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Што нас заінтересовало

Наш юбілант М. Кереканіч

Найвысшы представителі

Матиці Словеньской
меджі Русинами
С. Лисінова, фото: -пемРусиньска оброда на Словеньску (РОС) была зачатком фебруара т. р. гостительом найвысшых
представителів Матиці Словеньской (МС). Ведь як є знамо,
історічны судьбы словеньского
і русиньского народів на выходнім
Словеньску суть нелем близкы,
но в прінціпі і єднакы. Словакы

і Русины жыли все в сусідстві,
в близкім і братьскім одношіні як
і в співналежности. Розвивали
ся в надвязности на історічне
богатство Великой Моравы, на
духовно- културну заповідь вірозвістователів св. Кирила і св.
Мефодія, на народны цілі бернолаківців і штуровців, на заповідь
народно- просвітительскых буди►с. 2

ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

▲ Сполочне фото Матичярів і Русинів. Зліва до права: Мґр. Я. Ешток, Інж.
Й. Ткач, В. Протівняк, Бц.С.Лисінова, ПгДр. Л. Матиско і Мґр. М. Кереканіч.
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Oкруглый стіл

Русинів
Текст і фото: С. Лисінова

Інж. Ян ГОЛОДНЯК,
новозволеный пріматор
міста Свідник
лижыть ся зрахованя жытелів, час коли треба мати
на памяти свій ціль, або ліпше повіджено – наш русиньскый
ціль. Є єдно, яков дорогов ку
ньому дійдеме, но головне є - ку
ньому дістати ся. Є тото, наприклад, як з дорогов зо Свідника до
Братіславы, ці уж там підеме по
пути через Жіліну або Доновалы,
но фурт маме на памяти свій ціль,
ку котрому хочеме прийти. Нашым
цільом бы мало быти, жебы вєдно
повзбудити северовыходне Словеньско, чутливость Русинів і дати
світу знати, же в нім і офіціалні,
а нелем формов бісіды, жыють
Русины. Я - великый Русин i гордо
голошу ся к русиньскій народности. Чім я старшый, тым веце собі
тото усвідомлюю, но знам, же не
стачіть лем бісідовати, зато хочу
і конкретні быти напомочным при
зраховані жытелів, ці уж особным
контактом з людми або комісарями, котры будуть выконавати
тот, про нас Русинів, вызначный
акт. Знам, же при такій акції вельо раз грать велику роль хаос,
ці докінця незналость того, што
треба на зраховуючім документі
выповнити. А як раз тот контакт
з людми буде барз потрібный.
Іщі хочу повісти, же місто Свідник
є приправене і одкрыте і іншым
позітівным формам достойной
пропаґації Русинства, котров будеме припоминати людям їх родну груду землі. Зато вірю, же к такому совмістному цілю придають
ся і іншы пріматоры міст, а тыж
і старостови сел.

Б

-го фебруара 2011 од
10,00 год. в Пряшові
одбыло ся робоче стрітнутя представителів русиньскых
орґанізації на Словеньску, так
зв. їднаня Округлого стола Русинів, на котрім брали участь:
за Русиньску оброду на Словеньску (РОС)-В. Протівняк і С.
Лисінова, за Реґіоналный клуб
РОС Бардейов (РК РОС) – І.
Бандуріч, за Общество святого
Йоана Крестителя (ОСЙК) – о.
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▲ Участвуючі Округлого стола
зліва доправа: М. Караш, о. Я. Поповець, о. Ф. Крайняк, П. Крайняк ст.,
і С. Гіряк.

Ф. Крайняк і о. Я. Поповець,
за Асоціацію русиньскых орґанізацій Словеньска (АРОС) – Р.
Віцо, за Словеньску асоціацію
русиньскых орґанізацій (САРО)
- П. Крайняк ст., за Здружіня
інтеліґенції Русинів Словеньска (ЗІРС) - М. Мягончак, за
Світовый форум русиньской молодежі (СФРМ) -М. Караш і за
нововыникнуту орґанізацію Клуб
Русинів Словеньска (КРС) - С.
Гіряк. Їднаня, котре вів председа РОС В. Протівняк, мало
конштруктівный характер і головнов темов їднаня было зрахо►с. 2

На актуалны темы
►с. 1

Oкруглый стіл Русинів

ваня жытельства, котре буде проходити
21-го мая 2011. Участвуючі говорили о становліню сполочных актівностей вшыткых
русиньскых орґанізацій на Словеньску при
пропаґачній і медіалній кампанії перед зрахованьом жытельства. Ку данному пункту
была плодна діскусія, з котрой выбераме:
В. Протівняк (РОС), інформовав о законі
з 9-го юла 2008 р., котрый быв приятый ку
зрахованю жытельства, в котрім уваджать
ся окрем народности материньскый язык
і найчастіше ужываный язык. Увів, же новостьов є і електронічне себезрахованя
жытельства. Пропоновав, же є потрібне
дотазовати ся на штатістічный уряд СР хто може выужывати електорнічну форму
зрахованя. Конштатовав, же РОС перед
зрахованьом жытельства поступує в смыслі
Комплексного плану, котрый собі становила
на рокы 2010 і 2011. Увів, же мать розбігнуту
велику пропаґачну кампанію, головні, через
двойтыжденик Інфо Русин. Высловив велике подякованя русиньскым актівістам - Ф.
Віцови і Я. Допірякови, котры розбігли пропаґачну кампанію під назвов День русиньской културы, котра того року уж одбыла
ся в Пряшові, Ґіралтівцях і Старій Любовні.
Єдночасні конштатовав, же теперь є найпотрібніше ословити пріматорів і старостів сел,
жебы апеловали на вгодный выбер зраховуючіх комісарів. Тыж пропоновав зробити
пропаґацію на засіданях ЗМОС-у, через Дні
учітелів і т. д. Р. Віцо (АРОС) пропоновав
зробити коордіновану а не аматерьску пропаґацію. Повів, же хыбить йому головна
ідея пропаґації, централне гесло і лоґо пропаґації. Так само пропоновав вытвориты
мапу з містами, де буде цілені робена пропаґація, як і обговорити конкретны місця,
де будуть умісчены пропаґачны білборды.
І. Бандуріч (РК РОС) повів, же актівности,
котры розбігла їх орґанізація, застрешують
цілый бардійовскый реґіон. Увів, же перебігли їднаня зо старостами сел бардійовского окресу, были выдрукованы пропаґачны
матеріалы в формі календариків, в котрых
апелують на наближуюче ся зрахованя
жытельства. Інформовав і о тім, же його
орґанізація, за підпоры спонзорів, выдрукує
пропаґачны летачікы з менами русиньскых
великанів і будителів, котры суть уж і того
часу в обігу. При пропаґачній актівности пропоновав выужыти і документарный
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і конштруктівной роботы, в інтересі приношіня
духовных і моралных цінностей до сполочного
сокровища як русиньского так і словеньского
народа. Найвысшы представникы орґанізацій
обговорили і вопрос можливости вынику Дому
Словеньско-русиньской взаємности, котрый
бы быв в Пряшові або в Гуменнім і в котрім
бы мали застрішіня обидві орґанізації і котрый
бы іщі веце зєдночовав Русинів і Словаків. Говорило ся і о сполочных проєктах, котры хотять орґанізації зреалізовати. Меджі основны
належыть масова акція День Словеньскорусиньской взаємности, проєкт в рамках юбілейного Х-го Фолклорного Пряшова, як і різны
словеньско-русиньскы конкурзны пополудня

на основных школах. Была обговорена і барз
інтерсна тема – підпис Меморанда о взаємній співроботі меджі МС і РОС, котрого
обсяг представителі орґанізацій в даный час
конціпують, жебы міг быти підписаный што
найскорше на сполочній славностній академії.
Матичари не скрывали, же меджі Русинами чують ся добрі о чім свідчіли і довгы, спонтанны
бісіды. Ведь і сам председа МС інж. Йозеф
Ткач высловив ся, же є ґрекокатоликом і походить з теріторії Земпліна, де є тыж велика енклава Русинів, зато є і він сам великым
сімпатізантом Русинів. „Мы пересвідчены, же
днешнє стрітнутя не є марностьов і принесе
зрілы плоды конкретной сполупраці про обидві стороны”, - додавать з усмівом і пересвідчіньом председа МС.

