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Вышла інтересна книжка:
Міле слово материньске

Пряшівска Рутеніка
проговорила до сердець і душ русиньского народа

Парібци і дівкы бы ся поженили,
жебы в Новім році Русинчатам
хрестіны робили.
Бы мене за кума до себе кликали,
штось добре їсти і выпити дали.
А нашы школяри все розумны будьте,
материньске слово ніґда не забудьте!

З міров пийте і співайте,
весело ся с нами днеська забавляйте!

Т
ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

ото быв вступный вінч модераторів Сілвії Зелінковой (редакторка НЕВ, СРо
Кошыці) і Влада Чемы (артіста
ТАД-у), котры такой на зачатку
концерту міцно ростляпкав заповнену салу святочного Ново-

| факты | култура | історія |
актуалны інформації о Русинах
а не лем про Русинів

Русины не
забывайте!

З

Вінчую, вінчую молодым і старым,
бы ся рады мали, а в тім Новім році,
при зрахованю людей, за Русинів
ся записали.

Мілы братя і сестры, вєдно собі жыйме,
а на Новый рочок погаричок припийме.

| fakty | kultúra | história |
aktuálne informácie o Rusínoch
a nielen pre Rusínov

Рік 2011 несе ся в знаміні
Зрахованя жытельства

-сіл-, фото: Р.В, І.Ф

І нашы жіночкы бы весело жыли,
жебы їх мужови все вірно любили.

Cena 0,40 e

▲Н. Сікорякова з Літмановой, своїм
выступом барз очаріла пряшівску
публіку.

рочного ґалаконцерту Рутеніка,
котрый одбыв ся 16-го януара 2011
в кіні Скала на Масаріковій ул.
в Пряшові. Їх конференцієрьскы
слова піднимали участників зо
стілців нелем при вінчовані, но
і при далшых вступах, де емотівні
з великов сімпатійов професіона►с. 2

рахованя жытельства,
домів і квартелів орґанізує ся практічні по
цілім світі каждых десять
років. Цільом той акції є зробити перегляд о демоґрафічнім складі общности, як
і о соціално-економічній сітуації в окремых державах. На теріторії Словеньска зрахованя
жытельства робить ся через
самозрахованя. Што значіть,
же жытелі выповнюють зраховуючі анкеты самы. Є тото
позітівне главні зато, же такы
важны вопросы, якыма суть
народность,
материньскый
язык і реліґія нe выповнює
зраховуючій комісарь. Задачов комісаря є лем передати
жытелям вопросникы, а потім їх выповнены позбирати.
Значіть, же кідь бы комісарь
хотів за вас выповньовати
вопросникы, так такый спосіб
можете одшмарити, зато же
вы самы можете тото зробити в смыслі свого свободного
чутя. На зраховуючіх вопросниках не уваджать ся мено, адреса, датум народжіня ани родне
чісло. Першорядны папірьовы
документы по наскеновані
до компютера будуть потім
знічены. З того выпливать, же
охрана окремых даных о данім чоловіку є забеспечена.
Демоґрафічны штатістікы, што
дотыкать ся народностных
меншын, будуть потім служыти
нелем як штатістічны даны даной державы, але, головні, на
далше становліня підпоры од
державы, напр. про школы,

►с. 3

KULTÚRNE
AKTIVITY

13
День русиньской културы
в Ґіралтівцях

Новорочне

НА СЛОВІЧКО
з предсідательом Русиньской
оброды на Словеньску

Владиміром Протівняком
Новый рік уж традічні несе
ся в знаміні біланцій і годночіня того попереднішого. Зато
такой на зачатку попрошу ся,
як Вы, як найвысшый представитель Русиньской оброды на
Словеньску (РОС) оцінюєте рік
2010, нелем в орґанізації, але
вообще в контексті русиньского руху на Словеньску?

Р

ОС зась доказала, же є масовов, жывота здатнов орґанізаційов Русинів, своїма
актівностями меджі жытелями в
народностні змішаных реґіонах
Словеньска. Доказом того є, же
в 2010 році была орґанізатором
вецей як 80 акцій реґіоналного і

▲М. Железна успішна співачка русиньскых співанок і В. Протівняк.

цілосвітового характеру в селах і
містах, котры выразні характерізовали ожывліня традіцій Русинів, ріст народностной гордости
на своє походжіня і коріня, а то і
в одношіню з приготовльованым
зрахованьом жытелів в 2011 р. на
Словеньску. Зробила серію їднань
в рамках народностых меншын,
комісарів ЕУ, Рады влады СР і на
уровни підпредсідателя влады СР
з цільом проглубльованя условій,
вытвореных про розвиток русинь►с. 9

З русиньской сцены

Z rusínskej scény

►с. 1
лів апеловали на Русинів, жебы
не забывали на свій род, родину, бісіду і коріня, головні теперь
перед наближуючім ся зрахованьом жытельства. Пряшівскій
публіці припомянули і слова
дакотрых великанів, як узнаваючі слова 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...“, або слова першого председы Русиньской оброды
і Світового конґресу Русинів
і найвызначнішого представителя
русиньского руху - оброды Русинів по 1989 році Василя ТурокаГетеша: ,,Кідь бы то не было
Божым заміром, не быв бы
бог створив людей вшелиякой
фарбы і вшелиякой народности, значіть ани Русинів“... і т. д.
В окремых вступах представили і
діятельство юбілуючой 20-рочной
Русиньской оброды на Словеньску (РОС), не забыли спомянути
ани так вызначный акт, як 16-ый
юбілей од Кодіфікації русиньского языка на Словеньску, но і іншы
факты о Русинах. Їх міцны слова
доповняв іщі міцнішый художній
зажыток в културнім проґрамі,
котрый дотваряв приємну Новорочну атмосферу. Не хыбили
колядкы, автентічны співанкы,
русиньскы танці - просто вшытко
найліпше, што наша богата русиньска култура може понукнути.
В проґрамі представило ся веце
як 60 выступаючіх, што є дотеперішній рекорд ґалаконцертів
з русиньсков тематіков в Пряшові. В богатім проґрамі выступили
Лавреаты дотеперішніх рочників
цілословеньского конкурзу Співы
мойого роду: Тріо Маґуровых,
М. Чабак, Дуо М. Караш - І. Сівулькова, Дуо Я. Чура - П. Феценко , молода русиньска звізда
М. Железна, С. Качмарова і Н.
Сікорякова - тогорочна Лавреатка. З русиньсков гордостьов і перфектнов художньов інтерпретаційов представила ся і молода наступаюча ґенерація русиньскых
танцюристів в інтерпретації ДФҐ
Хемлонячік з Гуменного, котрый
публіку потішыв русиньскым танцьом Цеперка або Танцьовачков,
котрому хореоґрафію зробив теперішній діректор ПУЛЬС-у В. Марушин. Пряшівску публіку пришли
поздравити і колядници з реґіона
Земплін в подані МСҐ Гачуры,
котру творить весела парта хлопів з Птічого, Брекова, Удавского
і Гуменного, котра замірявать ся
на утриманя співацькых традіцій
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▲Завершална сцена і популарны модераторі С. Зелінкова і В. Чема, котры собі здобыли сердця пряшівской публікы.

верхнього Земпліна, конкретні на
співанкы зо сотацькой і русиньской области реґіона. Во своїм
репертоарі мають і автентічны
співанкы, записаны з дослідів
в русиньскых селах, як і колядкы,
котры вытворили самы членови
ґрупы - М. Павелчак, М. Мацко
і Ш. Юско. Выступаючіх допроваджала Народна музыка СОКОЛЕЙ з Гуменного під веджіньом
прімашкы Вєркы Бегуньовой,
а вірьте, же досправды было на
што позерати ся... На ґалаконцерті зышло ся і много знамых людей, котры завитали до Пряшова
з Сербії, Польска, через Братіславу, Кошыці аж по Підкарпатя..,з
котрых нам не дасть не спомянути
хоць лем проф. М. Фейсу з Новосадьской універзіты в Сербській
Войводині, Б. Бєловича - посланця Войводиньского парламенту
в Сербії, М. Бобинця - члена
Світовой рады Русинів за Україну, Е. Арвайову - ведучу одбору
културы ПСК, І. Латту - шефа меджінародной співроботы ПСК, В.
Кухарову і Б. Шабекову з Крайского школьского уряду в Пряшові, проф. О. Сіпка - продекана ФФ
ПУ в Пряшові, М. Марка - діректора ДАД-у, П. Штефаняка - пред-

седу Молоды Русины, як і велике
множство посланців Містьского
заступництва в Пряшові і Сабінові. Ани пріматорви міста Пряшів
– П. Гадяріму, не позволило не

СЛОВЕНЬСКУ, котра в співроботі з Містнов орґанізаційов
РОС в Пряшові такым способом
одкрыла серію акцій, заміряных
на ближаче ся зрахованя

▲С. Качмарова зо Строчіна за допровода Народной музыки Соколей з Гуменного.

завитаты на свято Русинів і через вшыткы свої занепразнености пришов поздравиты Русинів.
Головным орґанізатором акції
была: РУСИНЬСКА ОБРОДА НА

▲Популарне родинне Тріо Маґуровых з ГУменного.

жытельства, котре буде на Словеньску 21-го мая 2011. Тот факт
підкреслив і сам председа РОС В.
Протівняк, котрый на зачатку і на
конець акції приговорив ся щірими словами і подякованьом. По
концерті на участвуючіх чекало
коштованя традічных русиньскых
їдел, меджі котрыма были
закручаникы, печены і татарчаны
пирогы, шкварковникы і много
доброт, котры понукали дівчатка
в народных кроях. Медіалныма
партнерами акції были: Info Rusin,
www.rusin.sk, www.molody.rusyny.
sk., ТАСР, СІТА і Пряшівскый
корзарь. Режія і драматурґія проґраму была під тактовков остріляного майстра - М. Кереканіча.
Технічно-орґанізачне забеспечіня
акції, як і сценарь цілого проґраму
приготовила С. Лисінова. Акція
была реалізована з фінанчнов

www.rusin.sk

Заміряне на Русинів

Zamierené na Rusínov

►с. 1

▲Погляд на інтересный выступ ДФК Хемлонячік
з Гуменного.

підпоров МК СР. А на місто конця про інтерес уваджаме іщі дакілько реакцій на Ґалаконцерт:
З. КОВАЛЧІКОВА
артістка ДАД-у, теперішнього часу на Матерьскій доволенці:
Хочу ся барз подяковати за прекрасный
недільный вечор. Концерт быв перфектный.
Барз ся мі любив зо вшыткых боків і быв
інтересный од самого зачатку аж по конець.
Докінця ани раз я не позерала на годинкы,
што значіть, же я не нудила ся і не было мі
довго. Досправды прекрасна і достойна акція, а іщі і теперь мі вшытко переходить в голові...
П. ГАДЯРІ
пріматор міста Пряшів
Чую в собі велику гордость мінімалні з двох
аспектів: по перше, же така великолепна акція

▲Сполочне фото по концерті зліва доправа: Ф.
Данцак, С. Зелінкова, Ю. Молнар, Ґ. Бескід і В.
Протівняк.

М. ФЕЙСА
проф. Новосадьской універзіты в Сербії.
Кідь єм ішол на концерт, так єм гварил:
,,кідь буде до половины сала заповнена,
так є то великый успіх про орґанізаторів
і самых пряшівскых Русинів. Но кідь єм ві-

▲Колядниці зо Зермпліна в подобі МСҐ Гачуры, тыж барз заінтересовалы пряшівску публіку.

одбыла ся як раз в нашім Пряшові, а за дальше я гордый на тото, же русиньска народность
зо свойов богатов і прекраснов културов є сучастьов міста Пряшів. Дякую за прескрасный
умелецькый зажыток.

www.rusin.sk

діл тоту богату участь людей, так єм быв
в шоку і годночу тото нелем за успіх, але
за ексцелентный успіх, котрый лем потверджує, же русиньска култура є в сучасности
великым трендом!

