор НЕВ кошыцького радіа А. Кандрач. Проґрам обогатили і выступы далшых заступців народностных меншын.
За ромску - молодый цімбаліста Е. Тірка, за мадярьску –
ЖСҐ- ASTRA, за німецьку – ТҐ
- SCHADIRATTAM, за чеську –
Женьскый співацькый хор, за
руську – СК DRUŽBA. На кінце
святочного концерту на сцену вышли вшыткы выступaючі
і вєдно з публіков заспівали гімнічну пісню Рождественьскых
свят ТИХА НOЧ. По скінчіні концерту люди іщі так скоро не росходили ся домів, бо было о чім
зо сусідом побісідовати і іщі раз
заспоминати на пережытый вечор. Тота културна акція одбыла
ся під покровительством пріматора міста Кошыці - Інж. Ф. Кнапіка, з нагоды Меджінародного
дня людьскых прав і слобод. І
была фінанчно підпорена МК
СР і Містьскым заступництвом
в Кошыцях.

Енціклопедія мать зліпшыти
одношіня з Українов
П. Медвідь

12

-ый научный семінар
карпаторусиністікы,
орґанізованый Інштітутом рисиньского языка і културы
ПУ в Пряшові (ІРЯК ПУ), якый
одбыв ся дня 15-го децембра
2010 р. в просторах засідалні
Ректорату ПУ в Пряшові быв
вызначный. Під назвов Описы
або предписаня в науці: Енціклопедія історії і културы Русинів одбыла ся світово перша
презентація нововыдрукованой
енціклопедії, котра реалізовала
ся на основі першой анлицькой
верзії. На славностній презентації, яку одкрыла Анна Плішкова -діректорка ІРЯК ПУ, брали
участь троє гостів: проф. Павел
Роберт Маґочі, з Торонтьской
універзіты, вызначна особность
карпаторусиністікы і єден із двох
головных авторів енціклопедії
(вєдно з Іваном Попом), Валерій
Падяк - выдаватель україньского

8
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перекладу і пані Ларіса Ільченко,
котра была головным редактором
цілого выданя. Во своїй вступній
лекції проф. Маґочі пояснив методолоґію хоснованя енціклопедії
і підкреслив три головны ,,гелса“
– Карпатьска Русь, етноґрафія
і історія, на котры операть ся ціла
основа роботы. Енціклопедія
рішыть окрем іншого одношіня
карпатьскых Русинів к сусіднім
народам з головным цільом задефіновати выражіня Карпатьскый
Русин і потвердити його право на
екзістенцію як назалежного народа. Кідь же то не є енціклопедія
Русинів, але енціклопедія історії
і културы Русинів. В называючім
апараті може чітатель найти
і мена ці выражіня, котры не суть
русиньскы, але даякым способом
з Русинами і Карпатьсков Русьов
суть повязаны і записали ся до
історії (ці уж позітівні або неґатівні). Як повів выдаватель Валерій
Падяк, „народ, котрый не мать
властной державы і чекать, же
його історію напишуть сусіды, тот

▲ За лекторьскым столом: зліва доправа: А. Плішкова, П. Р. Маґочі, В. Падяк
і Л. Ільченко.

народ не буде мати будучность.“
І тото было єдным із прічін авторів (трьоми, котры вытворили
коло 900 із выше 1100 гесел,
а саме П. Р. Маґочі, Б. Гордал,
І. Поп і далшых 15, котры написали далшы спеціфічны гесла),
жебы вытворити тото велике
діло. На вопрос, чом по першій
анґлицькій верзії приходить на
пулт як раз україньска верзія.
Падяк пояснив, же „енціклопедія
мать помочі к ліпшым сімпатіям
Україны по одношіні к Русинам,
жыючім на Підкарпатті“, котры,
як істо многы знаме, до днесь
не суть вызнаны як незалежна
народность. Така была головна
мотівація про переклад 888 сторінковой книгы, яка обсягує 1050

ілустрацій і котру сімболічно на
10-ый юбілей свойой екзістенції
приготовило Выдавательство
Падяк в Ужгороді. Нова україньска верзія є о ґрафічну часть
богатша, як єй анґлицька верзія, хоць гесловый апарат не
росшырьовав ся. Далша презентація енціклопедії одбуде ся 5-го
мая в Києво-Печерьскій лаврі на
Україні, де бы участь мали взяти
окрем представителів Україньской державы і представителі
загранічных посольств на Україні. Надієме ся, же тота акція
буде зачатком наповніня цілів
енціклопедії вєдно із тым віриме,
же в будучности енціклопедія
дочекать ся і свойой русиньской
верзії.