філм: Naše rusínske tradície nám nedovolia
zabudnúť, як і іншы філмы з русиньсков тематіков. Єдночасні згоднув ся з тым, жебы
РОС была головным коордінатором пропаґачной і медіалной кампанії. М. Мнягончак
(ЗІРС) пропоновав, в рамках пропаґачной
актівности, ословити вызначны особности културно-сполоченьского і політічного
жывота, як напр.: Якубіска, Бондру, Калиняка, Міклоша і т. д., через котры бы
кампань мала векшу силу ословліня і моралну підпору. М. Караш (СФРМ), пропоновав ословити головні молоду ґенерацію
через модерны інтернетовы споїня, якым
є фейсбук, тыж повів, же треба ословиты
і Уряд Влады СР в смыслі, жебы поміг
роспрудиты пропаґацію, напрямену на
зрахованя. Участвуючім передав і тзв.
,,блесковку“ на ословліня людей перед
зрахованьом, в котрій суть высвітлены
цінны факта о Русинах і русиньскій народности. Дале пропоновав, жебы окремы
русиньскы орґанізації давали пропозіції до
русиньского высиланя, головні теперь, перед зрахованьом жытельства. На достойну кампань пропоновав выужыти і містны
рогласы і телевізны реґіоналны ,,шоты“. о.
Я. Поповець (ОСЙК), высловив думку, же
не є добрі во великій мірі і довєдна нараз
ословиты людей пропонованыма літаками і письмами. Пропоновав поступность
стратеґії перед зрахованьом. Высловив
ся, же ОСЙК, через своїх вірників робить
достойну кампань про што найліпше усвідомліня русиньской ідентічности. о. Ф.
Крайняк (ОСЙК), притомным передав
Артос і Ґрекокатолицькый календарь на
2011 рік, в котрых уж перебігать пропаґація
перед зрахованьом жытельства. Высловів
максімалну підпору при пропаґації, головні, з боку церькви. Інформовав, же на
посліднім засідані САРО быв зволеный
за председу А. Зозуляк, а підпредседу Ґ.
Бескід. Припустив обговорити зміну лоґа
з автором теперішнього лоґа зрахованя о.
Костілником. П. Крайняк (САРО) передав
інформацію, же і політічна партія Мост –
Гід, рихтує пропаґацію через білборды
про Русинів, Ромів і Мадярів. Єдночасні
інформовав о складі САРО, котре творить:
ОСЙК, ОО РОС Свідник, Русин і НН, РКОАД,
Руськый Клуб 1923, Общество Е. Вархолы,
СРПС і САРК. С. Гіряк (КРС) підпорив дотеперішню літачікову кампанію РОС, до
котрой хоче орґанізація – Клуб Русинів Сло-

веньска - актівні запоїти ся. Повів, же в співроботі з Д. Реґетім приготовлять далшых 5
летачіків о вызначных особах загранічных
Русинів, котры орґанізація дасть потім
выдруковати. Тыж пропоновав зробиты
анімованы шпоты на тему: Русин Василь,
а так тыж інформовав і о замірі на подаваня проєктів, котры будуть прямовати ку зрахованю жытелів, наприклад, з популарным
співаком Маріяном Чековскым в рамках
конкурзу русиньской популарной музыкы,
бісіды зо славныма родаками Русинів і т.
д. Высловив думку о рефундації проєктів,
заміряных к зрахованю жытелів. С. Лисінова (РОС) допрошовала ся на смерованя
нововыникнутой орґанізації Клуб Русинів
Словеньска в смыслі, же єй новый председа є єдночасні підпредседом орґанізації
Здружіня Русинів Словеньска, котра записала ся недобрым меном при фінанчнім
выспорядані акції: Koncert M. Mačoškovej
pri príležitosti 70. jubileá (обшырніше о тій
проблематіці будеме інформовати в далшім чіслі ІР). Высловила ся, же таков
формов роботы нововыникнутых орґанізацій може доходити ку вытваряню планого
мена меджі Русинами, а то і в цілословеньскім контексті, главні теперь перед
зрахованьом жытельства. Пропоновала,
жебы нововыникнуты орґанізації перед
надобытьом ґрантовой дотації на самый
перед указали способность реалізовати
окремы актівіти з боку своїх членів, а аж
потім ухаджати ся о дотації. Дальшым
пунктом проґраму было проїднаня замерів
русиньскых орґанізацій в процесі народного оброджіня Русинів Словеньска. З діскузії выплинуло, же тото є тыж шырока
область роботы, котру треба выдвигнути
в окремых пунктах при далшых їднанях.
Участвуючі стрітнутя в короткости обговорили і актуалный вопрос, якым є сітуація
в Народностно-етнічнім высылані Словеньского розгласу (НЕВ СР) в Кошыцях,
рішіня вопроса назвы орґанізації ЗРУС
в протіправнім заступовані двох народностей - Русинів і Українців. На конець вшыткы
участвуючі догодли ся, же за Округлый стіл
буде призывати ся за кажду орґанізацію
лем єден член з діючой організації. Згодли
ся і в тім, же і по зраховані жытельства буде
періодічні засідати Округлый стіл Русинів,
котрый буде мати допереду становлены
темы. Найблизше засіданя Округлого стола Русинів одбуде ся 5-го марця 2011.

Найвысшы представителі Матиці Словеньской меджі Русинами

телів Русинів, як і на Народный проґрам Матиці словеньской, при выникнуті котрой в 1863
р. стояли як Словакы, так і представителі
угорьскых Русинів. А в дусі высше уведженых
історічных фактів несло ся стрітнутя, на котрім
брали участь за МС - Інж. Йозеф Ткач - председа МС, Мґр. Ян Ешток - справця МС і ПгДр.
Ладіслав Матиско - Крайскый председа МС
в Пряшові. За РОС – Владимір Протівняк председа РОС, Мґр. М. Кереканіч і Бц. Сілвія
Лисінова - члены ВВ РОС. Стрітнутя несло
ся в приятельскім дусі і было на нім обговорено вельо інтересного о взаємній співроботі,
в дусі котрой хотять обидві орґанізації приспівати ку далшому розвиваню ціляусвідомленой
►с. 1
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Заміряне на Русинів

Zamierené na Rusínov

Літературне свято
в Пряшові
Текст і фото: Петро Медвідь
нштітут русиньского языка і културы Пряшівской універзіты в Пряшові (ІРЯК ПУ)
14-го фебруара 2011 р. гостив в просторах
засідалні Ректорату ПУ три події. Дообіда
одбыло ся стрітнутя Сполку русиньскых писателів Словеньска (СРПС) і стрітнутя Словеньской асоціації русиньскых орґанізацій
(САРО) в рамках котрого СПРС офіціалні
став ся членом САРО. По тім о 12-ій годині
была найвызначніша акція того дня - Святочна презентація публікацій в русиньскім языку,
котры были выданы в 2010 р. -споєна з передаваньом премій Літературного конкурзу
СРПС. Акцію, на котрій взяло участь много
літераторів і іншых гостей, інтересуючіх ся
о рух в русиньскім літературнім світі, міло
одркрыла наша вызначна співачка Марька
Мачошкова. Потім уж взяв слово Мґр. А. Зозуляк, шефредактор редакції періодічной і неперіодічной пресы Русин і НН і доц. ПгДр. А.
Плішкова, ПгД. Славностна презентація была
напрямована ку двом цілям: по- перше, презентовати вєдно книжкы 4-ох выдавательскых
субєктів, а то: Русин і НН, АРК, СРПС і ІРЯ-

І

ПОЗВАНЯ

Позываме Вас
на вырочне членьске засіданя
Містной орґанізації Русиньской оброды в Пряшові,
котрe одбуде ся

в четверьг 3-го марця 2011 о 16,30 год.
▲Погляд на участників акції, меджі котрыма можете відіти авторів нововыникнутых книжок, як
і оціненых в Літературнім конкурзі СРПС.

ІК. По далше, представити нажыво авторів, котрых многы знають лем з їх книжок.
В рамках одборнішой презентації книжок
были приготовены рецензії і анотації. Мґр.
І. Джундова, ПгД. з ПУ рецензовала дебут
учітелькы русиньского языка Іветы Мелинчаковой під назвов І Янкови, і нянькови. Зеркадліня Николая Ксеняка і Мої жалі русиньского
писателя Юрка Харитуна одборні аналізовав
доц. ПгДр. П. Каша, к.н., котрого рецензії,
про його загранічну працовну вытяженость,
яка йому не доволила взяти участь на акції, были перечітаны в заступліні. Дебутову історічну книжку о єднім з найстаршых
ґрекокатолицькых священицькых родів
Павловічовців із Шарішского Чорного од
аматерьского історіка Рудолфа Павловіча,
котрый аж вдяка інтересу о свій корінь нашов, же походить із русиньского роду - презентовав ПгДр. М. Мурцко, к. н. з ПУ. Рік 2010
быв богатый на дебуты русиньскых авторів,
бо і анотація ПгДр. К. Копоровой з ІРЯК ПУ,
котра є того часу і предсідательков СРПС,
заоберала ся о книжну первотину, конкретні
о книжку К. Мороховічовой-Цвик, яка мінулого року выдала свої Думкы і тужбы. Послідні
дві презентації были присвячены зборни-

www.rusin.sk

на малій сцені Театра Александра Духновіча в Пряшові.
Проґрам:

Презентація і выміна членьскых леґітімацій, вольба мандатной і
пропозіційной комісії, справа о актівности МО РОС - Пряшів за 2010
рік, діскузія, вольба председу і выконных орґанів МО РОС - Пряшів.

Участь на членьскім засідані є барз потребна і з той
прічіны, же новозволены орґаны будуть робити
в часі зрахованя людей на Словенську.
кам русиньской літературы. На перед доц.
ПгДр. А. Плішкова ознакомила участників
з Русиньскыма соловями, зборником якый
обсягує тексты, выдрукованы в рамках Поздравлінь Русинів як приложка Народных
новинок. На конець Мґр. А. Зозуляк одпрезентовав новый Русиньскый літературный
алманах на 2010-ый рік, котрый окрем творів з Літературного конкурзу 2010 обсягує
і літературны тексты далшых русиньскых
авторів і рецензії їх творів. В своїй презентації указав на новинку в русиньскых учебниках
на Словеньску, а то ,,свіжо“ выдану Музычну
выхову про 1-ый і 2-ый річник основных школ,
котра до теперь хыбила. Потім уж мали можливость повісти штось ку своїм творам самы
авторы. Тоту можливость выужыли лем К.