пресу, медії, културны актівности і т. д. Народностна ідентічность не є вроджена,
но через жывот человіка самособов
формує ся. Факторы, котры впливають
на єй вытворіня суть: походжіня родичів,
материньскый язык, реліґія, місце бываня,
културно-соціалный простір і т. д. Зато бы
мы при народностній принадлежности мали
в першім ряді позерати на высше уведжены
факторы, но а самособов послухати свій
розум і сумліня. Бо здавасть ся нам дость
чудным уваджати собі материньскый язык
русиньскый, а при тім не голосити ся к русиньскій народности. Чоловік, котрый не
мать ясні в своїй народностній ідентічности і прихылює ся раз ту а потім зась інде
або докінце ниґде - є чоловіком не самым
собов, котрый не уважує о слободі самостатного розгодованя. І такым способом
збавлює ся свойого чутя самостатной слабости і свойого сумліня, а в непосліднім
ряді і свого Я! Многы із-за своїх пріватных
амбіцій запирають походжіня і бісіду своїх
родичів. В бывшім Чеськословеньску під
замінков соціалізму робили ся одоброджуючі експеріменты, а тоты фалошны рішіня
мали про дакотрых Русинів і драматічны
резултанты. Заказовали ся і неґовали ся
многорочны реліґійны традіції Русинів на
Словеньску. Проводила ся насилна православія і українізація, маючі за наслідок демоґрафічну асімілацію і роспад русиньской
общности на дві орьєнтації. Дотеперь перебігать тяжкый бой о захованя нашой народностной ідентічности. Наслідком тяжкых
жывотных сітуації мы были народностні
нестабілныма. Оптація про многых принесла зничіня на цілый жывот, бо пережывали
непокої, терпіли в арешті, пришли о свої
маєткы, ідеалы а дакотры докінце і о свої
жывоты. Русины представляють выразный
(з погляду на свою културну ідентічность)
і вызначный етніцід. Автентічным способом
они дотворюють многонародностну і многокултурну яскость Словеньска. Хто знать
представити собі Словеньско без русиньской доброжычливости, погостинности,
реліґійных обрядів, традіцій, звыклостей
і автентічного фолклору? Русины, зато і мы
помагайме надале вытваряти сполочну середню Европу комунікачным і інтеґрачным
споїньом данного ґеополітічного простору.
Найвекша особность церьковного жывота
єпіскоп П. П. Ґойдіч, ознаміньом іщі 21октобра 1940 вызвав справців парохій, жебы
добрі поучіли віруючіх о значіні зрахованя
і о їх моралній повинности приголосити
ся к своїй народности. Єпіскоп єдночасні
пропоновав, жебы Русины, Руси, Українці,
Руснаци і т. д. про єднотность уваджали русиньску народность. Зато возьмийме собі
к сердцю і мы слова блаженого єромученика, котрый фурт гордо голосив ся к русиньскій народности і народу, котрый тулив ся
к свойому сердцю, розуму і сумліню.
Выготовив колектів редакції Інфо
Русин в співроботі з русиньскыма актівістами свідницького окресу: Інж. М.
Крайковічом, підпредседом РОС і М. БАбейом, членом КВ РОС.
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Світ медії, театру і културы

Svet médií, divadla a kultúry

РУСИНЬСКЫЙ ПРОҐРАМ

на місяць Фебруар 2011
2. 2 .2011 – СЕРЕДА
18.00 – 18.30 Радіоновины
4. 2. 2011 – ПЯТНІЦЯ
18.00 – 18.30 Радіоновины
8. 2. 2011 – ВІВТОРОК
18.00 – 18.30 Радіоновины
20.00 – 21.00 Радіомаґазин
21.00 – 21.30 Літературна релація – реп.
21.30 – 22.00 Музыка народностей
10.2. 2011 – ЧЕТВЕРЬГ
18.00- 18.30 Радіоновины
12. 2. 2011 – СУБОТА
18.00 – 19.00 Радіо молодых
Приповідка: З. Ковалчікова:
Валентіньске вызнаня
19.00 – 20.00 Радіомаґазин – реп.
20.00 – 20.30 Подобы жывота
20.30 – 21.00 Музыка народностей
13. 2. 2011 – НЕДІЛЯ
7.00 – 8.15
Літурґія ҐКЦ
8.15 – 9.00
Музычны поздравы
18.00 – 18.45 Село грать, співать і думу думать
18.45 – 19.00 Музычна релація

Комплетный проґрам выступлінь Театру Александра
Духновіча в Пряшові на міцяць фебруар 2010
2. 2. о 19.00 год. на Великій сцені (ВС)
Окресный шпыталь
або плуковникова жена
Режія: Пепе Пражмарій
Гра вызначного сучасного булгарьского автора Хріста Бойчева Окресный шпыталь... мапує посполиту сітуацію на прикладі здравотників у шпыталю. Суть ту сцены із щастного
жывота блазнів на псіхіятрії.

14. 2. 2011 – ПОНЕДІЛЬОК
18.00- 18.30 Радіоновины
16. 2. 2011 – СЕРЕДА
18.00- 18.30 Радіоновины
18. 2. 2011 – ПЯТНІЦЯ
18.00 – 18.30 - Радіоновины
22. 2. 2011 – ВІВТОРОК
18.00- 18.30 Радіоновины
20.00 – 21.00 Радіомаґазин
21.00 – 21.30 Подобы жывота- реп.
21.30 – 22.00 Гітпарада русиньскых співанок
24. 2. 2011 – ЧЕТВЕРЬГ
18.00- 18.30 Радіоновины
26. 2. 2011 – СУБОТА
18.00 – 19.00 Радіо молодых
Приповідка: С. Шковранова:
Хладнічкова война
19.00 – 20.00 Радіомаґазин – реп.
20.00 – 20.30 Літературна релація: Ш. Сухый:
Сеячі на русиньскым полю – В. Ябур
20.30 – 21.00 Гітпарада русиньскых співанок
– репріза
27. 2. 2011 – НЕДІЛЯ
7.00 – 7.45
Село грать, співать і думу
думать – репріза
7.45 – 9.00
Музычны поздравы
18.00 – 18.45 Кумови: історія – Чудна адопція
18.45 – 19.00 Музычна релація

▲ Сцены із щастного жывота блазнів на псіхіятрії
в подобі герців ТАД-у О. Ткача і С. Шковрановой.

9. 2. о 19. 00 на ВС
Євжен Йонеско
Носорожець
Режія: Растилав Баллек
Євжен Йонеско(1902 – 1994), єден із
найславнішых французькых драматіків 20.
сторочя, майстер іронії, непростой інтуіції і
парадоксной представы. У траґікомічній драмі
Носорожець розвивать фасцінуючу выповідь
о незмыселности і безлоґічности людьского
бытя, нападженого епідемійов конформізму
лживых представ і стадови-тости. Апокаліптічна драма о поступній переміні людей на
носорожців переростать через діскредітацію
языка і глюбкового зануріня аж до дна людьской душы і до іщі глюбшой метафоры, ука-

зуючой на небезпечність будьякой тоталіты і
масового одлюдьованя чоловіка.

23 .2. о 19:00 на ВС
Б. С. Тімрава – О. Шулай
ТЯПАКОВЦІ
Режія: Матуш Ольга
Гумосрістічна, але і серйозна комедія
зо сельсков тематіков і з перфектныма
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 припомяне драмы А.
П. Чехова, де характеры тыж достануть ся до
сітуацій, з якой 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!

28. 2. 2011 – ПОНЕДІЛЬОК
18.00 – 18.30 Радіоновины
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Рекомендуєме, інформуєме

Як на Новый рік, так по
цілый рік! – ЩІРО!
Ваш облюбленый конкурз ІНФО РУСИНА продовжує!
Дорогы чітателі!
Минулого року мы одкрыли ваш і наш конкурз, котрый мав несподівані барз великый успіх о чім свідчіла велика кількость
вашых одповідей, як і позітівны письма, котрыма вы додали
нам іщі векшый смак до роботы і выдумованя далшых вопросів
про вас. І того року будеме надале продовжовати в конкурзі,
котрый буде все іноватівный і в котрім будуть на вас чекати
все шумны ціны. А жебы мы Новый рік започали щіро, так од
того чісла выданя будеме лосовати не єдного выграваючого
(так як тому было дотеперь), но все двох выграваючіх, котрым
ціны будеме посылаты домів на їх адресу.
Авторка конкурзу: С. Лисінова
ВЫЛОСОВАНЯ КОНКУРЗУ
В Інфо Русинi ч. 21-22 /2010
мы выголосили конкурзны
вопросы, на котры нам одповіло 49 чітателів, з того 45 з них
одповіло справні на вшыткы 3
вопросы.
З того выпливать, же нагодным
выжребованьом
выграваючім
8-го конкурзного кола ставають ся: Obecný úrad Šarišské
Jastrabie 065 48 a Simona
Vacková, Černyševského 5, 851
01 Bratislava.
Выграваючім сердечні ґратулуєме і посыламе обіцяны
ціны – ЦД під назвов Лелія 2
– Політує пташок, на котрім
є аж 14 русиньскых співанок
і мултімедіалный ЦД- діск під
назвов Слава Ісусу Хрісту зо
свядьбяного дому од знамого
етноґрафа – Івана Чіжмаря зо
Свідника Так што самы видите,
же з нами грати оплатить ся!
Мы ідеме дале! КОНКУРЗ продовжує – в грі є єдно ЦД і єдна
інтересна книжка.
Днесь нам до конкурзу дали
ціны: МСҐ Гачуры, котру творить весела парта хлопів з Птічого, Брекова, Удавского і Гуменного, котра замірявать ся на
утриманя співацькых традіцій
Горного Земплiна, конкретні на
співанкы зо сотацькой і русиньской области реґіона. Во своїм
репертоарі мають і автентічны
співанкы, записаны з досліджень
в русиньскых селах, як і колядкы,
котры вытворили самы члено-
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Odporúčame, informujeme
є традіційов) на нашы конкурзны
вопросы.
КОНКУРЗНЫ ВОПРОСЫ 1-го
конкурзного кола в 2011 році:
1. В минулорочных Інфо Русинах
мы публіковали дакілько одказів вызначных русиньскых
будітелів, котры суть актуалны
головні теперь, перед зрахованьом жытельства. Вашов
задачов є написаты хоць лем
два одказы а єдночасні увести, чом вас заінтересовали як
раз тоты одказы.
2. Напиште нам хоць лем два
вызначны юбілеї, котры проходили в области русиньского
руху минулого року.

3. Напиште нам, де і на котрій
высокій школі мож штудовати
русиньскый язык.
Одповіді посылайте до 22-го
фебруара 2011 на адресу редакціі Інфо Русин або мейлом:
sekretariat.ros@centrum.sk. Новостьов є, же одповіді можете
посылаты і через СМС на тел. ч.
0918 176 804.
Мено выграючого опублікуєме
в Інфо Русині ч. 3-4 / 2011.
Уж теперь тішыме ся на вашы
одповіді і дякуєме, же собі так велику популарность здобыв у вас
наш конкурз. Доказом чого є, же
чім дале, тым веце до нього запоюєте ся.

POZVANIE ПОЗВАНЯ
19. februára 2011 o 19:00 hod. 19- го фебруара 2011 o 19-ий годинi
Vás srdečne pozývame na Вас сердечно позываме на

Rusnácku zábavu, Руснацьку забаву,
ktorú usporadúva novovzniknutá котру орґанізує нововзникнута
STRANA NÁŠ KRAJ ПАРТІЯ НАШ КРАЙ
Zábava bude v reštaurácii
Hviezda, na Ul. 17. novembra,
č. 122 vPrešove
Cena vstupenky pre 1 osobu– 30 eur
Hrá ľudová hudba Javor i DJ Manek

Забава буде в рештаврацiï
Гвєзда, на Ул. 17-го новембра,
номер 122 в Пряшовi
Цена листка про 1 особу – 30 еур
Грать народна музыка Явор i DJ Манек

ви ґрупы. А як раз тоты колядкы
находять ся на їх найновшім ЦД
під назвов: ГАЧУРЫ – Коляды
і віншы зо Земпліна, на котрім є
несподівані аж 27 колядок!
Далшов лукратівнов цінов
є книжка під назвов: Микова –
русиньске село в промінах
семых сторочі, од Миковского
родака, літературного крітіка,
писателя, публіцісты і діпломата в єдній особі – доц. Василя
Хомы. Книжка, як перша публікація о Миковій вообще, охоплює єй
унікатну історію, яков не може гордити ся хоцькотре село в шыршій
околиці. В книжці найдете много
інтересного, як: дакілько сторочну історію тяжіня нафты, но
і інтересне повязаня з корінями
найвызначнішого світового попарт художника Анди Варголы.
Книга є присвячена і зачаткам
населіня, де суть спомянуты і
оріґінальны жытелі Миковой. Указує і на зміны історічной назвы
села і т. д. Но присвячена є нелем історії села, але, як автор сам
гварить, є то тыж нарисок історії
Русинів на выходословеньскій теріторії. Текстову часть доповнює
в кінці і богате фотоґрафічне
приложіня, котре ілуструє, наприклад, баньску історію, повойновы
рокы ці сучасность села.
Так што самы видите, же грати з нами оплатить ся! Но іщі перед тым треба одповісти (так як
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Епітаф за меценатом уміня

Epitaf za mecenášom umenia

Умер меценат, ґуру, або душа
Музея Енди Вархолы Джон Вархола
– брат славного Ендиго Вархолы
На Святый вечор о 2:22 год. умер віцепрезідент Фонду Енди
Вархолы про візуалне художництво в Ню Йорьку, честный презідент Общества Енди Вархолы і старшый брат в світі знамого
художника – Джон Вархола (85).