www.rusin.sk

Інформачный і інзерчный

Informačný a inzertný servis

РЕАКЦІЯ
на статю в Інфо Русин
- і чіс. 21-22/2010
- „Вышній Мирошов
книжні звічнив його
родак“
Андрій Ліґа

П

оважую за потрібне,
высловити ся к статі
зато, бо його автор
не пише цілком правду. Перед вшыткым хочу повісти,
же книжка не была написана про шыроку верейность,
але лем про Мирошівчанів
і родаків з Мирошова, де
жыют аж на малы вынімкы
лем православны віруючі.
В статі автор пише „доказом того є, же в публікації
чітатель найде список лем
о православных духовных
...“, што не є правда. На стор.
39 пописую, што вшытко
на храмі ся зробило за
ґрекокатолицькых духовных,
і на стор. 41 суть уведжены
вшыткы духовны од року
1805. Покыль я написав, же
дакотры документы суть,
жаль Богу, в архівах Ґрекокатолицького
архієпіскопського уряду, так є тому так
зато, же єм ся не міг ку тым
документам нияк достати,
а з того уряду зо мнов нихто
не хотів їднати. Бібліоґрафія
о. д. Качура была дословні
переписана з часопису Одказ Кіріла і Мефодія, роч.
ХХХ ч. 12\1984 і зато є там
написане, же штудовав на
уніатьскій семінарії. На конець хочу повісти тото основне, же я книжку не писав
про славу, жебы сьте о мі
писали, а мерзить мене, же
і такыма статями приносите
роскол до єдности Русинів
діліньом їх на православных
і на ґрекокатоликів. Жаль, не
написали сьте тото найголовніше, чом єм тоту книжку
написав і што є уведжене
на зачатку книжкы: „На місто
вступу“.

www.rusin.sk
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Продовжіня Словника в букві А. Б
autokar –u m автокáр, турістíчный автобýс
autoklub –u m автоклýб, клуб втомобілíстів
automap//a –y ž автомáпа
automat –u m 1 tech., voj. автомáт; telefónny ~
телефóнный автомáт 2 (druh jedálne) кафé neskl. s
(з самообслýгованём)
automatický 1 (samočinný) автоматíчный 2
(neuvedomený, mimovoľný) автоматíчный; ~ pohyb
автоматíчне погнýтя
automatik//a –y ž автомáтіка
automatizác//ia –ie ž автоматізáція; ~ výroby
автоматізáція выробы
automatiz//ovať –ujе –ujú nedok. dok. автоматізовáти
automatiz//ovať sa –uje sa –ujú sa nedok. dok.
автоматізовáти ся
automechanick//ý автомеханíчный; ~á dielňa
автомеханíчна майстрóвска
automechanik –a mn. č. –ci m автомехáнік
automechanik//a –y ž автомехáніка
automobil –u m автомобíл
automobilistik//a –y ž автомобілíстіка, автошпóрт
automobilizm//us –u m автомобілíзм
automobilk//a –y ž hovor. автомобíлка,
автомобілóвый завóд
automobilov//ý автомобілóвый; ~á doprava
автомобілóвый трáнспорт, автомобілóва перепрáва
autonóm//ia –ie ž автонóмія
autonómn//y автонóмный; ~a republika автонóмна
репýбліка
autoportrét –u m автопортрéт, влáстный портрéт
autopošt//a –y ž автопóшта
autor –a m áвтор
autoreferát – u m автореферáт
autorit//a –y ž авторíта
autoritatívny kniž. авторітатíвный
autorizovan//ý авторізовáный; ~ preklad
авторізовáный перéклад
autoriz//ovať –uje –ujú dok. авторізовáти
autork//a –y ž áвторка
autorsk//ý áвторьскый; ~é právo áвторьске прáво; ~
honorár áвторьскый гонорáр
autorstvo –a s áвторство –а ; zísťiť ~ становити
áвторство
autosalón –a m 1 автосалóн 2 выставка авт
autoservis –u m автосéрвіс
autostráda –y ž автострáда, автомаґістрáла