Мороховічова-Цвик і Р. Павловіч. По презентаціях проґрам продовжовав тов найславностнішов частьов, переданьом премій за
Літературный конкурз 2010. В конкурзі взяло участь шість писателів і одборна комісія
оцінила 4 із них. Перше місце здобыв Юрко
Харитун, котрому премію не мож было особні передати, бо на акції не брав участь зо
здоровельных прічін. Комісія приділила і дві
другы місця: Осифови Кудзейови, і дебутантці Кветі Мороховічовій-Цвик. Петрови
Ялчови, молодій крови русиньской поезії
зостало третє місце. Акція закінчіла ся роздаваньом книжок, споєнов з автоґраміадов.
Цілый проґрам як і кількость участників на акції, вытворили атмосферу достойного свята
русиньской літературы на Словенньску.
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Учуєме, увидиме

Vypočujeme, uvidíme

Комплетный проґрам выступлінь Театру Александра
Духновіча в Пряшові на міцяць марець 2011

РУСИНЬСКЫЙ ПРОҐРАМ

на місяць марець 2011
2.3.2011 – СЕРЕДА
18.00 – 18.30 Радіоновины
4.3.2011 – ПЯТНІЦЯ
18.00 – 18.30 Радіоновины
8.3.2011 – ВІВТОРОК
18.00 – 18.30 Радіоновины
20.00 – 21.00 Радіомаґазин
21.00 – 21.30 Літературна релація - репріза
21.30 – 22.00 Музыка народностей
10.3.2011 - ЧЕТВЕРГЬ
18.00 – 18.30 Радіоновины
12.3.2011 – СУБОТА
18.00 – 19.00 Радіо молодых
Приповідка: Й.Петров:
Планы хлопці
19.00 – 20.00 Радіомаґазин – репріза
20.00 – 20.30 Подобы жывота
20.30 – 21.00 Музыка надорностей
13.3.2011 – НЕДІЛЯ
7.00 – 8.15
Літурґія ҐКЦ Радвань
н. Лабірцьом
8.15 – 9.00
Музычны поздравы
18.00 – 18.45 Село грать, співать і думу
думать: Волиця
18.45 – 19.00 Музычна релація
14.3.2011 – ПОНЕДІЛЬОК
18.00 – 18.30 Радіоновины
16.3.2011 - СЕРЕДА
18.00 – 18.30 Радіоновины
18.3.2011 – ПЯТНІЦЯ
18.00 – 18.30 Радіоновины
22.3.2011 – ВІВТОРОК
18.00 – 18.30 Радіоновины
20.00 – 21.00 Радіомаґазин
21.00 – 21.30 Подобы жывота - репріза
21.30 – 22.00 Гітпарада русиньскых співанок
24.3.2011 – ЧЕТВЕРГЬ
18.00- 18.30 Радіоновины
26.3.2011 – СУБОТА
18.00 – 19.00 Радіо молодых
Приповідка: Е. Костова:
Епідемія тракторів - репріза
19.00 – 20.00 Радіомаґазин – репріза
20.00 – 20.30 Літературна релація: Ш. Сухый:
Сеячі на русиньскым полю
– В. Янко
20.30 – 21.00 Гітпарада русиньскых співанок
– репріза
27.3.2011 – НЕДІЛЯ
7.00 – 7.45
Село грать, співать і думу
думать – репріза
7.45 – 9.00
Музычны поздравы
18.00 – 18.45 Кумови
18.45 – 19.00 Музычна релація

2. 3. o 19:00 на МС
Михаил Євґрафович Салтыков-Щедрин
О ДВОХ ҐЕНЕРАЛАХ
(фантазія)
Режія: Светозар Спрушаньскый
Вызначны артісты днесь уж старшой ґенерації русиньского Театру Александра Духновіча в Пряшові – з герецьков бравуров їм приналежачов і з легкістьов гусльовых віртуозів –
перекрочують в тій інсценації выдуману лінію
меджі реалнов фантазійов. Вітриком выдуму,
ноншалантного нонсенсу, іронічной імаґінації,
ніжного надгляду... Забавков пєсы, лірізмом
атмосферы, комічностьов нехоченой бізарности. Гляданя привитають в утулній хыжці
двох пензіонованых ґенералів. Зо вшыткым,
што ку такым особам належыть: хлопска дудравость, дітеньске взаємне нападаня ся,
хлопска марномыселность. З властными
снами, необычайными представами, ніч не
вырішыными бісідами і споминами. Єдиным
їх партнером є великый їдаленьскый стіл! А –
глядач! А нечекане преквапіня.
Вєдно найдеме ся на опущенім острові
серед шырочезного моря. Солнце палить, є
невынослива горячава, мучіть нас голод...
Кідь хотять нашы двоми ґенералы пережыти,
суть нучены гледати собі пожывень. А єдновєдинов можностьов у їх новій сітуації є їх
властна фантазія і єдиный ґазда, котрого собі
найдуть. А вецей уж не прозрадиме.
В ролях Двох ґенералів увидите Василя
Русиняка і Осифа Ткача
А як ґазда їм буде напомічный Євґен Любезнюк
9.3. o 19:00 на ВС
Б. С.-Тімрава – О. Шулай
ТЯПАКОВЦІ
Режіа: 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!

▲Артісткы Владька Брегова наліво і Ярка Сисакова барз добрі згостили ся своїх ролей в лінивых
Тяпаковцях.

18.3. o 19:00 на ВС – ПОЗОР – ПРЕМЄРА!
Михаела Закутянска
ГАВАЙ
Режія: Зоя Зупкова
1. премєра
Гавай є дебутом молодой пряшівской
драматурґічкы Михаелы Закутяньской. Траґікомедія із теріторії русиньского села, з
характерістічнов назвов Гавай, є коморнов
історійов о гледані себе самого на періферії
Европы, в кругу не цалком тіпічной фамелиї.
Головна протаґоністка – двадцятьрочна Янка,
снажыть ся найти способ, як утечі за муры –
кухні, дому, села.
23.3. o 19:00 ВС
2. премєра
Михаела Закутянска
ГАВАЙ
Режія: Зоя Зупкова
30.3. o 19:00 на МС
Даніїл Ґінк – Федор Михайлович Достоевский
ЄКАТАРІНА ІВАНОВНА
(вольні подля роману Преступліня і потрестаня)
Режія: Светозар Спрушаньскый
Інсценація є монолоґом Екатеріны Івановны
Мармаладовой, ґерої з роману Ф. М. Достоєвского Претупліня і потрестаня. Монолоґ адресіє позваным гостям–глядачам, котры суть
участниками комашні на памятку єй усопшого
мужа Семйона Захаровіча Мармаладова.
В главній ролі Єкатеріны Івановны – Владіміра Брегова. Єй діти: Поля – Дана Петрікова,
Коля – Якуб Шімко, Ліда – Елізабета Шімкова.

28.3.2011 –ПОНЕДІЛЬОК
18.00 – 18.30 Радіоновины
30.3.2011– СЕРЕДА
18.00 – 18.30 Радіоновины
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Рекомендуєме, інформуєме

Odporúčame, informujeme

На задуманя ку зрахованю людей
Належыме ку тым Славянам, котрых іщі нихто не переміг!
М. Кійовскый, Кошыці

за короткый час змізне, як сніг в
яри, кідь засвітить солнце. Наш
русиньскый народ пережыв уж
веце як 2000 років. Пережыє іщі
хоць лем 100 років? То залежыть
лем од нас, ці будеме ґолосити ся

ы, Русины, належыме до
конарика выходных славян, де належать і Руси,
Білоруси, Українці. Выходны
Славяни суть бойовный
патріотічный народ. Одколы
єкзістує людство, іщі нихто
не переміг выходных Славян, докінця ани Татары,
Монґолы, Болгары, Мадяри, Шведы, Французи,
Німці і іншы. Ведь каждый
мусив утікати з їх землі. А і
зато многы нашы предкы
ґолосилы ся ку руському народу, бо віділи в нім приклад
і охорану. Но теперь уж є
іншый час. Наш русиньскый
народ хранить Європска
унія, словеньска держава,
Конштітуція. Не жыєме в
першім тісячрочі, але в році
2011. Ведь уж в 1241 р. Кі- ▲ Погляд на родостром Славян. З книжкы:
євска Русь была громена Laco Zrubec, Prvý známy bol PRIBINA.
Монґолами і роспадала ся
на окремы королівства. В Рімській ку свойому коріню. Як я уж увев,
імперії нас называли Рутены. русинскьий народ пережыв ТаНашы прапрапредкы бойовали тарів і іншы кочовны народы, так
по боці Ріманів аж до падіня Ріма мусить пережыти і теперь, кідь на
(410-415 р.). А што нам, бідным тото мать пригоду указаты ся при
Русинам, теперь остало?! Кусо- зраховані того року в маї. Порозчок землі на малім Словеньску. думійме над тым, чом А. Духновіч
А кідь о тоту землічку не будеме не ґолосив ся ку Русім, Українцям
своїм сумліньом старати ся, так або Словакам, але перед цілым

М

світом повідав, Я Русин быв, єм
і буду к Русинам ґолосити ся. Не
маме за што ганьбити ся, ведь
нашы люди не роблять ганьбу
Русинам ани Словеньску. Ведь

ШТО НАС ЗАІНТЕРЕСОВАЛО
-сілорогы чітателі, жывот приносить все інтересны,
тяжкы, веселы, но даколи і
смутны сітуації. Мы ку вам днесь
приходиме з новов рубріков, в котрій принесеме моніторінґ редакції Інфо Русин, де дізнате ся, што
нас заінтересовало, потішыло

Д

суть меджі нима і барз вызначны
люди: спортовці (Бондра), артісты
(Михал Гудак), як і політікы, науковці, вызначны докторы - так
придайме ся к ним - Русинам!
Русині, можуть вірующі найти
і на вебовых сторінкых православной церькви в Кошыцях в
рубріці ,,По-русиньскы“, котры
там періодічні поміщать прот.