Спрацовали: -сіл-, -пем-, фото:кессо

Я

Джон Вархола з ентузіазмом помагав людям,
без нарокованя на одміну, і як знаме - поміг
заложыти і два музеї (Меджілабірці 1991 і
Пітсбурґ 1994). Мам з ним і дакілько особных
зажытків, ку прикладу - мы были вєдно во
федералній телевізії США. Із церемоніалу
одкрываня музея мы были в жывім высылані
в ROCK FM радіу на Словеньску, тоды релацію модеровав Ґайо Куруц, і я йому повів, же
FIREWORKS – огньострої были на церемоніалі овельо красшы як за ВОСР.“
Кідь Джон Вархола, як 82 рочный, навщівив
7-го аж 10-го септембра 2007 р. Меджілабірці,

про візуалне художництво в Ню Йорку. Рочні тоды ішло о 15 аж 25 тісяч доларів, котры
музей выужыв на едукачны цілі, на роботу
з дітьми, молодыма талантами, воркшопы,
меджінародны семінары. З тых пінязей были
підпорены і художникы зо соціалні слабшых
родин. Його посліднє інтервью про Інфо Русин походить тыж з часів його послідньой
навщівы Меджілаборець і было опубліковане
в ІР ч.10/2007, з котрого теперь выбераме:
Якы были одношіня меджі вами і вашым
братом Ендим?
Ніґда я йому не завідів і фурт я його підпоровав. Енди робив 7 днів в тыждні і не знав што
значіть оддыхати. Од маленка быв понуреный
до мальованя. По смерти нашого вітця, кедь
Анди мав 13 років, я йому быв вітцьом. Як
малый хлопець, быв барз добрый, мілый і
каждый знав, же він є мамин наймілшый. Мы
думали, же з нього буде священик. Ніґда бы я
не подумав, же буде такый славный.

к раз він найвеце прічінив ся о тото,
же Др. Михал Быцько, основатель
Музея модерного уміня Енди Вархолы
(ММУЕВ) в Меджілабірцях міг выбудовати
і зреалізоваты тот музей в близкій домовині Ендиго предків. Не быти Джона Вархолы,
Словеньско бы не мало світовый ММУЕВ, монотематічно посвячене єдиному художникови,
Як любить ся вам сучасный ММУЕВ
яке было перше на світі і котре выникло іщі
в Меджілабірцях?
в 1991 році. В родиску Вархолы в Пітсбурґу
Музей барз мі любить ся і я барз
быв його музей открытый аж в 1994 р.
преквапеный, кідь віджу його по шесМеджілаборецькый музей робить Слотьох роках тоты позітівны зміны і таку
веньску во світі добру репрезентацію
велику кількость образів мого брата. В
і пропаґацію через тісячі навщівників
Пітсбурґу є тыж музей мого брата, але
із цілого світа. Подля слов Др. Миможу з чістым сердцьом конштатовахала Быцька, Джон Вархола - брат
ти, же тот в Меджілабірцях є омного
популарного художника є душа
красшый і квалітнішый. В Пітсбурґу є
Лабірьского музея. Його слова были
по братови названый великый міст.
опублікованы і в престіжных новинках в
Но хочу іщі повісти, же кідь я заклаПітсбурґу, во вархоловім родиску і цендав ММУЕВ, так тоды я не подумав,
тралі THE ANDY WARHOL MUSEUM,
же музей буде такый популарный. А є
Sandusky 117, PA, USA. Окрем Джона
правда, же при тім музею бы не было
Вархолы, головныма ініціаторами заплано заложыти іщі і музей Русиньложіня ММУЕВ в Меджілабірцях были
ской културы зато, же то належыть ку
уж споминаный Михал Быцко і ін., з
собі як муж ку жені. Підпоровати музей
котрыма Джон веце як 19 років утримобыло і в послідній волі мойого брата, а
вав контакты і дакілько раз Меджіласполупраца з веджіньом музея є транбірці навщівив. Окрем того Д. Вархола
спарентна і на великій уровни.
через Фонд Енди Вархолы в Ню Йорку
міцно підпоровав Ендиго головный заПознате сучасне діятельство
віт – помагати молодым художницькым
русиньскых орґанізацій на Словеньталантам, некомерчным орґанізаціям,
ску? Кідь гей, та як їх оцінюєте?
якы заоберають ся візуалным художНе хоче ся мі вірити, же на Словеньництвом в США і во світі, а на Словеньску суть на такій добрій уровни русиньску конкретно через Експеріменталный
ска преса і русиньскы орґанізації. Можу
центер художницькой освіты Сполочто повісти, бо о цілый русиньскый рух,
ности Енди Вархолы в Меджілабірцях.
нелем на Словеньску, але і во світоНа марґо Д. Вархолы высловив ся і
вім контексті інтересую ся. Сучасный
Осиф Кеселіця, знамый сімпатізант ▲ Фото з 1994 р. Д. Вархола і О. Кеселіця при гробі родины председа РОС пан В. Протівняк є муж
Вархоловців: „Особні я знав Джона Вархоловых в Пітсбурґу.
мойой нетери, і я на нього гордый, же
Вархолу од 13-го мая 1994 р., коли я
так інтензівні інтересує ся нелем о мубыв в Пітсбурґу на открыті The Andy Warhol а на пресконференції, де было велике мно- зей, но і о русинство. А ціла наша родина його
Museum, Sandusky 117, Pennsylvania, USA. Я жество новинарів з цілого світа, про аґентуру міцно підпорує в його роботі. Як то уж бывать
там быв позваный і докінце я быв на обіді ТАСР повів: ,,ММУЕВ в Меджілабірцях я пова- меджі Русинами, все собі они знали порадив домі Джона Вархолы, што собі барз ціню. жую за овельо красше і креатівніше як в моїм ти і ніґда не операли ся лем на єдну сорту
Джон быв барз великодушный Америчан роднім Пітсбурґу“. Тоды то была його сема роботы. А Володя є єден із них. Дякую йому і
з великым русиньскым сердцьом, докінце навщіва Меджілаборець, на котрій окрем ін- вшыткым Русинам, же не забывають на тото,
нам штирічленній делеґації зо Словеньска шого йому было передано тодышнім пріма- одкы суть і же суть гордыма Русинами.
платив тройдньове перебываня в готелі тором міста Меджілаборець інж. Л. Демком
Holiday Inn, кідь мы там были, як я уж увів на красне оцініня - чесного жытеля міста МеМате і дома в своїй збірці цінны образы
одкрыті музея. Особні нам указав Пітсбурґ - джілаборець. Но Джон Вархола быв честным вашого брата?
своє і Ендиго родне місто. Робив нам дослов- жытельом Меджілаборець уж од 1991 р., але
Кідь мене дахто попросить ся, же ці мам
ні таксікаря, возив нас кады-тады, могли мы тото оцініня йому до того часу особні не было дома образы брата, так каждому одповім,
по найдорогшых рештавраціях їсти кілько передане. Тоды уж на споминаній пресконфе- же не мам, зато же бою ся, жебы мене мохотіли, были мы з ним на гробі його родичів і ренції высловив і спокійность з прямованьом гли про них і забити. Але вам повім (усміна гробі Ендиго, котрый є гнедь близко них, ММУЕВ, як і ужываньом фінанчной підпоры,
а на жаль теперь уж там одпочівать і він. котра до нього іде із Фонду Енди Вархолы
►
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Актуалні з домова і зо світа

Aktuálne z domova a zo sveta

►
вать ся), же мам дома в трезорі одложены
образы, котры мальовав Енди. Такый
найціннішый є образ нашой мамы і єй родного села Микова.
Посліднє одказаня Д. Вархолы про чітателів Інфо Русина было: ,,Поздравую
вшыткых чітателів Інфо Русина, вшыткых Русинів і родаків моїх родичів з Миковой. Прошу
вас, лем не забывайте на свою ідентічность,
бо лен она може вытваряти балзам на душі.
А родный край то є коріня, котре жывить ціле
дерево і поможе орьєнтовати ся, як чоловік не
знать,што далше робити...
А нашым одказом про Джона Вархолу (віриме, же його там горі учує) є: Дякуєме зато,
же вы і ту на Словеньско принесли кус русинства, памяткы і традіції з далекой Америкы.
Най вам буде легка земля.

Вічная вам память, великане!

▲ Фото з 2007 р. Д. Вархола (другый справа) вєдно з выконным презідентом СЕВ ПаедДр. М. Бицком
ПгД., направо од нього. Перша зліва діректорка ММУЕВ Др. В. Мадярова і О. Кеселіця в просторах
ММУЕВ в Меджілабірцях.

Колядкы Марії Мачошковой в Кошыцях
Праздник Рождества Ісуса Хріста вшыткы хрістіяне поважують за єден з
найвекшых церьковных свят, бо в тот час нам народив ся наш Спасітель Ісус Хрістос. Зато і православны віруючі на тот праздник барз тішать ся
і старостливо рыхтують ся. Не было інакше ани у віруючіх Православной
парохії в Кошыцях, котра дотримує ґріґоріаньскый календарь.
Інж. Іван Фріцькый

П

равославны віруючі на церьковных
богослужінях сходили ся того року іщі
в дочасных просторах Православного
Катедралного храму Покрова Пресвятой
Богородиці. Но вірять, же на другый рік на
праздник Рождества Хрістова будуть тропарь
„Рождество Твоє Хрісте Боже наш...“ співати
уж в новім Православнім Катедралнім храмі. Нашы люди собі лем барз тяжко звыкають
на сітуацію, кідь не можуть ходити до свойого
храму. Велику комуніту - з 3410 православных
віруючіх в Кошыцях творять і бывшы жытелі
- Русины северной части Пряшівского краю,
одкы в 50-ых роках минулого стороча переселили ся до Кошыць, бо в Кошыцях тоды будовали ся великы железарні. Перед тым в їх роднім селї была холем маленька церьковка, в котрій праздник Рождества мож было в святочній
атмосфері духовно пережывати. Зато справця
Православной парохії в Кошыцях прот. проф.
ТгДр. І Белейканіч, к. н. вєдно з архідеканом
Мґр. Владиміром Спішаком і Церьковнов
радов вытворили в дочасных просторах такы
условія, жебы віруючі могли достойно славіти
народжіня нашого Спасітеля. Рождественны
свята закінчіли ся в храмі концертом колядок
і духовных пісень під назвов „ПРАВОСЛАВНЕ РОЖДЕСТВО В КОШЫЦЯХ“. На концерті
окрем іншых выступила і звізда русиньскых
народных співанок, заслужена умелкіня пані
Марія Мачошкова, МСҐ ПОЛЯНА, школяри
ОУШ в Кошыцях і хор при Православнім
Катедралнім храмі Успенія Пресвятой Богородиці. На концерт пришло много віруючіх, про котрых мусив быти отвореный і хоруш, жебы было місце про каждого... Нєт ся
чому чудовати, же была добра атмосфера,
бо кідь выступаючі зачали співати колядкы,
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▲ М. Мачошкова за акордеонового допроводу Мілана Ґарберы.

придали ся к ним і вшыткы в храмі і вєдно
вытворили такый мелодічный і гармонічный
спів, котрый в тім храмі іщі дотеперь не было
чути. Святочный проґрам любезным словом
допроваджав прот. Мґр. В. Спішак. Великый
інтерес проявили участвуючі о колядкы в інтерпретації Марії Мачошковой, котра меджі
православныма в Кошыцях была першый раз.
Єй піснї любить слухати і співати много людей,
окреме тоты од Свідника, одкы походить пані
Мачошкова. Єдна старша пані перед концер-

том похвалила ся мі, же она піснї пані „Марькы“
познать іщі з тых часів, кідь як 17 рочна зачала співати в тодышнім ПУНА в Пряшові. Пані
Марька своїм приємным голосом так полюбила ся публіці, же, напр., рефрен колядкы
„Коли ясна звізда з неба выходила“ співали
вшыткы вєдно з ньов. При выступліні МСҐ ПОЛЯНА во вступі к участникам приговорила ся
прекрасным вінчом МУДр. Маріка Побегова.
Прекрасны колядкы, котры „полянчани“ співали з великым пережываньом вытворили
в храмі правдиву „ріствяну“ атмосферу. Школярів ОУШ в Кошыцях привів на концерт діректор школы В. Сват, його школярькы в інтерпретації К. Ковачовой, Б. Діньовой, Т. Машчаковой і іншых были заспіваны на высокій
художній уровни. Великов потіхов было послухати выступліня Хору при Православнім
Катедралнім храмі Успенія Пресвятой Богородиці під тактовков Мґр. С. Рудачковой,
ПгД. Співы колядок і духовных пісень были
уведжены до гармонічной доконалости і при їх
слуханю чули мы в тот ріствяный час велику
полеготу на душі. На конець выступаючі вєдно
з публіков заспівали пісню „Многая і благая
літа“. По скінчіні концерту прот. Мґр В. Спішак подяковав выступаючім за прекрасне „ріствяне“ пообідя і вшыткым зажелав до нового
2011 року вельо щастя, здравя, Божой благодасти і благодати. А Вам, отці духовны - І. Белейканіч і В. Спішак - належыть велика подяка
за ідею зорґанізовати таку прекрасну акцію.