Юрій Панько

A, Б

autosugesc//ia –ie ž автоcуґéсція, самосуґéсція
autoškol//a –y ž автошкóла
autoturistik//a – y автотурíстiка, автотурíзм
autov//ý¹ -é áвтoвый; vhadzovanie šport.
вышмáрёваня лóпты з áвту
autový² автóвый, автомобíлный
autožeriav –u m tech. автожеряв м
avantgard//a –y ž авантґáрда; umelecká ~ авантґáрда
іскýства, ґрýпа проґресíвных дíятелей іскýства
avantgardist//a –u m авантґардíста
avanturist//a –u m авнтурíста м, добродрýжник
avanturistick//ý авантурістíчный; ~á politika
авнтурістíчна полíтіка
avanturistk//a –y ž авантурíстка
avanturizm//us –u m авaнтурíзм, добродрýжность ж
Avar –a m hist. Авáр
averz –u m odb. авéрз –у м
averz//ia –ie ž авéрзія, одпóрность, óдпор, зауятость; mаť ~iu мáти óдпор ку кóмусь, чóмусь, быти
зауятым прóтів кóгoсь, чóгoсь
avitaminóz//a –y ž lek. авітамінóза
avíz//o –a s авíзо -а, ознамíня, уповедомíня
aviz//ovať –ujе –ujú nedok. dok. čo ознамити, уповидомити
avšak spoj. єднак; но, дáрьмо, надáрьмо; bol som
tam, ~ zbytočne я быв там, но надáрьмо; chce, ~
nemôže хóче, но не мóже
axióm//a –y ž аксіóма
azalk//a –y ž азáлка
azbest –u m áзбест
azbestový азбестóвый
azbuk//a –y ž áзбука
azda čast. прóшу, мóже быти, а мóже; už to ~ bude
уж то, мóже быти, бýде; on je, ~ najlepší він, прóшу,
нáйліпшый; čakal som dve, ~ i tri hodiny я чéкав дві,
а, мóже, і три годины
Azerbajdžan –u m Азербайджáн
Azerbajdžanec –a m Азербайджáнець -нця
Azerbajdžank//a –y ž Азербайджáнка -ы
аziat –a m obyč., pejor. азіáт
aziatsk//y азіáтьскый; ~é mravy азіáтьскы звыкы
Ázijčan –a m Азійчáн
Ázijčank//a –y ž Азійчáнка
ázijský азíйскый
azimut –u m áзімут
azúr –u m bás. азýр -а; ~ neba азýр нéба áбо синя
фáрба нéба, бланкíт
azurit –u m min. азурíт
azúrov//ý азурóвый; ~é more, nebo азурóве мóре,
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b [b i bé] neskl. s 1 (hláska a písmeno) (латиньске) б
neskl. s; malé b малé б; veľké B велике Б 2 hud. cі
бемóль neskl. s
ba 1 čast. гей, так; ba pravdu máte гей, мáте прáвду;
ba áno, ba hej гей-гей; ba nie так нєт 2 spoj. і; prišli
všetci, ba aj starci пришли вшыткы, і стáры; ba i, ba
aj і
bab//a –y ž 1 hovor. баба, стáрка 2 ľud. порóдна
бáба 3 pejor. (o mužovi) бáба; hrať sa na slepú babu
грáти ся на жмурячкы, жмýрькы
báb//a –y ž det. пóпка, бабíка, бáбка
bábä –ťa s neskl. дітя, дітина -ы, дітятко -а, дітиночка -ы
bábel –a m (вавілóньске) стовпотворíня
bab//í; –ie leto а) бáбине лíто; б) бáбине лíто (паучíна)
babic//a –e ž ľud. порóдна бáба, бáбка, бабíчка
babičk//a –y ž zdrob. 1 (stará žena) бáбка -ы 2 (stará
mať) бáбка, бабýся
bábik//a -y ž попка, бабíка, бáбка
babiz//ňa –ne ž pejor. зла, недóбра, протíвна бáба,
стрíґа, стріґáня