або зармутило. В днешнім чіслі
редакцію Інфо Русина заінтересовала выставка новинок Інфо
Русин вєдно з фаребныма фотоґрафіями о жывоті кошыцькых
православных віруючіх на настінках перед входом до Православного Катедралного храму
Покрова Пресвятой Богородиці в
Кошыцях, што вытварять нелем
достойну пропаґацію новинок,

▲ Погляд на выставку Інфо Русина в Кошыцях.

▲ Штудентка Ґрекокатолицькой факулты і автор многых статей в Інфо

Русині – Інж. І. Фріцькый при настінці в Православнім храмі.

www.rusin.sk

но є і доказом того, же Русины
- дінамічна народность, о котрій
говорить ся во вшыткых сферах
жывота. А жебы інтересностей
не было мало, так іщі додаваме,
же вшыткы статі о православії,
котры были опублікованы в Інфо

І. Белейканіч. Іщі додаваме, же
за достойну пропаґацію Інфо
Русина як і Русинів в Кошыцях
належыть окреме подякованя
нашому вірному сполупрацовникови і русиньскому актівістови
інж. І. Фріцькому.
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НАШ ЮБІЛАНТ - Мґр. Мірослав Кереканіч
в різных културносполоченьскых сферах,

Найбівшов
но я увірена, же їм хотіло бы ся дознати ся
і штось з вашого приватного жывота.
одмінов про каждого
Значіть, якый є приватный жывот
ґр. Мірослав Кереканіч –
майстра фолклорного іскуства
М. Кереканіча?
народженый 17. 2. 1961
є великый і сердечный аплавз за його робоМій приватный жывот выразні
в Снині, своє дітинство
овпливнюють і доповнюють
пережыв в русиньскім селі
ту, котрый мать овельо бівшу ціну, як вшелиякы
жена Данка і дівка Данєлка.
сниньского окресу Кална Розматеріалны дары. А праві такым аплавзом одкрываме
Є такый, як і у вшыткых лютока. Є абсолвентом Педаднешню статю присвячену жывотному юбілею
дей - перемотаный старостяґоґічной факулты УПЙШ
ми і радостями і, на жаль,
в Пряшові. Як штудент
(50 років) Мґр. М. Кереканіча.
є барз часово обмедженый
Конзерваторії в Кошыцях
Любителям фолклору істо не треба барз передставльовати
мойов роботов.
выграв
цілословеньскый
його мено, котре є споєне з наймасовішов акційов Русиньконкурз в грі на акордеоні
ской оброды на Словеньску – Співы мойого роду, но і іншыма
Кідь же інтензівні довгы
і на меджінароднім конкурзі
рокы актівізуєте ся в руакордеоністів в Клінґентгалі
културно-сполоченьскыма акціями, котрыма выразні приспів
синьскім русі, мій далшый
в Німецьку, де обсадив 7-ме
ку народно-оброджуючому процесу Русинів,
вопрос є: Як оцінюєте сумісце. Робив в Україньскім наа саме не лем на Словеньску.
часну русиньску діяльність?
роднім театрі в ПУЛС-і, наперед
С. Лисінова, фото авторкы

М

як член орхестра, нескорше як
його ведучій і діріґент. Од 1991 р.
робить в Гуменнім во Вігорлатьскім
освітнім центрі як методік про музыку
і спів. Екстерні учів гру на акордеоні в ОУШ
Ліпаны, ОУШ Снина і напослідок в ПОУШ
Михалівці на деташованім робочім місці в Гуменнім. В 2008 р. заложыв Пріватный центер
вольного часу Птічє з реґіоналнов актівностьов, замірянов на утримованя оріґіналных
русиньскых і сотацькых културных традіцій
в реґіоні Вышнього Земпліна. Є умелецьким
і орґанізачным ведучім ФК Хемлон Гуменне,
ДФК Хемлонячік, ведучім народной капелы
Соколей і співацькой ґрупы Гачуры, з котрыма
реалізовав вельо успішных акцій на Словеньску і за граніцями – в Єгіпті, США, Турецьку,
Ґрецьку, Болгарії, Сербії, Хорватії, Словенії, Македонії, Мадярьску, Італії, Портуґалії,
Франції, Голандії, Белґії, Німецьку, Польщі, на
Україні і в Чехах. М. Кереканіч є і драматурґом,
сценарістом і режісером проєктів – Фестівалу
народных співанок – Земплін шпіва, Фестівалу русиньскых народных співанок – Співы
мого роду як і популарной акції – Фолклорне
пообідя в гуменьскім сканзені. Реалізовав записаня звуковых носічів про Николая Петрашовского із Гуменного, Маріянну Железну із
Хмельовой, Дуо Дума зо Снины, про співацькы
ґрупы Дупна із Ясенова, Кудзель із Довгого
над Цірохов, Старінчанку зо Снины, Гнойняни із Михаловець, Пыхончанку із Пыхонь
і Гачуры із Гуменного. Послідніма проєктами
в тій области суть рождественне ЦД співацькой ґрупы Гачуры і Рутеніка – ЦД найліпшых
русиньскых співаків, котрых выдавательом
є РОС. Уж окрем высше уведженых актівностей М. Кереканіч є довгорочным членом РОС,
того часу і членом ВВ РОС. Є старостливым
вітцьом дівкы Данієлкы, котру веде од маленка ку фолклору і з котров вєдно з його женов
Данов жують в малебнім селечку Птічє окрес
Гуменне.
З нагоды його жывотного юбілею мы попросили ся нашого юбіланта:
50 років – найпродуктівнішы рокы
жывота. Час, коли чоловік мать за собов
даякы жывотны скусености; час, коли уж
може оціньовати свій жывот. Зато мій одразу першый вопорос є: Як оцінює свій
50-рочный жывот, пан Кереканіч? Кідь бы
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Думам собі, же русиньске
двіжіня є лем на зачатку. В минулім році РОС ославила свій 20-ый
юбілей, што значіть, же 20 років мать
можливость офіціалні розвивати русиньску
културу і сполоченьскый жывот. Но од самого
зачатку маме великый проблем з історічным,
културным і сполоченьскым выспоряданьом
з насилнов українізаційов, наслідкы котрой
чуєме і днеська, а то во веце сферах – сполоченьскій, културній, реліґійній і школьскій.
Єдным словом, мы бы тото могли назваты –
колектівне страчіня русиньского усвідомліня
у векшій кількости русиньскых жытелів. Є то
барз тяжка проблематіка і было бы, може, добрі вытворити русиньскый історічный інштітут,
котрый бы тот, про Русинів зложный період,
детайлні аналізовав і выводив наслідкы і понаучіня. В сучасности (колись єдно русиньске)
двіжіня ділить ся на 3 ґрупы, а то: Русинів,
Русинів–Українців і Українців. Зато собі барз
ціню оправдовых, патріотічных Русинів, котры
памятають на завіть своїх предків і своє історічне і културне коріня. Ціню собі і Укрїнців,
котры мають україньскы коріні або културні
выпрофіловали ся як Українці, но не розум-

дав ся вернути час, што бы вы хотіли во
своїм жывоті змінити?
Жывот приносить вельо вшелиякых сітуацій: раз ліпшы, раз гіршы... Но я можу повісти,
же я в основнім спокійный чоловік, бо я мав
во своїм жывоті таке щастя, же были коло
мене фурт добры люди, котры мі фурт добрі
радили, рекомендовали як треба в жывоті поступовати і рішыти різны сітуації. Были то мої
родичі, родина, приятелі і учітелі. Хочу повісти, же я мав барз добрых учітелів, на котрых
собі іщі теперь з любовйов споминам і дякую
їм за вшытко, што про мене зробили.
Многы нашы чітателі істо, познають ваш
професіоналный профіл, як і вашу роботу

▲ М. Кереканіч зо своїма двома сокровіщами:
наліво дівка Данєлка, направо жена Данка.

www.rusin.sk

Свято фолклорного майстра

Sviatok folklórneho majstra
теперь выужыти можность - подяковати ся
такым русиньскым ,,матадорам,“ якыма были
і суть: В. Турок, П. Дупканіч, І. Бандуріч, Я. Калиняк, А. Кузмякова, А. Зозуляк, А. Плішкова,
В. Хома, М. Штеньо, но і многым іншым. Барз
добрі, же о русиньску проблематіку зачала ся
інтересовати і молода ґенерація, котра зєдночує ся в орґанізації Молоды Русины. Як раз
тота орґанізація вытварять добру перспектіву до будучности. Барз прапотребнов темов
дня є і професіоналізація, як і нова сістема
ряджіня културного і сполоченьского жывота
Русинів. Прецік не мож, жебы таку роботу
выконовали аматери, а то до кінце в своїм
вольнім часі на непроспіх своїх родин. Зато
є потребна інштітуалізація і векша коордінація
діяльности. Думам собі, же треба вытворити
русиньскый округлый стіл, становити собі
короткочасовы і довгочасовы цілі, пріоріты
і поступность далшых кроків. А тым властні
гледати приятелів, котры нам нашы цілі поможуть наповнити, а то нелем дома, но і за
граніцями.

▲ М. Кереканіч зо свойов великов любвов ДФК Хемлонячік ( четвертый рад, першый справа) під Айфеловков во Франції.