▲ Перед одкрытьом концерту, в переді зліва прот. В. Спішак, справа прот. І. Белейканіч. За ними
православный хор.
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„Руськый розум - то руськый дом!”
Вступна назва є мотом юбіланткы 20-рочной орґанізації – Руськой маткы в Сербії (позн. ред.
руськый - розумій як русиньскый, бо так тому гварять Русины в Сербії), котра свій юбілей ославила як раз в день свойого выникнутя 28-го децембра в Рускім Керестурі.
Текст і фото: С. Лисінова

О

славы мали цілоденный
характер і мали вецей
вступів з різнов тематіков.
Но кідь же Русины Войводины
і Русины Словеньска мають ку
собі барз близко, окрем іншого
і тото, же орґанізації Руська матка
і Русиньска оброда суть як раз єднако стары (бо в 1990 р. выникли
обідві орґанізації), так якый же то
бы быв юбілей, кідь бы на ославах не брала участь делаґація
Русинів зо Словеньска в особах
председы РОС В. Протівняка,
підпредседы РОС інж. М. Крайковіча і членкы ВВ РОС С. Лисіновой. Но іщі перед славностнов
академійов Словеньска делеґація
брала участь на засідані Конґресовой комісії за економічный
розвиток Світового конґресу
Русинів, котра проходила як раз
в тот самый день. Засіданя мало
меджінародный характер, бо
окрем Русинів зо Словеньска там
брали участь і Русины з Польска,
Румунії, Чех і Хорватьска. Говорило ся главні о можливостях
і стратеґії на предкладаня проєктів Світового конґресу Русинів

(СКР) на 2011 рік, як і Асоціації
русиньскых новинарів (АРУН).
Членови комісії прияли і постановліня, в котрім окрем іншого
находить ся і назва нового журналу про Русинів, котрый буде СКР

СРР як і много ціных фактів з історії, художницькой і културносполоченьской сферы Русинів по
цілім світі. Окрем уж спомянутого
журналу членови говорили і о
потребі выникнутя інтернетовых

▲ Завершала сцена свят належала (зліва доправа): Д. Папуґови, Н. Гнатко, котра подаровала інтересный дарунок - хорватьску Русинку в крою, В. Протівнякови і Ю. Фірцякови.

выдавати кварталні в сполупраці
з АРУН - під назвов ГОЛОС РУСИНІВ. Концепція журнала буде
заміряна на актуалне діятельство вшыткых країн, котры суть
членами СКР, буде обсяговати
і різны актуалности зо засіданя

сторінок СКР, як і о радіовім і телевізнім высылані в меджінароднім контексті Русинів. По засідані
вшыткы участвуючі брали участь
на Богослужбі в Катедралній
церькви св. Николая в Руськім
Керестурі. А потім уж была в Кул-

З русиньского ріхліка

заторм є Сельскый уряд на челі
з шіковным старо-новым старостом Ладіславом Джоґаном. На
балі не хыбила русиньска музыка,
котра грала аж до рана як і вельо добрых і смачных традічных
русиньскых їдел, котры приготовила сама жена страросты Марія
Джоґанова.

Спрацовала: С. Лисінова

 12-го децембра 2010 одбыв ся
уж 18- ый рочник Свідницького Віфлеємского вечора, котрый быв
од 15-ой годины в Домі културы
в Свіднику. Акцію цілых 18 років
в передріствянім часі приготовлює
Окресна орґанізація Русиньской
оброды в Свіднику в русиньскім
духу. Сполуорганізаторами той
прекрасной акції были: Окресный
освітній центер і Містьскый уряд
в Свіднику. В проґрамі концерту
выступило 182 участників з колядками,вінчами,віфлеємскыма
грами і танцями. На концерті
брав участь і новозволеный пріматор міста інж. Ян Голодняк
і іншы. Віфлеємскый вечор быв
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турнім домі в Руськім Керестурі
(в салі, де была перед 20-ма
роками заложена орґанізація)
славностна академія, котру своїм
приговором одкрыв предсідатель
даной орґанізації Дюра Папуґа,
котрый є і теперішнім предсідательом СРР. Там были і многы
русиньскы актівісты в Сербії
нагороджены почестныма грамотами. Оцініня од членів СРР достала і юбілантка Руська матка.
Поздоровити юбілантку і пере-

зорґанізованый на професіоналній
уровни, дякуючі добрій співроботі
вшыткых трьох співорганізаторів
і їх довгорічной практікы.
 11-го януара 2011 р. од 17-ой
годины в історічній будові Театру
Йонаша Заборьского в Пряшові
одбыв ся уж 7-ый рочник вручаня найвысшых премій Пряшівского самосправного краю (ПСК)
– Премії ПСК і Премії председы
ПСК. Окрем іншых были оцінены
і особы з области русиньской
културы, або особы а тыж і інштітуції, котры близко співпрацують
з Русинами. Премію ПСК достав
Ян Лазорік, котрый собі, окрем
іншого, заґрав в популарнім документарнім філмі Іншы світы.
Премію председы ПСК достали: русиньска співачка Анна
Сервіцька, ФК Хемес Гуменне
і Старолюбовняньскый музей.
 15-го януара 2011 одбыв ся
в русиньскім селі Бенядиківці
(свідницького окресу) полуларный
Русиньскый бал, котрого орґані-

 21-го януара 2011 одбыв ся
4-ый Руснацькый бал в левочскім
Ґастродомі. Орґанізатором балу
є молодода амбіціозна членка Выконного выбору Молоды
Русины – Катарина ФуріноваУглярова. В проґрамі не хыбив
богатый русиньскый фолклор.
До танця грала ґрупа Юніор
з Камюнкы.
 14-го фебруара 2011 одбуде
ся в русиньскім селі Літманова, старолюбовняньского окресу - першый Валентіньскый
бал. Акцію, котра одбуде ся
в містнім КД од 19.00 год. орґанізує ТЄ Літманова в сполупраці
з сельскым урядом Літманова.
Чекать на вас томбола і забава
аж до білого рана при капелі Нобел з Брезовіці.

дати єй памятны презенты пришли і загранічны гості: А. Копча
з Польска - підпредседа СРР, Ю.
Фірцяк - член СРР за Румуньско,
Н. Гнатко - членька СРР за Хорватьско, А. Мошкола - член СРР
за Чесько і тайомник СРР В. Протівняк, котрый передав юбілантці
інтересну серіоґрафію образу А.
Вархолы. На ославах не хыбила
ани презентація театралных
вытворів з Русиньского фестівалу сценічных форм, як і презентація музыкы і русиньского фолклору і т. д. Потім на закінчуючім
коктейлі позваны гості і оцінены
забавляли ся, танцьовали і споминаня на богате діятельство
юбіланткы не было кінця краю.
Про інтерес іщі уваджаме, же
Руська матка, дружствена орґанізація бачваньско-сримскых Русинів выникла як уж мы увели 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 10го Світовых конґресів Русинів,
котры в Сербії одбыли ся в 1995
і 2009 роках. Є орґанізатором
різных тематічных конференцій,
фестівалів, як і вызначного цілодержавного свята – Дня Русинів в Сербії. Свій центер мать
в Руськім Керестурі і єй містны
орґанізації находять ся в Кулі,
Коцуре, Вербаші як і академічнім
місті Русинів - Новім Саді.
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На актуалны темы
►с. 1
ской народностной меншыны, жебы мала порівнуючі услівія як народностна меншына, котра не
мать материньской державы. РОС є акцептована
на світовім форі меджі репрезентантами держав
зєдноченых во Світовім конґресі Русинів (СКР),
што потвердила і выслідками в минулім році. Рік
2010 оцінюєме як барз успішный, бо русиньскый
рух дарить ся актівізовати. Быв то і рік вызначный
напрямованым цілям роботы, котры вытікають з
постановлінь Х-го Сейму РОС, за актівной участи
нашых членів і функціонарів.
На верейности спорадічно діскутує ся, ці
є добрі, жебы РОС коордіновала дакторы
акції і актівности зо ЗРУС-ом. Якый є Ваш
погляд на тоту преблематіку?
Може то быти лем тоды, кідь ЗРУС з україньсков орієнтаційов перетрансформує ся на заступника лем україньской народностной меншыны, бо
він так реалні і презентує ся до днесь і в такім дусі
розвивать свої актівности. А кідь перестане дале
вытваряти народностный гібрід Русин–Українець,
так тоды може выникнути можность, котра буде на
основі взаємного решпектованя і взаємного узнаваня обидвох заступців народностных меншын
- русиньской і україньской. РОС аж по высше уведженім почіні може пояснити і конкретізовати крокы
на далшу співпрацу. До того часу я не віджу інакшу
можность на коордінованя співпраці, так як тото
вы назвали. Тота етапа є перед нами, історічный
розвиток потвердив, же в северовыходній области
Словеньска уж од 14-го ст., прибліжні уж 700 років,
жыють Русини. Од словеньской майоріты і іншых
етнічных ґруп мы різниме ся своїм походжіньом,
языком, способом жывота, псіхолоґійов, реліґійов,
културов і архітектуров. На основі такых реальностей можеме сміло конштатовати, же Русины суть
автохтонныма жытелями Карпат. З того выпливать,
же не суть жытелями україньской народности. Тот
факт потверджують історічны досліды і одборны
роботы історіків. Мы не стратили історічну память
– мы ніґда не жыли в єдній державі з Українцями.
Зато по новембрі 1990 р. была зоснована РОС,
котра дала собі за ціль выдобити права, оброджовати їх і репрезентовати Русинів в сполоченьскім
і верейнім жывоті і єднозначні заставати погляд,
же Русины суть самостатным народом. Мы были
узнаны як народностна меншына на Словеньску. В 1995 р. мы кодіфіковали русиньскый язык,
маме заступіня в Раді влады СР, маме добрі
выбудованы орґанізачны штруктуры в нашых містах і селах. Жытелі голосять ся к Русинам. Маме
префесіоналны орґанізації, як: ТАД, ПУЛС, Музей
русиньской културы, котры шырять і розвивають
културу і історію Русинів на Словеньску. Обучіня русиньскому языку є забеспечоване на ПУ на
Інштітуті русиньского языка і културы. Маме тыж
высыланя в Словеньскім радіу і Словеньскій телевізії. Інформуєме жытелів о актівностях меджі
Русинами нелем на Словеньску, але і за граніцями. Но хочу припомянуты, же РОС, усвідомлююча
собі свою історічну одповідность, в сназі переконати і рішыти проблемы, много раз вызывала
ЗРУС, жебы решпектовали реальность двох
самостатных народностных меншын. Конкретні то
было і на їднані у бывшого підпредсідателя влады
СР п. Чапловіча. Кажда інакша пропозіція на рішіня
основного проблему РОС поважує за отворены покушіня спохыбнити нашу націоналну ідентічность.
По сповніні тых кроків, РОС пририхтована на діалоґ з орґанізаційов, котра заступовала і заступує
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Na aktuálne témy
лем україньску народностну меншыну. Кажда
співпраца зо ЗРУС-ом в теперішній подобі, в очах
Русинів, автоматічні є звязана зо стратов народностной ідентічности так, як тому было в 1948-1989
роках в бывшім Ческословеньску.
Пункт 1 Гааґскых рекомендацій гварить,
цітую: „Вєдно суть особы, належаючі ку
народностным меншынам одповідны за
свою інтеґрацію до шыршого народностного сполоченства тым, же дотримлють
належне пізнаня державного языка.“ Можете ся ку тому высловити з погляду предсідателя РОС?
Можеме повісти, же Русины добрі знають
державный язык і суть інтеґрованы до сполочности. Тым мы отримали рівність можливостей
в порівнані з майорітнов сполочностьов. Но хотів бы я звернути увагу і на тото, же інтеґрація
мать тыж свої граніці. Не заміняйме мы собі інтеґрацію з асімілаційов. Асімілаційов страчаме
языкову і културну ідентічность. Язык, култура,
реліґія і освіта суть важны атрібуты на переношіня нашого културного богатства із ґенерації на
ґенерацію. Хочеме утримати або стратити богатство нашых вітців? Главні в даній часовій епосі,
про утриманя народности, языка і културы Русинів, мусиме зробити максімум з выужываньом
вшыткых можливостей і форм.
В посліднім часі росшырила ся стара русиньска хворота у дакотрых окремых людей, як: плакати над вшыткым, поучовати
іншых, крітіковати вшытко, апеловати на
представителів РОС в медіях, выгражати ся
єден другому судом... Но смутне є, же такы
,,шпінавости“ публікують ся і в медіях, што
робить недобре мено Русинам і згоршує погляд на Русинів. Яка є позіція РОС к высше
уведженым субєктівным поглядам?
Є то барз планый поступок рішыти собі свою
правду через медії, што єднозначні вытварять цілково недобрый погяд на вшыткых Русинів. Хвала
Богу, тото ся дотыкать лем пару окремых особ.
В маї 2011 р. буде зрахованя жытелів, зато не є
вгодне припустити і выкликовати плану атмосферу меджі своїма, і при тім бити ся до грудей, якый
я великый народовець. Чоловік, котрый чувствує
зо своїм народом, утішыть свої емоції і смакы,
гледать інакшы вгодны рішіня з тым другым боком... Ведь собі лем спомяньме, як в недавній
минулости нашы предкы, за народны і реліґійны
ідеалы, дали і тото найцінніше – свої жывоты.
Якы суть головны цілі Русиньской
оброды в 2011 р.? Што іноватівного приготовлює орґанізація в тім року?
Напрямів є веце, одвивають ся од схваленых
документів 10-го Сейму РОС і засідань КВРОС.
За 20 років свойой екзістенції РОС досягла істого ступня стабілности в орґанізованости,
сполоченскім жывоті, актівностях, орґанізовані
різных културно-сполоченьскых і научных акцій, як і схопности добрі реаґовати на хоцьякы
выникнуты сітуації. За тото належыть велила
подяка вшыткым, котры свойов частков подали руку к розвитку русиньского руху. В далнійшім часі піде о выбудованя професіоналной
штруктуры РОС з препоїньом на Освітні центра,
Містьскы културны цента, ОУШ, СВЧ, з прямованьом на освіту молодой ґенерації Русинів.
Посилніня при выучовані русиньского языка
на школах і напряміня тому подпорных акцій на