B

нéбо
azyl –u m áзіл, утікнýтя с; právo ~u práv. прáво
áзіла, утікнýтя; požiadať o ~ попросити о áзіл
až¹ spoj. 1 (uvádza vety účinkové) так ..., аж...;
tak ju chválili, až sa červenala єй так хвалили, аж
почервенíла 2 (uvádza vety časové) коли; až pôjdem
domov коли пíду домíв 3 (uvádza vety podmienkové)
кідь; až neodcestujem, prídem кідь я не одыйду, прийду
až² čast. 1 v spojení s predložkami (zdôrazňuje
význam miestnej al. časovej hranice) до, аж до, аж
по al. konštrukcia s príd. menom сáмый; odprevadil
ma až pred dom він одпровадив мéне аж до сáмого
дóму; červenal sa až po uši червенíв аж по ýха; až
do rána аж до сáмого рáна 2 (v spojení s číslovkami)
од... до...; čísla 30 (tridsať) až 60 (šesťdesiat) цíфры
од 30 (тридцять) до 60 (шістьдесят) 3 (len, iba)
тíлько, лем; až na budúci týždeň лем на слíдуючій
(настýпный, дрýгый) тыждень 4 (zosilňuje význam
slova) нáвіть, аж; bolo veľmi teplo, až horúco
было барз тéпло, аж (нáвіть) горячо 5 (vyjadruje
približnosť) áбо; hodinu až dve годину áбо дві; dvaja
až traja двóми áбо трёми
až-až, ažaž prísl., hovor. аж-аж
ažúr¹ prísl. účt. ажýр; všetko je v ažúre hovor. вшытко
є в ажýрі
ažúr² -u m (druh vyšívania) ажýр, мерéжка;
ažúr//ovať –uje –ujú nedok. ажуровáти, вышывáти
ажýром
ažúrový ажyрóвый

Позн. ред.
Дальше продовжіня Словника в букві Б
в ІР ч. 1/2011

babk//a¹ –y ž hovor. 1 бáбка -ы 2 (na klepanie kosy) бáбка
babk//a² predať, kúpiť za ~u hovor. продати, купити
за бáбку, за лáцно
bábk//a –y ž 1 попка, бáбка -ы 2 div. кýкла, манюшка
aj pren. byť ~ou v rukách niekoho быти грáчков в
дачíїх рукáх
bábkar –a m попкарь, бабкáрь -я, манюшкарь
(мáйстер нарабляти з манюшками)
bábkarský попкáрьскый, бабкáрьскый
bábkov//ý попковый, бабкóвый; ~é divadlo бабкóвый,
бабковый теáтер; -á vláda бaбкóва, бабкова влáда
bábovk//a –y ž 1 (forma) фóрма на печíня колачá 2
(koláč) бабóвка
babráck//y hovor. pejor.: ~á robota бабрáцька, нáнич
робóта, на фиґу робóта
babračk//a –y ž hovor. бабрáчка
babrák –a m hovor. бáбрак, неспосóбный чоловíк
babra//ňa –ne ž hovor. pejor. бáброшка, неспосóбна
женá
babr//ať –e, -ú nedok. hovor. 1 бáбрати, марнити,
шпінити; ~ si ruky бабрати, шпінити собí рýкы 2
(robiť zle) казити
babr//ať sa –e sa –ú sa nedok. hovor. 1 (dlho niečo
robiť) возити ся, бáбрати ся; už tri týždne sa ~em
s týmto prekladom уж три тыждні бабрам ся або
вóжу ся з тым перéкладом 2 s čím, v čom возити ся
з чім, рыти ся в чім
babsk//ý expr. бáбскый; ~é reči бáбскы рéчі, припóвідкы
babu//ľa –le ž гусятко с
babuš//iť –í –ia nedok. koho do čoho бабушыти кóго
до чóго
babylon –u m (вавілóньске) стовпотворíня
babylonský вавілóньскый; ~á veža вавілóньска
вéжа; ~ zmätok žart. вавілóньске стовпотворíня
bác cit. бац
bac//ať –á –ajú nedok. det. чляпкати, бити
bacil –a m бáціл
bacilárn//y lek. бацілóвый; ~a červienka бацілóва
червíнкa, дізентéрія
bacilonosič –a m lek. бацілоноситель
bac//núť –ne –nú det. hovor. expr. 1 koho, komu
бáцнути, тяпнути, шляпнути 2 čo шмыґнути,
швырнути 3 (spadnúť) шлюпнути, трáхнути
bacuľatý expr. бацулятый, округлéнькый
bač//a –u m бáча (стáршый вівчáрь)
báčik –a m бáчі, ýйко (при звертáні ся)
bačk//ory – ór ž mn. č. (j. č. –ora) бочкóры (-óра)
bač//ovať -uje –ujú nedok. бачовáти; 1 быти пастухóм
(овéць) 2 pejor. ґаздовáти (на тім сáмім мíсці)

Русиньска языконаука
Rusínska jazykoveda

www.rusin.sk

Гріще

Рождествене Гріще
Приготовив: П. Медвідь

Дорогы діти!