лю так званым Русинам-Укрїнцям, котры
твердять і просаджують, же Русины, то суть
властні Українці, конкретно, же Русины суть
конариком на україньскім стромі...Інтересно,
же держава Україна офіціалні узнала на своїй
теріторії веце як 150 народностей, но, на жаль,
Русины меджі нима не суть. Інтереснішы суть
і слова бывшой премєркы Україны Тімошенковой, котра на пресконференції новинарці
Лисіновій, котра просила ся на Русинів, одповіла: Русины? Така народность і народ не
єкзістує! І єй слова суть великым доказом одношіня Україны к Русинам...Я особні не мам
проблем з Українов як державов, як і з україньсков културов. Мам вельо приятелів меджі
україньскыма умелцями, а докінця і в моїм
репертоарі мають колектіви, котрым я ведучій, україньскы співанкы і танці, што значіть,
же даколи пропаґуєме і україньску културу.
Но фурт собі усвідомлюю єден важный факт,
же мої родичі суть Русины, а я з почливости
ку ним і навколишнім народам хочу і все буду
захововати і пропаґовати културу своїх предків. Русины-Українці суть якымась матантами,
не суть ани в Конштітуції і законах СР, де находять ся лем народности Русин і Українець.
Значіть, по-мойому, од Русинів одышли, но
к Українцям іщі не прийшли, а лем мутять
воду, заваджають людей в нашім реґіоні, перешкоджують розвитку русиньского двіжіня
і фомованю русиньского усвідомліня.
О заміряні такых орґанізацій свідчіть
і факт, же русиньскы орґанізації суть членами Світового конґресу Русинів, а україньскы
і русиньско-україньскы належать до Европской і світовой ліґы Українців. Но великым
проблемом є і тото, же ,,скрыты“ РусиныУкраїнці інфілтровали ся і до русиньского руху. А як проявлюють ся? Выкликують
непотребны проблемы, конфлікты, котры нас
одваджають од конкретной роботы, основують фурт новы і новы русиньскы орґанізації
і невалушныма акціями, вельо раз на низкій
уровни одкроюють з фінанчной часточкы, котра є приділена на русиньске двіжіня, а тым
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обмеджують і заборонюють сістематічній
і концепчній актівности сердечным Русинам.
Русиньскый рух того часу пережывать меншу крізу, котра полігать во выміні ґенерації.
Тоты, котры ініціовали выник Русиньской
оброды, помалы одходять і треба приготовити новых лідрів, котры наступлять на їх місця.
Но треба ся їм подяковати. Ведь вдяка ним,
быв кодіфікованый русиньскый язык, была
узаконена русиньска народность, выник Інштітут русиньского языка і културы, русиньске
высыланя в розгласі і словенській телевізії
і в непосліднім ряді є выникнутя русиньского
музею. Окрем того, была вытворена сістема
різных русиньскых цілословеньскых конкурзів про русиньскых жытелів, но і вельо іншых
інтересных акцій. Самособов, не вшыткы
їх снажіня были досягнуты до такой міры,
як хотіли, но жывот є уж такый...Хотів бы я і

Підрорує, по-вашому, держава достаточні русиньску културу? Заоберать ся достаточні русиньсков проблематіков?
Істо, же нєт! Хоць треба оцінити, же Словеньска републіка вытворила леґіслатівны
можности про розвиток русиньской културы
і школства, но 40-рочна українізація охабила на русиньскім народі великы раны, котры
треба вылічіти. В першім ряді держава мусить усвідомити собі, же словеньскый народ
мать к Русинам поздовжности, бо Русины
окрем іншого были при заложіні Матиці Словеньской, обгайовали Словаків на Угорьскім
сеймі, вєдно забороньовали мадярізачным
снажіням і были при заложіні Чеськословеньской державы. Жаль, же барз мало тоты
історічны факты суть публікованы, як і добры
одношіня і співробота штуровців і русиньскых
будителів при храніні народных інтересів.
Но але перейдьме з минулости до сучасности, а ту хоче ся мі повисти, же словеньскых
Русинів теперь децімує асімілація, а то найвеце економічна наслідком планой економіч-

▲ М. Кереканіч другый зліва на засіданю ВВ РОС в Пряшові .
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виток русиньской културы і русиньского усвідомліня в інтересі Словеньска.

►с. 7
ной сітуаціі реґіонів, де жыють Русины. Суть
потребны стімулы на підпору господарьского
ровитку реґіону, головні в тім, жебы молоды
талантованы люди не мусили одходити за
роботов мімо русиньского реґіону. Істо тото
поможе нелем Русинам, но і майорітному
жытельству. За дальше, треба выспорядати
ся з уж уведженов українізаційов, бо обнов-

Знаме, же Вы, майстре фолклору, вельо
свойой роботы присвячуєте молодій ґенерації як раз в области фолклору. Є подля
вас задость підпорована тота наступуюча
ґенерація од державы або самосправ?
Робота з молодов ґенераційов фолклорістів як і з молодежов вобще є в сучаснос-

Sviatok folklórneho majstra
Яка стратеґія бы, по-вашому, помогла
найвеце економічній сітуації на Словеньску?
Вшытко є в людях і о людях. В тім смыслі, же
вдяка нашым выборам будуть во веджіні общности способны і честны люди. Основныма
пунктами при обновліні економічного і сполоченьского жывота на Словеньску бы, помойому, мали быти: выможеность права,
зміна волебного закона в тім смыслі, жебы
нас в парламенті заступовали люди з нашых
реґіонів, редукція самосправы і зміна самосправного сістему, бой протів клієнтелізму,
фаміліярству і ґлупых партійных номінацій.
Дале, мав бы быти закон на охорону одборників як і способностей урядницькой роботы,
повышіня учітельской роботы, одлучіня
школства од самосправ і знова завести сістем школьскых самосправ, а в непосліднім
ряді усвідомліня собі, же основов розвитку
є лем а лем штудована, способна і креатівна
молода ґенерація з добрым одношіньом ку
свойому реґіону і к Словеньску.
Яке є желаня М. Кереканіча к його
вызначному юбілею?
Здоровя про мою родину, приятелів і про
вшыткых людей доброй дякы. А в непосліднім ряді, вельо способных, креатівных
і сімпатічных сполупрацовників.

▲ На помпезных ославах юбілею М. Кереканіча пришло поздравити много вызначных людей з области
културносполоченьского жывота.

ліня русиньскых школ і културы не дасть ся
зреалізовати без моралной підпоры Влады
СР. Знаме, же Русины, на розділ од іншых
народностей, не мають свою материньску
державу, што значіть, же не мають ани таку
підпору, як іншы народности од своїх держав.
Держава винна на ліквідації русинства в минулости і є єй повиностьов направиты хыби
і кривды, котры были выконаны на Русинах.
Як дальшый факт, котрый треба увести є, же
лем ґрантовый сістем на захорону русиньской културы є барз малый. Я того погляду,
же як раз ґрантовый сістем вытварять невраживость і непрятелів меджі русиньскыма
орґанізаціями, як і несістемове і неконцепчне
роздільованя пінязей. Є аж на заплаканя тота
мала кількость фінанчной підпоры, котра іде
на русиньску културу. Наприклад, Українці
мають в порівнані з Русинами лем половину
приголошеных жытелів к їх народности, но аж
2/3 фінанчных здроїв доставать як раз україньска народность, а то іщі не говорю о підпорі од окремой державы – Україны, одкы
є вытваряный протіврусиньскый лобінґ. Рішіньом высше уведженой сітуації бы, по-мойому,
могло быти вытворіня державов дотованого
Русиньского дому з таков штруктуров, як мав
колись Културный союз україньскых трудящіх, жебы свойов актівностьов і компетенціями одстранив наслідкы українізації, а тым
способом і навышіня фінанцій в ґрантовых
сістемах. Ведь Русины не мають к Словакам ниякы теріторіалны пожадованя, зато
хоцьлем ліпшы фінанчны условія бы їм мігла
держава дати. Жыєме в сімбіозі з майорітнов
державов, а наша култура выразні обогачує
словеньску културу, а тыж достойні презентує
Словеньско в загранічі. Добрым прикладом
того є і художній выслов Енді Вархолы – роз-
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ти великым проблемом. На жаль, же в тій
проблематіці нєт сістематічной поступности державных або самосправных орґанів.
Вшытко залежыть од ентузіастів в окремых
реґіонах, од їх жертвы, як і одношінь на
окремы економічны або політічны субєкты.
Є то смутне, же самосправны і державны
функціонари суть запозераны самы до себе,
до своїх ,,кшефтіків,“ а перспектіва реґіону
є їм легковажна.

Ку желаню самотного юбіланта припоює ся і редакція Інфо Русин зо своїм
выдавательом Русиньсков обродов на
Словенську. Окрем того жычіме іщі вельо неконечні довгых аплавзів за вашу
роботу, а к тому много сил і оптімізму
в професіоналнім і особнім жывоті. Дякуєме зато, же вы положыли до фундаментів русиньской културы вызначный
вклад, за котрый Вам, юбіланте, дякуєме з прязнотов сердця і співаме во фолклорнім дусі на многая і благая літ!

▲ М. Кереканіч зо своїма братами і родичами, котры в день його юбілею ославили тыж вызначный
юбілей – 50 років свадьбы. Друга зліва сестра М. Кереканіча пані Вантарова, котра, тыж так, як єй
брат, присвятила свій жывот фолклору на професіоналній уровни.

www.rusin.sk

Ближыть ся зрахованя!