його ефектівный резултат. В 2011 р. суть перед
нами три вызначны акції: зрахованя жытелів,
ХІ-ый Світовый конґрес Русинів в Будапешті і
11-тый Сейм РОС, котры становлять дальшы
якостнішы, но наісто і нарочнішы цілі і напрямы
актівностей РОС до будучности.
На конець нашого інтервю: якый є Ваш одказ про нашых чітателів, як і про вшыткых
Русинів?
В першім ряді до Нового року 2011 жычу їм
доброго здоровя і спокій в родиннім крузі, жебы
собі нашли путь ку нашым русиньскым новинкам,
жебы і такым способом дознали ся о діятельности в своїх реґіонах, як і мали можливости запоїти
ся до конкретных актівностей, котры приготовлює РОС. Робме добру роботу вєдно, про нас
вшыткых, про ґенерацію Русинів, і, главні, при
зраховані жытелів не забывайме на материне
родне слово - на тото, хто были нашы предкы і
хто мы. Буде то вырішуючій момент про далшый
розвиток русиньской народнотной меншыны на
Словеньску. Маме шанцу вєдно то доказати!
Жычу вшыткым успіх в їх жывоті.
За розговор дякує С. Лисінова

Новорічна жатва молодых
в Малім Липнику
-сіл-, фото:-пшО тім, же орґанізація Молоды Русины
з центром в Пряшові є досправды актівнов
і плоднов орґанізаційов, свідчіть і далша акція, на котрій брало участь вельо молодых
людей. Тоты лем чім дале, тым веце потведжують, же в часі гіп-гопу барз люблять свій
русиньскый фолклор, як і богаты традіції
своїх предків. Было тому так і 22-го януара
2011, де членови орґанізації в селі Малый
Липник (окрес Стара Любовня) зорґанізовали 5-те Новорочне посіджіня Русинів і 2–ый
русиньскый бал. До танця їм грала ґрупа
Роял з Якубян. В формі великого огньостроя
участници припомянули собі і русиньскый
сілвестер. Спестріньом проґраму было
выступліня нововыникнутого ФК Рутенія,
на челі з його художнім шефом і теперішнім
предсідательом орґанізації Молоды Русины
інж. П. Штефаняком, котрому належыть велика подяка, же так добрі веде орґанізацію,
як і же праві в його голові зродила ся думка
зорґанізовати таку акцію в селі, де є велика
асімілація Русинів. Преквапіньом про гостів
быв і выступ послідньой Лавреаткы Співів
мого роду Наталкы Сікоряковой з близкой
Літмановой, котра участників, так як все,
очаровала нелем своїм співом, но і своїм
мілым одношіньом к русиньскым традіціям.

▲ Погляд на членів ФК Рутенія, котрый
творять преважні членови орґанізації Молоды Русины.
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Церьковный сервіс

Cirkevný servis

Докажме світу, же любиме
свою церьков і свій народ
То суть міцны, народностно-хрістіяньскы
слова вступной статі шефредактора
Артоса о. Мілана Ясика, котры суть
опублікованы в найновшім новорочнім Артосі 1/2011, якый уж семый рік
выдавать Общество святого Йоана
Крестителя. О. М. Ясик в нім апелує на
Русинів, преважні в тім розуміні, жебы не
забыли выужыти можливость указати світу свою ідентічность, яку нам давать рік
2011, котрый є вызначный про нас в тім,
же буде на Словеньску списованя людей.
Іде о ідентічность реліґійну і народну. Як
сам дале уваджать: ,,Нашов реліґійнов
ідентічностьов є, же сьме ґрекокатоликы а
народнов ідентітов є наша русиньска народность і наш русиньскый язык. Стачіть,
же правдиво признаме ся ку своїм коріням, своїй ідентічности, а тым докажеме
світу, же любиме церьков і свій народ,,.
Рекомендуєме вам, жебы сьте собі як раз
тоту статю не забыли прочітати цілу.

русиньскый переклад Апостола на
неділю і свята цілого року.
Іщі треба додати, же Артос
выходить на 36 сторінках і є
писаный преважні латиніков, што
є великым приносом про тых,
котры не знають азбуку. Стоїть
лем 0,70 Є, а про свою якость не
мав бы хыбовати в ниякій русиньскій хрістіяньскій родині. Наше подякованя належыть цілому колектіву редакції
Артос, преважні зато, же через тот часопис
выразным способом напомагать ку позітів-

Ґрекокатолицкый русиньскый каленрарь 2011
– календарь про цілу родину
Стягують ся хмары над русиньскым світом,
народовці стары одходять як літо:
рочкы бере вода до смертельной сіті будучность народа мають в руках діти...

С. Лисінова
Нове чісло є таке, як то в Артосі уж є
звыком, повне інтересных статей, з якых дале
выбераме:
Не знате яке мено дати дітині при хрещіні? Так собі істо прочітайте статю од о. Володиміра Лапігускы, котра вам наповість.
Окрем того там найдете і значіня дакотрых
мужскых і женьскых хрістіяньскых мен, котры
розробила редакція Артоса.
Путь до Лурд. Хто з нас бы не хотів холем
раз за свій жывот особні навщівиты тото посвятне місто? Можливость вам ку тому давать выдаватель Артоса - Общество святого
Йоана Крестителя, котре од 8-го – 12-го юла
2011 року орґанізує путь до того маріяньского
одпустового міста. Веце інформацій дознате ся в тім чіслі часопису, або на тел. ч. 057/
7397226.
Знате што значіть назва СВЯТЫЙ ,,ПОСТОНЬКО“? Одповідь на тото дізнате ся в
статі од о. Крайняка з Камюнкы.
В найновшім Артосі суть і далшы неменше
інтересны темы, як:
- Зо жывота Общества святого Йоана Крестителя
- Познай святе Єванґеліє
- Народно - будительскы стишкы од популарного русиньского писателя О. Кудзея
- Дітьскы гры в клубовні
- Ґріґоріяньскый і Юліяньскый календарь на
місяці: януар, фебруар, марець 2011 і т. д.
Послідня сторінка (што можете відіти і на
фото) належыть словам історіка проф. ПгДр.
Фердінанда Улічного, доктора наук, в котрій
уваджать свої погляды на історію Русинів і їх
політічны і жытельскы актівности зачатком
21-го вску. Она барз інтересна і стоїть за тото
єй прочітати!
Не забудьте, же Артос мать і свою вебову сторінку www.artos.wbl.sk, на якій можете
собі, окрем інтересного чітаня, стягнути і
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ному оброджіню Русинів на Словеньску. Най
вам добрі служыть русиньске перо і в Новім
році 2011.

Томаш Михал Бабяк, член ОСЙК
–

Т

ыма може і смутныма але правдивыма
поетічныма словами з пера О. Кудзея зачінать ся Ґрекокатолицькый русиньскый
календарь на 2011 р., котрый выдало Общество Йоана Крестителя, заложене о. Александром Духновічом в 1862 р. В тім календарі
і того року можете найти многы інтересны статі, із котрых выбераме:

–

–

–

–

– Вступным словом выдавателя ку
вшыткым сімпатізантам і чітателям, вірникам пригварять ся о. Ярослав Поповець,
председа ОСЙК. Во своїй статі він заоберать ся тематіков Народжіня і походжіня,

над яков мы маме задумати ся, головно,
при зраховані людей в 2011 р.
Словом шефредактора о. Франтішек
Крайняк акцентує, же коли хочеме свої
традіцї, свій літурґічный обряд все дотримовати, то мусиме забойовати і не оддавати ся каждоденным перешкодам. Зато
треба указовати і апеловати на потребу
основаня русиньскых парохій на нашых
селах і в містах.
Ґрекокатолицька церьков на Лемковині
– надія на русиньску епархію. Тоту стаю
приготовив інж. Павел Тірко із Нижнього
Комарника. Пише о нелегкых роках парохії,
насільній православізації, одношіні польской влады ку Ґракокатолицькій церькви
і причленіні к Україньскій ґрекокатолицькій
церькви в Польску.
Святый храм - обыстя Боже – о. Іван Барна свою увагу обертать на поясніня частей
Божого дому, його розділіня і на почливость,
яку треба оддати нелем Всемогучому Богу,
але і тій святыні.
Кажда епоха мала своїх святых і священиків, котры были хоць в чім вызначны.
ЮДр. Петро Крайняк приготовив статю
о о. Войтехови Молчанови, котрый вірив,
же Ґракокатолицька церьков воскресне
і котрого желаня было, жебы была вірна
кіріломефодійскым традіціям і церковнославяньскому обряду.
В тогорочнім календарі найдете і много
іншых інтересных статей, як і церьковне
календаріум на цілый рік за ґріґоріяньскым
і юліяньскым штілом про Ґрекокатоликів.
Календарь мать 150 сторінок і мож собі
його обьїднати у свойого отця духновного або на адресі редакції: Gréckokatolícky
farský úrad, Кamienka 140, 065 32, e-mail:
f.kraj@centrum sk.
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Kaлеідоскоп русиньства