Є

ту час, котрый вшыткы, але головно вы,
нашы діточкы, любите найвеце із цілого року.
Є час святок Рождества, час, коли тішыте ся
і з нетерезливостьов чекате, якы дарункы достанете од Ісуска під рождественный стромик. Вшелиякы
рекламы на тоты свята звертають нашу увагу
каждый рік скорей і скорей. Але каждый рік нам

ПРО ШІКОВНЫ РУКЫ
В рождественнім часі дома неокрашуєме лем
стромик, але ціле обыстя. Несподівайте вашых
родичів і зробте собі автентічне (оріґіналне)
окрашованя, яке в обході не мож купити.

Ihrisko
фурт веце і веце уникать основа тотых свят, котры
суть в першім ряді про цілый хрістіяньскый світ святами народжіня Ісуса Хріста. Дарункы, котры нам
Ісуско на Святый вечор принесе, не є тото найголовніше, хоць каждого із нас, істо, потішать. Свята
рождества традічні называють ся і святами покою
і любви. Мы вам з цілого сердця за нашу редакцію желаме, жебы окрем дарунків під стромиком,
каждый із вас мав тоты найвекшы дарункы – любов
і покій во вашых сердцях і родинах. Новый рік, якый
привитаме тыждень по Рождестві, най буде про вас
іщі красшый і радостнішый як тот старый і будеме
рады, кідь і в новім році будете чітати вашу сторінку,
котру про вас наша редакція приготовлює.
Хрістос раждаєтся!

МАЛЬОВАНЫЙ ВІФЛЕЄМ

ПРИВИТАНЯ
Нічка тиха, люди сплять,
з неба сходить благодать –
через Пречісту Марію
Бог посылать нам Месію.

Задача:
На твердый білый картон перекопіруйте собі
выстриговачку. Части, котры суть означены
крестиком - выстригнийте або выріжте. Окрашіня можете зохабыти біле або вымалювати.
Потім собі його уж лем завісьте на облак або
на стромик.

Він прийшов ку своїм, але
свої його не прияли,
хто його прияв, дістав много –
може вічно жыти з Богом.

Євангеліє росповідать нам історію, же Ісуско
народив ся в місті Віфлеєм, де Пречіста Діва
і св. Йосиф пришли, жебы записали ся, бо од
цісаря вышов росказ, списати людей по цілім
світі і каждый мусив іти до свойого міста подля
того, з якого роду походив. Вымалюйте Віфлеєм і пошлийте нам до редакції Вашы творы
вєдно з одповідьов на конкурзный вопрос:
Як называв ся цісарь, котрый списованя людей, при котрім народив ся Ісуско, приказав.
Як напомічник іщі напишеме, же його мено є
і назва єдного з місяців рока. Уж знате? Єдного із вас наша редакція выбере і одмінить
шумным подарунком.
Осіф Кудзей

МОЛОДЕЖІ
Стягують ся хмары
над русиньскым
світом,
народовці стары
одходять як літо,
їх вік несе вода
до смертельной сіті,
будучность народа
мають в руках діти.
Не ганьбте ся, діти,
за свою народность,
бо своє любити

www.rusin.sk

не ганьба, но гордость.
Хто інше говорить
баламутить людей,
од ганьбы най горить,
хто своє забуде.
Черпайте з мудрости
честных предків своїх,
майте в почливости
їх звычаї, крої...
Язык бабы, діда
не калічте грубо,
русиньска бісіда
най вам звучіть любо.
Давны традіції
церьковны обряды,

Осіф Кудзей

з великой пасії
сохраняйте рады.
Бога майте в чести,
утримайте віру,
не дайте ся звести,
я вам, діти, вірю.
Благослов, Господи,
молоде насіня,
най ся з нього зродить
міцне поколіня.
Оно нести мусить
прадавну штафету,
што свідчіть, же Русин
быв, є і буде ту!