Blíži sa sčítanie!

VYHLÁSENIE PODPREDSEDU
VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBInformácia o pripravovanom sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 LIKY PRE ĽUDSKÉ PRÁVA
A NÁRODNOSTNÉ MENŠINY
V súlade s nariadením Európskeho parlamen- Národnosť je možné zmeniť pri každom sčítaní,
tu a Rady č. 763 z roku 2008 z 9. júla 2008 sa ale materinská reč by mala byť znakom, ktorý RUDOLFA CHMELA K SČÍTAsčítanie obyvateľov, domov a bytov uskutoční vo sprevádza obyvateľa od narodenia až po smrť.
všetkých krajinách EÚ v jednom referenčnom Na sčítacom tlačive budú pred vyznačené mate- NIU OBYVATEĽOV, DOMOV
rinské jazyky všetkých národnostných menšín.
termíne, ktorým je rok 2011.
A BYTOV 2011

Príloha ku Sčítaniu obyvateľstva 2011

Zákon stanovuje obsah, rozsah, spôsob vykonávania, určuje rozhodujúci okamih sčítania
(polnoc z 20. na 21. mája 2011), určuje kto bude
objektom sčítania (ktorí obyvatelia Slovenska
a ktorí cudzinci budú objektom sčítania).
Bude sa pracovať s troma tlačivami – list obyvateľa, bytový list, domový list. V zákone sú priamo ustanovené niektoré pravidlá, ktoré súvisia
so zisťovaním údajov problematiky národnostných menšín.
Pri sčítaní je povinný každý obyvateľ poskytnúť
požadované údaje v rozsahu, tak ako sú deﬁnované v prílohe. Zber údajov sa uskutoční metódou sebasčítania, pri ktorom má každý obyvateľ
právo a povinnosť poskytnúť údaje za seba.
Prvýkrát v histórii sčítaní sa na Slovensku
bude pracovať v liste obyvateľa nielen s printovou podobou listu obyvateľa, ale bude možné aj
elektronické sebasčítanie obyvateľa. Vytvoria sa
podmienky na to, aby každý obyvateľ v krajine,
ktorý má záujem sčítať sa elektronicky dostal
k dispozícii tzv. bezvýznamový identiﬁkátor fyzickej osoby, aby dáta boli anonymné a obyvateľ sa
mohol sčítať aj elektronickou formou.
Údaje pri sčítaní budú zaznamenávané na
sčítacie tlačivá a tieto sa okrem štátneho jazyka
vyhotovujú aj v jazyku maďarskom, rómskom,
rusínskom a ukrajinskom, a to ako v listinnej, tak
aj v elektronickej forme na základe § 5 zákona
č. 263 z 18. júna 2008. V elektronickej podobe
bude sčítacie tlačivo aj v anglickom jazyku.
List obyvateľa obsahuje 24 identiﬁkátorov,
z ktorých sú tri národnosť, materinský jazyk
a najčastejšie používaný jazyk. Okrem toho sa
bude zisťovať štátna príslušnosť.
Národnosťou budeme rozumieť príslušnosť
k národu alebo etnickej skupine. Národnosť
detí do 15 rokov sa uvádza podľa rozhodnutia
rodičov. Na sčítacom tlačive budú predznačené
národnosti a etnické skupiny, ktoré sú zastúpené v Rade: slovenská, bulharská, česká, chorvátska, maďarská, moravská, srbská, nemecká,
poľská, rómska, rusínska, ruská, ukrajinská, židovská a iná národnosť.
Údaje o národnosti zapíše každý podľa vlastného rozhodnutia, nikto nemá právo tento zápis
meniť, resp. nútiť k zápisu inej národnosti, ako
k národnosti, ku ktorej sa sčítaná osoba hlási.
Materinským jazykom sa rozumie reč, ktorou
s obyvateľom hovorili rodičia. Ak s obyvateľom
hovorili rodičia s viacerými jazykmi uvádza sa
reč, ktorou hovorila s obyvateľom matka. Materinská reč nemusí byť zhodná s národnosťou.

www.rusin.sk

Najčastejšie používaný jazyk je nový indikátor,
ktorý súvisí s tým, že existujú ﬁrmy, kde sa hovorí
po anglicky a kde je pracovným jazykom angličtina. Najčastejšie používaný jazyk je jazyk, ktorý
obyvateľ najčastejšie používa v zamestnaní a
v bežnom spoločenskom styku. Rovnako bude
predznačený najčastejšie používaný jazyk. Môže
byť aj dopísaný.
Štatistický úrad SR vytvára pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 podmienky
na to, aby národnostné menšiny mali rovnaké
podmienky, resp. možnosti, prihlásiť sa k svojej
národnosti a k materinskému jazyku. Pre najpočetnejšie národnostné menšiny budú k dispozícii
jazykové mutácie sčítacích tlačív.
Je potrebné zabezpečiť zo strany starostov
obcí a primátorov miest výber kvalitných sčítacích komisárov, aby mohli citlivo a bezproblémovo splniť dosiahnutie legitimity a kvalitných
výsledkov sčítania. Tieto budú anonymné, bez
uvádzania mena, rodného čísla, dátumu narodenia a presného miesta bydliska.
V našich zmiešaných obciach s rusínskym
obyvateľstvom je potrebné využiť propagačnú
a osvetovú kampaň na to, aby sa občania bez
váhania prihlásili k svojim rusínskym koreňom.
Bude to mať zásadný vplyv na prideľované ﬁnancie v najbližších desiatich rokoch v tom, že sa
bude prihliadať na početnosť národnostnej menšiny dosiahnutú v posledných dvoch sčítaniach.
Oslovujeme preto starostov obcí v okrese Medzilaborce, aby sme mohli spoločne oslovovať
občanov, pripravovať pre nich hodnotné kultúrno-spoločenské podujatia pre rozvoj rusínskych
tradícií.
Nepodceňujme túto prácu pre svoje obce a
celý región. Rusínska obroda chce byť vašim
najbližším pomocníkom pri šírení prekrásnej rusínskej kultúry, dávaní možností uplatniť sa mládeži v amatérskych kolektívoch, pri podporovaní
talentov, vytváraní pracovných príležitostí na
osvetových a kultúrnych pracoviskách, v profesionálnych inštitúciách.
Cieľom je dosiahnutie zvýšenia počtu osôb
prihlásených k rusínskej NM, ktorý by sa mal
približovať k počtu prihlásených k materinskému
jazyku pri predchádzajúcom sčítaní v roku 2001.

Nehanbime sa za svoj pôvod buďme hrdými Rusínmi!
Výkonný výbor Rusínskej obrody
na Slovensku

Slovenská republika predstavuje dnes etnicky najrozmanitejšiu krajinu strednej Európy.
Túto skutočnosť vnímame ako obohatenie
sociálneho kapitálu celej spoločnosti. Roku
2011 sa Slovenská republika nachádza
v dostatočne pokročilom štádiu demokratického vývoja, aby túto prirodzenú viacetnickosť akceptovala a budovala lojalitu svojich
obyvateľov aj prostredníctvom podpory ich
identiﬁkovania sa s národnostnými a inými
menšinami.
Nadchádzajúce sčítanie obyvateľov okrem
iného zmapuje aj etnický obraz našej spoločnosti, jej jazykovú a inú rôznorodosť. Multietnickosť chápeme ako výhodu našej krajiny,
nie ako zdroj jej ohrozenia. Od príslušníkov
menšín očakávame, že v poskytovaní štatistických údajov budú prikladať vážnosť nielen
ekonomickým a spoločenským informáciám,
ale nezabudnú ani na prihlásenie sa k národnostnej komunite, od ktorej odvodzujú
svoju identitu, či s ktorou sa cítia kultúrne
spätí. Osobitne dôležité bude toto prihlásenie sa najmä u obyvateľov, ktorých etnická
identita sa vo vnímaní väčšiny vyznačuje
negatívnymi stereotypmi.
Slovenská republika 21. storočia nemôže
byť založená na historických traumách ani
na stavaní múrov. Je to sebavedomý štát
všetkých občanov, rešpektujúci pluralitu
a slobodu prejavu a odmietajúci vylučovanie pre národnosť, rasu, konfesiu či inakosť.
Vláda Slovenskej republiky chce byť garantom takého demokratického vývoja, ktorý
zabezpečí každému občanovi slobodný pocit v základných rozhodovaniach určujúcich
jeho dôstojný život.
Bratislava, 23. 2. 2011
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Юбілуюча култура