Kaleidoskop rusínstva

РУСИНЫ, НА СЛОВІЧКО Міле слово материньске
Дорогы чітателі, новодобый
оброджуючій процес Русинів ся
реалізує уж практічно веце як
20 років. Подля нашых одгадів
выслідкы тому не одповідають.
Іщі дас 70% нашых людей є вагаючіх і іщі все ся не стотожнюють
з русиньсков ідентічностьов. Праві третє демократічне зрахованя
людей ку 21. маю 2011, котре ся
одбуде од 13. мая до 6. юна 2011,
нам укаже зеркало нашого оброджуючого діятельства. Зрахованя
належать меджі найвызнамнішы і
найрозсяглішы штатістічны зіщованя, котры ся традічно реалізують в десятьрічных інтервалах. В
році 2011 ся зрахованя жытелів
одбуде у вшыткых членьскых штатах Европской унії нараз а буде
такой сучастьов цілосвітового проґраму Орґанізації споєных народів.
Запоїти ся до зрахованя каждого з
нас значіть помочі при вытворіню
даных, окрем іншого, о соціалній, економічній і народностній
штрукурі, котры суть потребны на
коордінацію діятельства в штаті і
при вытваряню приязнішых условій у вшыткых областях жывота
людства. Запоїти ся до зрахованя значіть охабити ґенераціям,
котры придуть по нас справу о
тім, якы сьме были і як сьме жыли
мы, їх предкы. Тот важный крок
ся ближыть і мали бы сьме быти
на нього добрі приправены. Про
нас Русинів є зрахованя барз
вызнамный акт, бо його выслідкы
овпливнять будуче прямованя
цілкового діятельства русиньской народностной меншыны.
Штатістічны даны о кількости
жытелів того окремого етніка
суть і все будуть вырішуючім арґументом про владу СР і далшы
штатны орґаны і інштітуції при їх
вырішованю о різній підпорі і дотаціях заміряных главні на утриманя і розвой школства, културных
традіцій, языка і іншых потребных
сфер русиньской міноріты на Словеньску. Коротко повіджено, чім
веце нас буде, тым будуть нашы
пожадавкы леґітімнішы. А в непосліднім ряді є то наша морална
повинность в одношіню ку своїм
предкам а заєдно з тым і одказ про
будучі ґенерації Русинів. З цільом
досягнути штонайліпшы выслідкы
при тогорічнім зрахованю, ґрупа
русиньскых актівістів вырішыла
перед тым важным кроком
выпрацовати серію обычайных
летаків, котрых заміром є припомянути каждому народностне
усвідомліня Русинів – їх право і повинность. А тоглавні тым Русинам,
котры іщі все вагають ці десі блудять в чуджіх водах.Пропаґачныма
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летаками хочеме передати ідеу
ці одказ знамых русиньскых будителів минулых сторіч днешнім
поколіням Русинів. Далшы летакы
будуть присвячены сучасникам – обще знамым русиньскым
особностям з різных областей
културно-сполоченьского, научновыскумного, політічного, хрістияньского ці шпортового жывота
на Словеньску і їх одказу про сучасну ґенерацію. В летаках будуть
хоснованы публікованы тексты
русиньскых поетів. Затоже не маме
на них контакт, не пожадали сьме
о згоду на публікованя їх творчости, но віриме, же істо бы не были
проти нашому почіну, бо ту іде о
добро нас вшыткых, о скоро послідню можность ословити людей
перед зрахованьом жытельства
в маю 2011. Із згодов майстра
Федора Віца будуть в летаках
презентованы його карікатуры
„до властных рядів“. Віриме, же
тоты летакы ся достануть до рук
вшыткых жытелів русиньского
реґіону, а то будь при громадных
културных і сполоченьскых акціях,
в особнім контакті, але надіяме
ся, же будуть доручованы і через
Словеньску пошту, а. с. Авторскый
колектів такым способом хоче попросити вшыткы русиньскы орґанізації, жебы ся запоїли до той пропаґачной акції, розмножовали тоты
летакы і доручовали їх у своїй околіці.Авторскый колектів в зложіню:
Ян Допіряк, Мартін Костілник, Анна
Кузмякова і Федор Віцо – спрацовує летакы од їх пропозіцій, ґрафічной управы аж по приправу до
друку. Думаме, же найефектівніше є друковати летакы у форматі
A5 (2x на A4), респ. на форматі
A4. Зато, жебы летакы собі могли перечітати і люде сучасной
ґенерації, котры не знають азбуку, авторскый колектів вырішыв
друковати тексты в латініці, а то
тіпом письма, котре ся хоснує в часописі Артос і в Ґрекокатолицькых
русиньскых календарях. Цільом є
ословити штонайвеце нашых людей вшыткых ґенерацій. Подякованя належыть вшыткым сполупрацовникам за пропозіції, підкладовы
матеріалы, припоминкы, котры
поможуть звышыти якость летаків
з обсягового, формалного і ґрафічного боку.
Треба повісти, же споминаныма
летаками не хочеме ани не можеме
наградити комплетну і цілену кампань перед зрахованьом людей,
котра є прапотребна і котру очекуєме од русиньскых орґанізацій.
За авторскый колектів
Інґ. Ян Допіряк,
русиньскый актівіста

про молодшых і старшых
П. Медвідь
ед. Теодозія Латтова - Міле
слово материньске (Зборник выбраной поезії, прозы, малых сценічных форм,
публіцістічных текстів, рождественной і новорічной творчости в русиньскім языку), выдаватель Русиньска оброда на
Словеньску, Пряшів, 136 ст.

К

аждый язык потребує
окрем своїх языковых носителів, то значіть людей,
котры даным языком бісідують,
і свою літературну творчость,
вдяка котрій язык може розвивати ся, обогачовати і утримовати ся з ґенерації на ґенерацію. Літературна творчость
давать языку тоту найвысшу
форму і є його сокровіщом.
Русиньскый язык, напрік тому,
же його кодіфікація на Словеньску одбыла ся лем перед
16 роками, не є даяков сіротов,
котрый не мать тоты сокровіща
літературного слова, а як раз
наспак, Русины мають много
народной поезії, співанок, росповідань, мають і свої балады,
котры
суть
спеціфічным
літературным жанром Славян:
байкы, приповідкы і т. д. Тото
собі істо усвідомлює і Русиньска оброда на Словеньску, котра під едіторьсков тактовков
Теодозії Латтовой, членкы ДР
РОС надруковала кінцьом 2010
р. уж свою 64-ту публікацію під
назвов Міле слово материньске, зборник того найліпшого
з цілого спектра по-русиньскы
писаной літературной творчости. Як уж во вступі пише
едіторка, зборник творить поезія про молодшых і старшых,
проза смутніша і веселіша, ду-

ховна і научна, малы сценічны
формы і публіцістікa. В зборнику може найти, просто каждый
любитель рідного русииьского
материньского языка тото своє.
Подля того є і книжка конціпована, є розділена і на окремы
літературны жанры, котры
суть одділены фотоґрафіями
участників цілословеньского
конкурзу Духновічів Пряшів
з 2006 року. В публікації чітатель стрітить ся з великыма
особностями історії літературы
і народного оброджіня, а то
нелем великанами, як А. Духновіч, А. Павловіч, Е. Кубек, П.
П. Ґойдіч, Л. Штур або К. Чапек,
але і з вызначныма менами сучасной русиньской літературы,
з котрых спомянеме хоць лем
Ш. Сухого, О. Кудзея, В. Купку,
Ш. Смолея, Ю. Харітуна, М.
Мальцовску і далшых. Публікація є єдным словом „наповнена“ тым найліпшым, што наша
література мать, і дозволиме
собі повісти, же ани з далека
іщі не вычерпала вшытко, што
бы там мож было вмістити.
Зборник своїм обсягом наповнює два цілі: першым є факт,
же є добрым матеріялом про
зорьєнтованя ся в літературній
творчости, котра є написана порусиньскы з нашой теріторії про
каждого, хто данов проблематіков інтересує ся. Далшым цільом зборника є - быти добрым
помічником і жрідлом текстів
про приготовліня потенціалных
участників уж споминаного
конкурзу Духновічів Пряшів,
котрый того року одбуде ся
уж по 12-ый раз! „Матеріньске
слово не мож высміяти або
понижыти, бо тым мы высміяли
бы свою маму, понижыли бы
і єй маму, нашу бабу, діда і т.
д.,“- закінчує своє вступне слово едіторка зборника. Важме
собі тото, што маме, што нам
передали нашы предкы і розвивайме наше родне слово
дале, жебы і мы мали што передати далшым ґенераціям.
Наконець уж лем додаваме,
же зборник быв надрукованый
за фінанчной підпоры МКСР –
проґрам Култура народностных
меншын 2010 і обьїднати собі
його мож на адресі: Rusínska
obroda na Slovensku, Levočská
č. 9, 080 01 Prešov, емаілом:
rusinska.obroda@kryha.sk, або
на тел. ч. 051 7722889.
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Події і коментары

Udalosti a komentáre

Місто Свідник сучастьов документу СТВ

або як Масакіго Шіракі собі з Oсифом
Кеселіцьом ,,брнкали“ на БаБаБі...
Філм о Свіднику є єднов із 13 частей серіялу СТВ о словеньскых містах під назвов
З міста до міста. В нім Японець Масакіго Шіраку (45) спознавать словеньскы міста
і перерывать заужываны стереотіпы о нашій країні. Почас накручаня в Свіднику
підступив і зажыв хоць што. Вдяка режісерови Пальови Пекарчікови ту спознав і
надшеного вархолоґа Осифа Кеселіцю (49), але і далшых Свідничанів, котры стали
ся співпротаґоністами документу.
Владо Ілечко
(оправене і корочене редакційов ІР)
фото: О. Кеселіця

Н

а творіні оріґіналного документу взяли участь знамы словеньскы
документарісты і режісеры П. Керекеш,
Я. Войтек, М. Кубош і П. Пекарчік. Каждый ухопив ся режії части із свойого рідного реґіону.
Як нам о філмі прозрадив його режісер П. Пекарчік, іде о погляд на місто Свідник очами чуджородного Японця Масакіго Шіракіго. Тот на
Словеньску жыє 8 років і в новинках СМЕ пише
статі під назвов Масакіговыма очами. Режісер,
в части посвяченій містам северовыходу Словеньска, П. Пекарчік мать за собов дакілько
філмовых творів. При контакті з містом Свідник його, як єдного із головных протаґоністів
заінтересовав Свідничан, великый Русин
,,вархолоґ“ Oсиф „КеСо“ Кеселіця. „З пропозіційов на співроботу мене закликав сам режісер філму. Нескірше я його попросив ся, же
одкыль мать на мене контакт і хто йому о мі
властні бісідовав. Як одповідь я дістав мено –
Евґен Ґіндл. Тым мене барз не сподівав, бо я
з тым журналістом і публіцістом послідній раз
сидів вєдно приближні перед 20 роками в старій Дуклі во Свіднику,“- повів о своїм обсаджіні
несподіваный О. Кеселіця. Як дале продовжує: „Я радый, же на мапу словеньскых міст,

Облюбена ,,Фиґлярьска
нота“ в Габурі
-вп-, фото автора

С

ала КД Сельского уряду в Габурі належала в пятніцю 30-го децембра 2010
уж 11-му рочнику цілословеньского
огляду гумору, народного росповіданя і русиньского гуморного слова під назвов Фиґлярьска нота. По вступнім привитані гостей,
модераторка проґраму Тіна Ґубова дала до
відома проґрам акції, до котрой будуть мочі,
окрем выступаючіх, взяти участь і участвуючі той акції з інтерпретаційов своїх фиґлів.
В проґрамі выступила і домашня ФҐ Габурчанка, а потім уж цілый проґрам ,,окоренив“ і
цілый вечор доповньовав Іґор Латта, артіста
ТАД-у, окрем іншого знамый із радіа як кум
Мачанка. Його ефектный выступ приніс до
цілого проґраму гуморну атмосферу, што
было і цільом акції. Ведь не надарьмо гварить ся, же усмів лічіть! Далше в проґрамі
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о котрых робить ся документ, достав ся і наш
Свідник. Через гледаня добрых тем я режісерови пропоновав і історію о нашім русиньскім
збойникови Федорі Головатім, о котрім велике знаня мать великый русиньскый актівіста
Крістіян Гуняра. Але по минутах філму тото не
дало ся реалізовати.“ Масакіго як головный
протаґоніста спізнавав місто Свідник з дакількох боків. Єдным із них была і тота історічна,
звязана з ІІ-ов світовов войнов. Накручало ся і
при сохі арм. ґен. Л. Свободу. „Всяды по місті
мы зо собов несли мій облюбеный музычный
інштрумент БаБаБа (позн. Бальшая Бассовая
Балалайка). З тым унікатным інштрументом,
котрый я привіз з Ужогороду, мы были і при
Памятнику Совєтьской армады, де я заспівав
і руську партізаньску співанку. Інтересне є, же
Масакіго дость добрі мене розумив, хоць я з
ним бісідовав і по-русиньскы,“- споминать О.
Кеселіця. В документі творці захопили і перемаганя волейбалового клубу Славія Свідник,
якый перемагав ся з Гуменным, де атмосфера, вдяка Масакігови была така міцна, як кідь
бы перемагали ся Русины з Японцями. Окрем
іншого серія документів хоче приближыти
словеньскы міста гуморнов і одлегченов формов. Обсаджіня О. Кеселіцу бы зато немало
быти планым кроком режісера. “Моя задача в філмі была така, же я мав представити
хоць лем дакотры аспекты і інтересности
міста. Режісер Пальо мі наповідав, жебы я
выступили молоды надійны русиньскы співаци зо жартовныма співанками – Петра
Чагайова і Роланд Ґуба - Лавреат Співів
мойого роду 2010, діточкы за акордеонового
допроводу З. Тімчісковой. Головным пунктом проґраму быв выступ уж споминаной
домашньой ФҐ Габурчанка, котра гуморні
представила традіції і звиклости утримованы
довгы рокы в русиньскых реґіонах, переважні
через довгы вечоры, на котрых сходили ся
дівкы і парібці в окремых родинах, де пороло ся піря, пряло ся, сновало ся і ткало ся
полотно. На тых такзв. Вечурках было барз
весело, молодеж робила фиґлі, старшы росповідали вшелиякы приповідкы як і добры ці
злы скусености, котры приносив самотный
жывот. Кідь же тоды масмедіялна техніка не
екзістовала, так такы стрітнутя были основов
културного і духовного жывота в русиньскых
селах. В завершуючій части проґраму продовжовало ся в пасьмі віншів і желань, в
котрій окрем выступаючіх к публіці приговорив ся і предсідатель РОС В. Протівняк,
котрый вінчами од Николая Гвозду пожелав
участникам щастливый і веселый Новый рік
2011. Єдночасні подяковав ся КҐ Габурчанка,

▲ Русин Осиф Кеселіця і Японець Масакіго
Очі Шіракі при памятнику Совєтской армады в
Свіднику подоперають басову балалайку, на якій
вычеряли ся і забавили собі світово знамый ріф
Smoke on the Water од Deep Purple.