Зато, як царі з востока,
подьме витати Пророка:
Витай, Владыко і Царю,
што несеш нам рай до дару.
Витай, Даре, з высокости,
ты Солнцьом справодливости,
ты Світлом нового рана,
што засвітить хрістіянам.
Витай, любый Учітелю,
Господи і Спасителю,
витай нам, Емануїле,
што в сердці маш людство ціле.
Витай нам, любый Ісусе,
што возьмеш од нас мінусы,
вытай нам, Господи сил,
творителю чудесных діл.
Витай нам, Баранку Божый,
Што підеш за нас під ножы,
Смоть, Ірод є уж злостный фест,
а люди готовлять твій крест.
Витай, Крестоносителю,
яслі тобі подяков стелю,
тобі слава, тобі честь,
ты береш на себе мій крест.
Витай Хрісте – Боже в тілі,
нукаш спасу землі цілій.
Витай, Правдо обіцяна,
Витай в тім світі. Осанна!
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Рекомендуєме, інформуєме

НАСТАВ ЧАС
ЗАПЛАТИТИ ІНФО
РУСИН НА РІК 2011
Дорогы чітателі, час мінить ся,
вшытко є чім дале тым дорожше...
Мы про вас будеме снажыти ся
приготовльовати все інтереснішы
новинкы, котрых ціна, переважні
з прічіны здорожованя поштовных
накладів, буде в році 2011 кус векша як дотеперь. Но віриме, же ани
тото вас не одрадить передплатити собі Інфо Русин, котрый будете
так як фурт діставати акуратні по
каждім выдані аж домів до своїх
обыстей. Інфо Русин буде выходити
так як дотеперь двараз до місяця
(окрем януара, фебруара і літніх
вакацій, коли выйде двойчісло),
а то за ціну 9, 96 Є предплатного
на рік про Словеньско. Ціна до
європскых держав буде - 15, 96 Є,
мімоєвропскых держав - 21 Є.

Оdporúčame,informujeme

Rusínska obroda na Slovensku
v spolupráci s Miestnou organizáciou Rusínskej obrody v Prešove
uvádzajú
NOVOROČNÝ GALAKONCERT
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До новинок вкладаме шекы на заплачіня, котры треба заплатити
до 20-го януара 2011. Загранічных
абонентів просиме о заплачіня
предплатного переводом на чісло учту, котре є уведжене в тіражі
Інфо Русина (на послiднiй сторінці).
За новинкы мож заплатити і рівно
в редакції Інфо Русин, на Левочскій ул. ч. 9 в Пряшові. Уж теперь
вам дякуєме за заплачіня нашого- вашого Інфо Русина, повного
новостей і актуалностей!Віриме,
же нам зостане вірны! Прекрасны
Рождествены свята, і вельо
жывотной мудрости до рока 2011.
З почливостьов Сілвія
Лисінова, шефредакторка
Інфо Русина.

V programe sa predstavia LAUREÁTI celoslovenskej súťaže rusínskych národných piesni - Spevy môjho rodu:
Marianna Železná – Chmeľová, okr. Bardejov / Trio Makovica - Vladimíra Keselicová, Eugénia Kosťová, Jana Konturová – Svidník
Duo - Martin Karaš, Ivana Sivuľková – Kamienka, okr. St. Ľubovňa / Trio Magurových – Ing. Ján Magura, Lenka a Katka – Humenné
Miroslav Čabák - Humenné / Duo - Jaroslav Čura a Pavol Fecenko – Svidník / Natália Sikorjaková – Litmanová, okr. St. Ľubovňa
Roland Guba - Medzilaborce / Rusínskymi tancami Vás rozveselí DFS Chemloňačik z Humenného.

Súčasťou galakoncertu bude aj exkluzívne vystúpenie Mužskej speváckej skupiny Hačure z Humenného, ktorá predstaví vianočné
koledy a novoročné vinše. Nebude chýbať ani ochutnávka rusínskych jedál.
MODERUJÚ: Silvia Zelinková a Vladimír Čema, herec Divadla A. Duchnoviča v Prešove
Médiálny partneri: www.rusin.sk, www.molody.rusyny.sk, Info Rusín
Vstupné: 3 €
Predpredaj vstupeniek: Rusínska obroda na Slovensku, Levočská č. 9 Prešov /budova Daňového úradu/ a
Mestské informačné centrum Hlavná č. 67 Prešov.

В Новорочнім чіслі Інфо Русина дочітате ся:

По слідах русиньскых
посланців в нашых містах
і селах
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У Свіднику
накручали філм

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

1/2011

►с. 2

16. január 2011, 17.00 hod. / Kino SCALA, Masaryková ul. č. 7, PREŠOV /
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