Jubilujúca kultúra

Наш юбілант – 55-рочный ПУЛС
Наш теперішній юбілант – Піддукляньскый умелецькый людовый субор (ПУЛС), а до 1996 р.
Піддукляньскый україньскый народный ансамбель (ПУНА), в роках 1993-1996, в часі шефованя В.
Марушіна, то быв і ПУЛЗ. А 2 рокы то было і танечне штудіо ТАД-а. За своїх 55 років зробив
немало прекрасной і плодной роботы на полі нашой културы. По зрушіні опереты, котра была
при тодышнім УНТ і роспущіні Україньского народного ансамблю пісні і танців, выникла потреба
заложыти на выходнім Словеньску народный ансамбель, котрый бы наповньовав потребы людей, котры на тій теріторії жыють. Тота потреба была наповнена 3-го децембра 1955 р. коли
тодышня „высша міць„ потвердила заложіня ПУНА на основі розвиваня нашых народных співанок, танців і музыкы на професіоналній уровни, а то з цілой выходословеньской области.
А. Гнат, фото: А. Жіжка i –сіла короткый час з ПУНА став
ся вызначный і жаданый
колектів, котрый вшыткых
преквапльовав своїм інтересным
репертоаром. Першым художнім шефом ансамбля быв Ю.
Костюк - вызначный музыкант,
діріґент і хормайстер. Приправа
і орґанізачны роботы тримали дакус довше, бо треба было прияти
до того колектіву около сто членів співаків, танцюристів і музыкантів.
Першу премєру тодышній
ПУНА мав аж 8-го мая 1957, і
мала великый успіх. Окрем Ю.
Костюка на творіні 1-ой премєры
актівізовали ся і такы майстры,
як: М. Нємцова, В. Лібовіцькый,
Р. Шулак, Ґ. Куцко і сценічнофолклорно Є. Бісс-Капішовска.
Од 1958 року шефом ансамблю
быв Ш. Ладижіньскый, котрый
до Пряшова пришов із Прагы, де
быв драматурґом Армадного умелецького субору Віта Неєдлого. А
кідь же походив з Матісовой, добрі познав наш русиньскый реґіон. Быв драматурґом, діріґентом,
хормайстром, композітором, але
і народным росповідачом. А пані
М. Немцова, котра была хореоґрафков ансамблю, родачка із
недалекого В. Шаріша - зась добрі познала главні шарішськый і
земплінськый фолклор, але і тот
прекрасный вышньоспішскый. А
тото было основов про вытворіня
новых танців і пестрых проґрамів.
А при тім мушу повісти, же, главні,
од тых двох вызначных людей я
вельо научів ся, што мі потім барз
помогло в часі мого шефованя в
ПУНА в 1981-89 роках. УНТ быв
„заяздовым” театром. За сезону
каждый колектів здійснив по 170
аж 180 выступів, што значіть, же
театер вєдно з ансамбльом зробили до 360 выступлінь в містах і
по селах. Памятам ся, же наприклад, в 1962 році в септембрі ансамбель выступив перeд публіков
45 раз. То быв в тім часі рекорд...
Ансамбель мав выступліня і по
цілій тодышній Чеськословеньскій републіці. На святах културы
в Свіднику, Камюнці або Меджілабірцях не смів хыбити ани єден

З
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▲ Хор ПУНА з бандурами - фото з кінця 60-ых років.

рік. А было і так, же лабірьскый
фестівал і мадярьскый фестівал
Чемадоку в Ґомбасеку одбывали
ся в єден день. А ПУНА быв
позваный і до Меджілаборець
і до Ґомбасеку. Жебы не скламати ани єдных ани другых, мы
рішыли, же выступиме на обидвох
фестівалах. Рано о шестій годині
мы везли ся до Меджілаборець,
де мы уж о девятій выступили
про Лабірчанів, а по проґрамі
зась путовали до Ґомбасеку, де
уж пополідне нас чекало далше
выступліня.
Або далшый парадокс. 5-го
мая 1970 року ансамбель мав
выступати з нагоды 25 років
ослободжіня в Пряшові. А нараз
пришло з Міністерства културы
позваня на славностный концерт до Братіславы на 6-го мая,
т. є. на другый день. Пряшівскы
орґанізаторы не хотіли ани чути,
жебы ансамбель 5-го мая не
выступив дома. А Братіслава, як
„высша міць,” тыж не хотіла попустити. Кідь Братіславчанам я
высвітльовав, же технічні тото
не може ся зреалізовати, же автобусами не прийдеме начас до
Братіславы. Было мі повіджено,
же хто ту говорить о автобусах
- маме і еропланы. І так, вшытко
допало, як треба. Рано мы насіли в Кошыцях до ероплана, і так
вырішыла ся, на першый погляд,
невырішуюча ся сітуація. А то,
главні, лем зато, же о концерты
піддуклянців быв все великый ін-

терес. На фестівалы колектів все
пришов із дачім новым, а люди
каждый рік чекали на свій ансамбель. Споминам собі на слова
свого доброго краяна і прятеля
од дітинства Б. Сотака, котрый

мі раз повів: „Перед каждым
Свідницькым святом мене траплять два вопросы: першый: як
допаду я із своїм радваньскым
колектівом, а другый, што нове
принесуть до Свідника піддуклянці”. Треба повісти, же ансамбель брав участь і на многых
реґіоналных фестівалах, котры
орґанізовав тодышній КСУТ, або
і окремы міста і села на різных
святах. А много раз то были і
дожінкы в многых містах, але і
цілословеньскы дожінкы в Нітрі.
Лемже можеме повісти, же ПУНА
не быв лем „українськый”, він быв
інтернаціоналный – славяньскоінтернаціоналный. В його проґрамах все перевышовали нашы
русиньскы пісні і танці, але і
словеньскы з многых реґіонів,
руськы, українськы, главні із Закарпаття. В проґрамах были
чеськы танці і співанкы. Но назва „українськый” мала свою
вагу, бо і україньскы проґрамовы
выступліня были домінантны, як
наприклад україньскый танець
„Гопак”, котрый быв основным
чіслом репертоару ансамбля або
українськы пісні за допроводу
прекрасных аж екзотічных бандур. І в Чехах піддуклянці были
частым гостьом, а то уж од самого свойого зачатку. Першый раз
то было в 1958 року з нагоды І-го
фестівалу
чеськословеньскых
народных ансамблів в Карловых
Варах, де і піддуклянці положыли

▲ Танець Перечко про мілого - солісты: Йожка Гнатова і Янко Редай.
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Юбілуюча култура
свій основный каменик до сполоченства чеськословеньской народной, а то музычной, співацькой і танцьовальной културы.
Треба спомянути, же в 1984 р.
ПУНА выступив і в пражскім Палаці културы із самостатным
вечірным проґрамом „Вінок мій
зеленый”. Не было то нияке свято ани політічна акція, быв то
нормалный културный вечор про
Пражанів, котрый мав величезный
успіх. Може і тоты поїздкы до
чеськых і моравскых країв допомогли тому, же ПУНА в 1985
році быв нагородженый высокым
державным орденом „Радом
праце” за свою културну і освітню
роботу нелем на выході Словеньска, але і в цілій Чеськословеньскій републиці. Велику нагороду
Лауреата Ціны Віта Неєдлого
ансамбель достав од міністра народной обороны Мартіна Дзура
за концерты про нашых вояків,
котрых не было мало. Во вступі
мы споминали творчу роботу Ш.
Ладижіньского і пані М. Нємцовой, но треба спомянути і далшых
вызначных людей, без котрых бы
ансамбель не надобыв такых
успіхів. Были то композіторы
і діріґенты, як: Ю. Цімбора, М.
Бурґр, А. Ціґер, В. Любимов, В.
Дворжак, Ю. Селчан, Т. Гаракалі
і далшы. Драматурґами были: Г.
Кваснікова–Розґєвіч, М. Дробняк, М. Дубайова, М. Ґарбера, а
о танцюрiстів і танці, окрем пані
Нємцовой, старали ся: І. Чісарик,
Ю. Ґоґа, С. Селчанова, П. Шірак і
много екстерных хореоґрафів, як
напр.: Ю. Кубанка, Ш. Носаль, А.
Опанасенко, М. Пузанов, Л. Куліков, Т. Андрашован, Й. Палка, С.
Страчіна, І. Ковачовіч, Ю. Дзякова,
С. Смекалова і далшы. Але ани
на дакотрых „ветеранів” не треба
забыти. А тых было невреком,
як: Й. Пригода, М. Мачошкова,
Р. Смотер, М. Ілящікова, Р. Ярощакова, П. Ярощак, А. Басалова,
М. Грабовска, Й. Павлик, Й. Піґула, П. Лопатка і много далшых. А
в танці? – Єва і Мішо Забавскы,
А. Лопаткова, М. Джупін, Й. Гнатова, Ю. Ватащін, Й. Бакшай, Я.
Редай, Й. Семян, Д. Лісонь, Н.
Качмарьова, К. Ляшова, Б. Панчакова, Ю. Проперова і т. д. Я
к і іншпіцієт - М. Петрушка або
прімаш Ю. Шаркезі. Многых мы
не спомянули, бо бы то быв барз
довгый список, та най нам пребачать. Але не мали бы мы забыти
на великого приятеля і актівного
помічника ПУНА – режісера І.
Іванча. Він першый „розбуряв”
хор із практікаблів до явіскового
простору. Він першый режіровав
оперету Г. Квіткы-Основяненка
„Сватання на Гончарівці”, де довєдна выступали члены драмы
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і ансамблю. Іванчо поставив на
сцені Дому културы в Пряшові
оперету С. Гулака-Артемовского
„Запорожець за Дунайом” в 1971
році, а то лем чісто з членами
ПУНА. А окрем того быв режісером далшых пятьох проґрамів
ансамблю. Быв то театралный
режісер, котрый добрі знав наш
русиньскый, але і україньскый
фолклор.
А якы были загранічны поїздкы
ПУНА? Його найславнішы рокы?
Перше загранічне выступліня
было на Україні – на Закарпатті
в 1964 році з проґрамом Витай
життя. Выступліня проходили в Мукачеві, Ужгороді, Хусті,
Сваляві і іншых містах - всяды
з великым успіхом. В 1966 році
отворяють ся браны до западньой Европы – наперед до Франції. Але в тім часі ансамбель быв
позваный і до Болгарії. І тото подарило ся з успіхом переконати.
Во Франції, про великый інтерес публікы, быв колектів, може,
пять раз. Потім то было Німецько як западне, так і выходне,
Польща, Голандія, Анґлія і т. д.
В 60-ых роках ансамбель зачав
поїздкы до тодышньой Югославії, главні, на Фестівал Червена
Ружа до Руського Керестура. За
тоты рокы ансамбель художньо
выріс і надобыв собі таку популарность, же в 1972 році доставать позваня на велике художнє
турне до Канады і Америкы, а то
на цілы три місяці. Быв то єден
із найвекшых успіхів в дотеперішній екзістенції анамблю. Але
ПУНА своїми успіхами продовжовав і далше. Як двойтыждньове
художнє турне на Дні Чеськословеньской културы до СССР
- было то в 1985 року, а были то
незабываючі успіхы. Треба іщі
спомянути успішны поїздкы до
НДР, до области Лужіцькых Сербів, на карневал до Італійского
Віяреджія, але тыж на фестівал
до Іспаньской Астурії і іншых областей Іспанії. То суть холем

Jubilujúca kultúra

▲ ПУЛС выступив і в славній Карніджігалл в Ню Юрку, де тото дотеперь,, з бывшого Ческословеньска, подарило ся лем К. Ґотові, Г. Вондрачковій, Йожові Ражові з ґрупы Елан. Цінне фото, на котрім є проґрам
выступліня, є того доказом.