забавляв одлегчені і з гумором, што мі особні
імпоновало. Но кідь бы мі было повіджене,
жебы я грав важні, то я бы грав важні. Я быв
штілізованый до двойролі - в калапі як Старый
Дідо і в ґумовій масці як Сілвестер Сталлоне
– Рамбо. Пальо Пекарчік выдумав так, же
тото, што мене в місті трапить, мам гварити
як Сілвестер Сталлоне, так же я то повів поанґлицькы, остатны речі я бісідовав, як дідо,
по-русиньскы,“ - додавать Кеселіця. Накручало ся і у Кеселіці дома, де вєдно з дівков Сашков і сыном Андрійом заспівали співанку Стара Баба – Ціанкалі і їх найуспішнішу русиньску
співанку – Руснак ша пробудив під мостом в
Братіславі, котра є найзнаміша з репертоару
біґ банду ЧУМ з БАҐЕРА. Кеселіцьовы далшы
композіції може режісер выбере до документу як філмову музыку. Рекомендуєме, же
документ, накрученый в продукції СТВ, мать
світло світа узріти уж во фебруарі того року
на СТВ 1.

▲ І у Габурі моталo ся мотовило і публіку весело
забавляло.

під художнім веджіньом Емілії Ґубовой, за
їх актівности при шыріні русиньскх звыків і
традіцій, котры нам охабили нашы предкы.
Тото посланя є іщі вецей потрібне і актуалне в днешній ґлобалізуючій общности, котра, з єдного боку, вызначує ся взростаючім
мултіетнічным і реліґійным плуралізмом, но,
з дрогого боку, чім дале, тым вецей векшов
културнов уніформностьов і зникненьом
малых етнічных і языковых общностей. Зато
треба частіше вертати ся і к такым акціям,
яка одбыла ся в Габурі - вертати ся к традіціям і припоминати їх молодій ґенерації.
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Културны актівіты

Ч

ом як раз там одбывать ся
русиньска акція? А так мы
рівно на місце діяня пішли
гледати одповідь. В просторах
Містьского уряду (обрядовой сіни
і салы засідань) было уж вшытко
достойні приготовлено: окрашліня,
наіншталованы карікатурны творы
нашого майстра Федора Віца,
завіты славных русиньскых будителів, русиньска застава, музыка,
русиньска преса, книжкы, кіносала
приготовлена на колосалный філм
о Осаднім і т. д. А як мы уж авізовали наш першый вопрос быв, чом як
раз в Ґіралтівцях? Пріматор міста
Мґр. Ян Рубіс з усмівом одповідать: ,,Бо ту вшыткы любиме
русиньску културу, традіції,
фолклор, а кідь же в нашім місті періодічні орґанізуєме Дні
културы з різныx реґіонiв і з
різным народностным заступіньом, так чом бы не зробити
акцію, присвячену русиньскій
културі? Но мотівації было
самособов омного веце: успіх
філму з русиньского простору
– Осадне, ці різбарьскы роботы
майстра Ф. Віца, котры уж
довгы рокы скрашлюють
просторы нашого Mістьского
уряду. Так чом тото вшытко
не споїти вєдно і не указати
людям, же Словаци собі барз
цінять Русинів.“ А з чого є тота
акція фінанцована? „- З розрахунку міста, а вірьте, же ани єден посланець не быв протів, жебы мы
тоты пінязі інвестовали як раз
на Дні русиньской културы! Іщі
хочу повісти, же Русинам тримлю палці, поважам собі їх і вірю,
же при зраховані жытельства
досягнуть
што
найліпшы
резултаты.“ Мімо міста Ґіралтівці
орґанізатором акції быв і Михал
Кочіш, а праві в його голові зродила ся думка представити Ґіралтівчанам філм о Осаднім. А хто є тот
пан? Є то молодый амбіціозный
чоловік, штудент філмовой академії, котрый барз любить філмы з
русиньсков тематіков. При нашім
розговорі він назвав вшыткы дотеперішні русиньскы філмы, або
старшы документы, котры робили

Выдареный День
русиньской културы
в Ґіралтівцях
Текст і фото: С. Лисінова
При вступній назві може многы подумате собі, ці не є омылом,
што давать і лоґічность в тім смыслі, же Дні русиньской
културы переважні одбывають ся в містах або селах, де жыє
русиньске жытельство, респектіві там, де є хоць лем даяке
історічне або културно-сполоченьске повязаня з Русинами.
Но Ґіралтівці? Веце як штырітісячне містечко свідницького
окресу, котре належыть до історічного реґіону Шаріша і в
котрім при посліднім зраховані жытельства в 2001 р. 95,01%
людей приголосило ся к Словакам, а лем 0,41% к Русинам, так
тото не давать никому ясну одповідь...

ній день є ку тому великов пригодов”.
День русиньской културы проходив 24-го януара 2011 і творили
його дві супроводны акції: Першов
была вернісаж выставкы Федора Віца, котра была зроблена
на барз высокій уровни і на отворіні котрій брало участь вельо
вызначных людей з културносполоченьского жывота. Не хыбив
ани сам пріматор міста, ці підпредседа РОС інж. Мірон Крайковіч,
котрый к участникам приговорів ся
зо словами: ,,Несмірні собі того
ціниме, же праві Словаци орґанізують Дні русиньской културы,
а з той нагоды хочу попоросити
вас, жебы сьте нам помогли при
наближуючім ся зраховані людей, ці уж через комісарів або
при бісіді з окремыма людьми,
о котрых знате, же суть Русинами. Вельо раз я при бісіді
зо заступцями уркаїньской народности чув і такы слова: Мы
маме за собов велику Україну. А
кого мате за собов вы, Русины?
Моя одповідь є все єднозначна: Словаків, ведь з нима добрі выхаджаме і Словеньско
є нашов домовинов”. По вернісажі наслідовало уж авізоване
перемітаня документу Осадне,
на котрім брали участь вшыткы
трьоми протаґоністы філму: о. Петро Сорока з Осадного і бывшый
староста села Осадне, Ладіслав
Мікулашко, но і самособов же

▲ Ф. Віцо, головна звізда акції в допроводі М. Кочіша, єдного з орґанізаторів
Дня русиньской културы в Ґіралтівцях.

ся в русиньскім просторі або з Русинами. В кінці-кінців прозрадив,
же в літі хоче зорґанізовати далшу інтересну акцію, а то рівно на
Шарішскім граді. Там бы мав быти
філмовый фестівал, котрый бы ре-

▲ На святочнім отворіні вернісажа не хыбовали ани (зліва доправа): М. Крайковіч, Я. Рубіс, Л. Мікулашко і о. П. Сорока.
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алізовав ся під назвов - Іншы світи.
Бо як знаме, тот єднаконазваный
філм робив ся як раз на шарішскім
граді, в котрім мултіетнічность Словенського народа представляють і
Русины, конретні в тім случаї через
Ф. Віца, котрый в документі грать
єдну із головных ролей.
На вопрос, а чом як раз в Ґіралтіцях хотів демонштровати філм о
Осаднім - М. Кочіш одповідать: ,,Є
то моє родне місто і барз я хотів,
жебы собі люди попозерали тот
унікатный документ. В малых
містечках нєт можливости аж
такого културного выжытя ся,
зато я пересвідченый, же людей
тото заінересує. Ведь історічны
судьбы Словаків і Русинів суть
барз близкы і представлюєме
ся, як єдна велика родина, котра мать стрічати ся, но а днеш-

▲ Мілов сучастьов акції было і записаня ся до памятной книжкы.

майстро Ф. Віцо, про котрого тот
день быв, наісні, дньом ,,Д“, зато
же вшытко што мало рукы-ногы
хотіло од майстра підпис до його
книжкы, або выфотоґрафовати
ся з ним. До квапкы наповненый
сценарь, достойна пропаґація русинства і перфектна атмосфера были головныма атрібутами акції,
котра наповнила свій ціль. Нам
уж лем оставать подяковати орґанізаторам - братам Словакам за
так прекрасный День русиньской
културы.
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bádací дослíджуючій
bádan//ie –ia s дослíджованя
bad//ať –á –ajú nedok. вíдіти, зачінáти вíдіти;
~ám, že sa jeho zdravotný stav zhoršuje я вíджу,
же ёгó здорóвя згíршує ся áбо зачíнать быти видно, же ёгó здорóвя згíршує ся; ~ zlepšenie neos.
уж видно зліпшíня
bád//ať –a – ajú nedok. дослíджовати nedok. dok.
bádateľ –a m дослíдник
badateľný замíтный, відимый
bádateľsk//ý дослíдницькый; ~á práca
дослíдницька робóта
bádavý допрóшуючій, любознáючій; ~ um
допрóшуючій ум
badián –a m bot. бадіян
baf//ať –á –ajú, bafk//ať (si) –á (si) –ajú (si) nedok.
expr. бáфкати, кýрити áбо покýрёвати пипку,
выпущáючі дым
baganč//e –í ž mn. č. (j. č. baganča) боґáнчі (j. č.
боґáнча); vojenské ~ воєньскы боґáнчі (із грубóй
скóры)
bagateľ –a m hovor. баґáтель, пустяк, дрібниця ж;
kúpiť, predať za ~ купити, продати за бáґов pren.
bagateliz//ovať –uje –ujú nedok. hovor.
баґателізовáти, недоцíнёвати, змéншовати; ~
význam niečoho змéншовати, недоцíнёвати
значíня чогóсь
bagateľný hovor. незначный, пустый
bagáž –e ž hovor. pejor. 1 бáнда, чвáрґа, збéрба;
~ mizerná, prekliata бáнда мізéрна, проклята 2
batožina баґáж
bag//er –ra m бáґер –ґрa, екскавáтор; kráčajúci ~
крокýючій екскавáтор
bagrist//a –u m баґрíста
bagrovac//í баґрýючій; ~cie práce баґрýючі
робóты, баґровáня
bagrovan//ie –ia s баґровáня
bagr//ovať –uje –ujú nedok. баґровáти; проводити
земляны робóты
bagún –a m кóрназ (мадярьской порóды)
bahenn//ý багняный; ~á horúčka багняна горячка;
~é kúpele багняны кýпелі; ~ obklad багняный
óбклад áбо болотóве забалíня
bahnáč –a m болотóвый птах
bahnatý p. bahnitý

Продовжіня Словника в букві Б

Юрій Панько

Б

bahniat//ka –ok s pomn. багніткы (з
росквíтнутой вeрьбины)
bahnic//a –e ž ягнíчка, племéнна вíвця
bahnisk//o –a s багниско
bahnistý p. bahnitý
bahn//iť sa –í sa –ia sa nedok. ягнить ся, кóтить
ся
bahnit//ý ілистый, багняный, мочаристый; ~é
dno ілисте дно; ~á pôda ілиста зéмля; ~ kraj
мочаристый край
bahn//o –a s 1 іл –у 2 бáгно 3 pren. бóлото
bah//or –ra m бáгра (кóлеса) -ы
bahurin//a –y ž expr. мочариско, перемóкнута
зéмля
bach cit. бах
bachant –a/-u m hovor. книжиско –ы (велика
книжка)
bách//ať –a –ajú nedok. expr. 1 бýхати, молотити,
бити, колотити, удáрити 2 стрíляти (обычáйні без
замíрёваня)
bach//núť –e –nú dok. expr. 1 удáрити, бýхнути 2
(spadnúť) звалити ся, упáсти
bachor –a m hovor. pejor. бáхор -а, бріх -а;
napchať si ~ напхáти собí бáхор, бріх
bachráč –a m hovor. pejor. бріхáч -а
bachrat//ieť –ie –ejú nedok. hovor. pejor.
бахратíти, бріхатíти, діставáти бріх
bachratý hovor. pejor. бахрáтый, бріхáтый
bachtár, bachter –a m ľud. zastar. вáрта, вáртош
м; dedinský hlásnik нóчна вáрта
báj –e ž міф. сказáня, росповідáня
bajadér//a –y ž баядéра –ы, екзотíчна танечніця
bajazzo [cco] –a m lit. клáвн, шáшо, комедіáнт
báječne prísl. чудéсно, приповідкóво
báječn//ý чудéсный, приповідкóвый; naskytol sa
nám ~ pohľad пéред нáми открыв ся чудéсный
выгляд; ~a pamäť чудéсна пáмять; to je ~é тотó є
приповідкóве, чудéсне
bájk//a –y ž 1 бáйка -ы, бáсня -і 2 pren. выдумка,
вымысел, фантáзія, непрáвда, несмысел;
rosprávaš ~y вымышляш, говóриш непрáвду,
фантазíруєш
bájkar –a m байкáрь -я, баснописець -сця
bájn//y чудéсный, фантастíчный, приповідкóвый;
~a krása приповідкóва красотá
bajonet –a/-u m баґнéт
bajonetový баґнетóвый
bak –u m ľud. кóзлы pomn. сідáдло на кóчі, вóзі
bakalár –a m бакалáр
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bakalárk//a –y ž бакалáрка
bakalársk//y бакалáрьскый; ~a hodnosť
бакалáрьскый стýпень, тíтул; ~a skúška
бакалáрьскый екзáмен
bakaný det. бакáный, замáзаный, шпінáвый
bakelit –u m бакелíт
bakchanál//ie –ií ž pomn. бáкханалія, торжествó
с pomn. óрґії
baklažán –a m баклажáн
bakšiš –a m slang. бáкшіш
baktér//ia –ie ž biol. бактéрія -ії
bakteriáln//y lek. бактеріáлный; ~а infekcia
бактеріáлна інфéкція
baktericidný biol. бактеріцíдный; ~ účinok
бактеріцíдне діяня
bakteriológ –a m бактеріóлоґ
bakteriologick//ý бактеріолоґíчный; ~á vojna
бактеріолоґíчна вóйна
bakteriologičk//a –y ž бактеріолоґíчка
bakteriový бактеріóвый
baku//ľa –le ž expr. карадýля, пáліця, бакýля
bal –u m вал -а, (великый) скрýток полóтна
bál –u m бал -у; maškarný ~ машкáрный бал,
плес
balad//a –y ž lit. hud. балáда
baladický балaдíчный, елеґíчный; ~ motív
баладíчный, смутный áбо жáлостный мотíв
balách//ať –a –ajú nedok. expr. 1 кóму сплітáти,
кéцати 2 кóго морочíти, дурачíти, баламутити;
клáмати
balalajk//a –y ž балалáйка
balalajkár –a m балалáйкарь -я
balamut//iť –í –ia nedok. морочíти, обдýрёвати,
баламутити; ~ hlavu морочíти гóлову
balans//ovať –uje –ujú nedok. kniž. балансовáти
aj pren.
balast –u m балáст -у
baldachýn –u m балдахíн -у
balen//ie –ia s (dej a оbal) паковáня; pôvodné ~
фабричне паковáня
balerín//a –y ž балерíна
balet – u m балéт
baletk//a – y ž балéтка, балерíна
baletník –a m балетяк ľud.
baletn//ý балéтный; ~á hudba балéтна мýзыка; ~
majster балетмáйстер
baliaci пакýючій; ~ papier пакýючій пáпірь
baliar//eň –ne ž пакíрня -і
balič –a m паковáч
balička –y ž паковáчка
balík –a m пáклик, бáлик
balistick//ý балістíчный; ~á krivka балістíчна
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кривка; ~á raketa балістíчна ракéта
balistik//a –y ž балíстіка
bal//iť –í –ia nedok. балити, паковáти, закрутити; 1 ~ dieťa do prikrývky закрутити дітину до
дéкы; ~ knihu обвернýти книжку; ~ tovar балити,
паковáти товáр 2 укладáти, склáдовати; ~ veci do
kufra укладáти, паковáти вéщі, рíчі до кýфра
balkánsky балкáньскый
balkón –a m (v divadle a dome) балкóн; prvý ~
пéршый балкóн
balkónov//ý балконóвый; ~é dvere балконóвы
двéрі
balneológ –a m балнеóлоґ
balón –a m балóн; pripútaný ~ привяз(á)ный
балóн
balónovity балановитый; ~ rukáv балоновитый
рукáв
balónový балонóвый; ~ plášť балонóвый плáщ
bálový балóвый; ~é šaty балóвы лáхы, шмáты
baltický балтíйскый
balustrád//a –y балустрáда –ы, огорóда ж,
оплочíня с; плóтик м
bаluš//iť –í –ia nedok. expr. 1 блузнити (говорити
в горячкі в сні) 2 koho полошáти, знепокóёвати
balušivý príd. expr. zried. блузнивый
balvan –a m бáлван, камениско (áбо íншый
предмéт); ťažký ako ~ тяжкый, як бáлван; tlačí
ma na prsiach ako ~у y мéне, мам кáмінь на
сéрдці
balvanovitý príd. балвановитый; 1 подóбный
бáлвану; ~é kusy snehu балвановиты кýсы снігý
2 пóвный бáлванів; ~ sneh балвановитый сніг
balzam –u m бáлзам –у aj pren.
balzamovač –a m балзамовáч
balzam//ovať -uje –ujú nedok. балзамовáти
balzamový балзамóвый
bambitk//a –y ž пíштоль -я (стáршого тíпу)
bambus –a m бáмбус
bambusový бамбусóвый
bán p. báň¹
báň¹ -a m nár. (молодé) рубаниско
báň² báne ž bás. кýпола; nebeská ~, ~ nebies
небéска кýпола, кýпола небéс
baňa¹ bane ž бáня -і, шáхта -ы; uhoľné ~e
угóльны бáні; rudné bane желізорýдны бáні; zlatá
~ золотé дно
baňa² bane ž hovor. (фляшка) бáнька -ы,
(выпуклый) дзбанóк -нка

Русиньска языконаука
Rusínska jazykoveda
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Гріща про наймолодшых

Ihrisko pre najmladších

Поетıчне новорочне Грıще

што за море бідных людей
выганяла біда.
Хоць і род русиньскый мілый,
ділиться на полы,
вылетіла реч русиньска
із Чабіньской школы.
Розділиме за граніці
із слова златого,
што уж летить з-під Бескіда
до світа шырого.
Слово родне і співанку
захранить дітина,
бо уж чітать із Букваря
русиньска родина.

Дорогы нашы діти!
Як чітате тоты слова, то значіть, же вы собі нашу сторінку нашли і хочете
перечітати і в новім році 2011. То нас, редакцію Інфо Русина, барз тішыть,
бо мы єй приготовлюєме про вас, а без вас бы наша робота не мала смыслу.
Надіяме ся, же вы вшыткы прожыли красны свята Рождества і же новый
рік, котрый уж певно перебрав міць од того старого, буде про вас успішный і
повный шумных хвиль, ку котрым віриме, же будеме і мы холем на трошечкы
стрічати ся з вами через дітьску рубріку - Гріще!
Сторінку приготовил П. Медвідь

Новы русиньскы стишкы од
Гелены Гіцовой - Міцовчіновой
Днесь мы про вас приготовили выбір дакількох стишків од нашой русиньской авторкы,
котра лем недавно выдала свою нову
книжку під назвов Пчолка. Гелена Ґіцова–
Міцовчінова є родачка із Рокытова при Гуменнім, але теперь бывать в Меджілабірцях.
В 1985 р. выдала свій дебут, книжку про діти
Загадкы. В 2010 р. вышла єй друга книжка
під назвов Фіялочка. Нова збірка стишків про
діти – Пчолка вміщать 67 стишків, котры суть
на якостнім крейдовім папірі, обогачены ілустраціями самой авторкы і єй пятьрочного
внука Норберта Грабовського. Така книжочка
є великым приносом главні про вас – нашы
русиньскы діточкы, зато і од вашого мена
дякуєме пані Ґіцовій-Міцовчіновій, же свойов

творчостьов якостні розвивать многофаребность русиньского слова.
Русиньска оброда на Словеньску і того
року буде орґанізовати уж 12-ый рочник
Духновічового Пряшова, цілословенського
конкурзу в декламації поезії, прозы і властной творчости в русиньскім языку. Зато уж
теперь рекомендуєме до вашой уважности і
уважности вашых учітелів русиньского языка
тоту нову книжочку, бо, може, і тоты стишкы
можуть быти про вас іншпіраційов про выбір
автора і приголошіня ся до конкурзу.

ПІД СНІЖНОВ ПЕРИНОВ ГОРЫ

НОВОРОЧНЫЙ БОНУС
В днешнім гріщу приносиме про вас і стишок,
котрый цілу редакцую Інфо Русина барз заінтересовав, бо є в даный час барз потрібный
і актуалный. Стишок мы перевзяли з часописа Артос ч. 1 – 2011
Йосиф Кудзей

НА ШТАРТІ
Старый рік уж допутовав
а мы сьме на штарті знова,
до того року нового
выкрочме з Господом Богом.
В році, котрый ся зачінать
чекать нас проба сумліня,
бо в маю ся ту одбуде
далше списованя людей.

Під сніжнов перинов горы
під склянчінов млачкы,
лем в Лабірці плавали дві
красны дикы качкы.

Є слобода, маме можность –
пишме русиньску народность,
но а язык материньскый
само собов тыж русиньскый.

Хто знать одкы непозваны
гості прилетіли.
Шкода, же їх із постілкы
діти не віділи.

То не є гра політічна,
но акція штатістічна –
стійме в правді, бы ся знало
тілько нас іщі зістало.

Завчас рана сніжны влочкы
тихенько падали,
але качка з качуром
рыбочкы гледали.

Мы не конарь з україньского строма,
ту бываме, ту сьме дома,
народность маме русиньску,
хоць жыєме на Словеньску.

Де же ся в ніч морозну
рыбочкы поділи,
же з Лабірця аж на Тису
гості одлетіли.

Ту є і наша держава,
ту маме слободу, права,
звыкы, традіції свої,
язык, віру, пісні, крої...

РОДИНА ДУХНОВІЧА
Із Остурні, із Камюнкы,
ці з Красного Броду,
то родина Духновіча
русиньского роду.
Отець, мати, баба, дідо
потомкы прадіда,

www.rusin.sk

Выгеркыньов Гріща з ІР ч. 20-2010 є Н.
Червенякова, ОШ Стащін. Сердечно ґратулуєме і посиламе інтересны ціны.

Не ганьбме ся, Господь з нами,
сотворив нас Русинами.
Зістаньме вірны Господу
і русиньскому народу.
Рік зачінать, сьме на штарті,
просьме тоды Божу Матірь:
Благослов нас, нашы діла
і помож дойти до ціля.
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Інформачный і інзерчный сервіс

З почливостьов Сілвія Лисінова,
шефредакторка Інфо Русина

SUPER AKCIA LEN S INFO RUSÍNOM
Lekáreň RUTHENIA, ktorá nesie rusínsky názov ako jediná lekáreň na svete a ktorej je vlastníkom veľký rusínsky aktivista PharmDr. Rudolf Hric z Okrúhleho ponúka plnoautomatický digitálny
tlakomer s duálnym snímaním tlaku (vhodný aj pre pacientov so
srdcovou arytmiou), dvoma manžetami (dve veľkosti), adaptérom na pevnú sieť a alkalickými monočlánkami (viz.foto).
Bežná cena: 90.- EUR
Cena v lekárni Ruthenia: 75,76 EUR
Cena po predložení kupónu z Info Rusína: 60,61 EUR
(akcia platí do vypredania zásob)

RUTHENIA ponúka aj dopredaj vybraných produktov
VICHY (Liftaktiv, Myokine, Neovadiol) a La Roche
Posay v cene v priemere o 25 % nižšej ako sú bežne
dostupné.

В слідуючім чіслі Інфо Русина дочітате ся:

Стріча найвысшых представителів РОС і МС.

На словічко з
новозволеным пріматором міста С. Любовня.

Info Rusín vydáva Rusínska obroda na Slovensku a výlučne zodpovedá za obsah projektu.
Realizované s ﬁnančnou podporou Úradu vlády SR. 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.).

16

info РУСИН [1-2 I 2011]

info РУСИН

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

3-4/2011

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.
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!

POZOR!!!!

na uplatnenie zľavy
digitálneho tlakomera

Дорогы чітателі,

Košická 6 (OD Hyper-TESCO), Prešov
tel: +421 51 772 23 50
e-mail: ruthenia@pharmnet.sk
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НАСТАВ ЧАС
ЗАПЛАТИТИ ІНФО
РУСИН НА РІК 2011

LEKÁREŇ RUTHENIA
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Дорогы чітателі,
незабудьте!

Informačný a inzertný servis

Юбілей ємерітного
владыкы Й.Е.Кочіша.

Platené v hotovosti
080 10 Prešov 10
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