в короткости успіхы ПУНА до
„ніжной револуції“. По дакількох
роках всяды наставають зміны,
бо час все зо собов приносить
штось несподіване – ці уж є то в
родині, селі, місті, републиці, но
і в такій інштітуції, як є Театер
Александра Духновіча, при котрім колектів діяв до 2008 року,
бо як знаме, же од 1-го януара
2008 ПУЛС (PUĽS) ставать ся
окремым художнім ансамбльом
в штруктурі словеньскых інштіту-

▲ Сучасный ПУЛЬС з успішным проґрамом Колиска і Хрест.

цій, заобераючіх ся розвитком і
пропаґаційов фолклору і іскуства.
Його сучасным шефом є Владимір Марушін, котрый свойой діректорьской роботы ухопів ся в не
барз легкых часах ПУЛС-у. А ці то
было добрі або нєт, же ПУЛС одокремив ся од театру, укаже час...
Але єдно нас може іщі тішыти, же
ансамбель продовжує в зачатых
коляях, же не выбочів із повніня
роспочатого посланя бывшого
ПУНА і же зостав вірный нашому
русиньскому фолклору. Бо так то
мать быти і треба лем вірити, же
так тому буде, а же і в далшых
роках будеме тішыти ся з успіхів
„Нашых Піддуклянців”.
На конець уж лем інформуєме, же юбілейный концерт
ПУЛС-у одбыв ся 26-го фебруара 2011 в ТЙЗ в Пряшові, котрый
складав ся з двох частей. В
першій части умелці передставили найуспішнішы проґрамы
55-рочного діяня а другу часть
творила презентація сучасных
найуспішнішых выступів. Значіть,
же ПУЛС зась свойого сімпатізанта не скламав, бо представив
путь од минулости по сучасность і
кажый собі міг прийти на своє.
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Сферы інтеркултурны

Sféry interkultúrne

Čo dnes znamená byť Rusínom
-kalde sú príčiny vývoja, ktorý spôsobil, že
v 19. storočí jedna z najvyspelejších častí
Uhorska - severný Spiš, Šariš a priľahlé
oblasti, sa naopak koncom 20. storočia zmenili
na najzaostalejší región republiky? Prečo je dnes
Prešovský kraj na úplnom chvoste ekonomiky
a vývoja Slovenska? Na tieto otázky hľadali odpovede semináre, ktoré koncom minulého roka
zorganizovalo Združenia inteligencie Rusínov
Slovenska s ﬁnančnou podporou Nadácie otvorenej spoločnosti (Open society Fund).
Hoci príčin zaostávania Prešovského kraja je
veľa, medzi najpodstatnejšie zhrnul Stanislav
Konečný zo Spoločenskovedného ústavu SAV
tieto: nezachytenie industrializácie v 19. storočí,
k čomu sa pridali negatíva geograﬁckej izolovanosti, nízkej hustoty osídlenia, vysokej migrácie,
absencie priemyselného spracovania surovín,
agrárneho rázu krajiny či deformovanej sociálnej
štruktúry obyvateľstva.
V súvislosti s voličským správaním obyvateľov
na východe Grigorij Mesežnikov z IVO určil niekoľko znakov: voličská základňa sa rozvrstvila
na dva približne rovnaké bloky – voličov ľavice
a pravice, zvyšuje sa počet nezávislých kandidátov s pomerne slušnou podporou, 60 percent
hlasov vo voľbách do parlamentu získali tzv.
kolektivistické strany preferujúce silnú rolu štátu, najvyššia podpora spomedzi všetkých krajov
išla v tom Prešovskom aj v prospech ultrapravice – strany Pospolitosť, čo súvisí s nevyriešenou
rómskou otázkou.
Podľa Vladimíra Benča zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku sa pod stav Prešovského kraja podpisujú, okrem už spomenutých
historických faktorov, aj súčasná neukončená
transformácia ekonomiky, periférnosť oblasti, žalostný prílev investícií a ekonomických stimulov,
zlá infraštruktúra, málo ciest a železníc, nevyužitie ľudských zdrojov v spojení s príťažou zaostalého rómskeho etnika.
Ako možno pôsobiť na národnostnú menšinu,
aby sa zmobilizoval jej vnútorný potenciál, aby
sa začala zaujímať o seba a o „veci verejné“,
a tým meniť svoj región, podmienky a vôbec
život i prácu pozitívnejším smerom, predostrel
odborník na médiá Michal Micenko, spolumajiteľ spoločnosti Mega&Loman. Predstavil štúdiu
o vzniku a akceptácii regionálnej strany z pohľadu voličov v nedávnych komunálnych voľbách.
Prednášajúci predstavil nástroje a konkrétne
dopady regionálneho marketingu, ako boli bannery na internetových portáloch, direct mailing
či bilbordy približujúce logo, ciele a kandidátov strany.
Kamil Krajňák zo spoločnosti Venari sa
zameral na problém – ako vzbudiť pozitívny
vzťah predstaviteľov najpočetnejšej národnosti na severovýchode Slovenska, Rusínov, k svojej identite. Prečo príslušníci tohto
etnika, na rozdiel od Ukrajincov, nemajú
takú ochotu prihlásiť sa k svojej národnosti
v blížiacom sa sčítaní obyvateľov? V rámci
workshopového prístupu k publiku rozobral
štatistický vzťah, presnejšie nepomer medzi nižším počtom Rusínov, ktorí sa v tom ktorom okrese prihlásili k svojej národnosti
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a väčším počtom tých „utajených“, ktorí
majú rôzne dôvody, aby sa k svojim koreňom
neprihlásili.
Postavenie Rusínov dopláca na to, že pretrváva jeho nižší sociálny status. Preto treba rusínstvo ponúknuť ako modernú vec,“
povedal G. Mesežnikov. Podľa politológa
Alexandra Dulebu by fakt, že sa niekto pri-

hlási k Rusínom, mal byť ten najprirodzenejší krok, a to z jednoduchého dôvodu, „lebo
byť Rusínom je normálne.“ K receptom,
ako to dosiahnuť, patria podľa viacerých
vystupujúcich: zjednocovanie národnosti,
informovanosť, odstránenie bariér, ako sú
strach, prípadne hanba z toho, ak sa prihlásim k Rusínom, ďalej budovanie etnickej hrdosti, a najmä – oslovovanie a podchytenie
mladých ľudí.

Юбілей емерітного владыкы Йоана Євґенія Кочіша
По цілый час нашого жывота стрічають нас різны сітуації, а то нелем радостны,
але, може, не раз і такы, якы бы не мусили быти і приніс їх час жывота, в котрім
мы жыли. Но кідь чоловік припоминать вызначный юбілей, звекша споминать
на тото добре і кідь з памяти не дасть ся вымазати тото, што боліло найвеце
і зохабило раны, якы не дають ся вылічіти.
Текст і фото: Т. М. Бабяк
днешня епоха припоминать нам такых
людей, котры тото вшытко пережывали
з любви ку Господу Богу, про його
терпіня, за віру, за свій возлюбленный
русиньскый народ і продовжовали так
в заповіді нашых русиньскых великанів
– священомучеників Павла Петра
Ґойдіча і Василя Гопка. Меджі людей
з той ґенерації належыть і владыка Йоан
Євґеній Кочіш, емерітный помічный
пражскый єпіскоп, якый зачатком 2011 р.
припомянув собі в Пряшівскім катедралнім
соборі св. Йоана Крестителя дяковнов
літурґійов, 60 років священицтва. Владыка
Кочіш народив ся 25-го юна 1926 р.
в Поздішівцях при Михалівцях. Штудовав
на Ґракокатолицькій богословскій факулті
в Пряшові. Рукоположеный на священика
быв тайно 1-го януара 1951 р. Священство
прияв з рук рімскокатолицького єпіскопа
Роберта Побожного в шпытальскій каплиці
в Рожняві, бо владыка Павел і владыка
Василь уж в тім часі были інтернованы
і
Ґрекокатолицька
церьков
была
державными урядами поставлена мімо
закон. Своє священство не міг выконовати
і так робив в Чехах і на Мораві як робітник,
а нескорше в пекарні во Вранові над
Топльов. Коли настала епоха темна і ШТБ
выдала наряджіня на його арештованя,
скрывав ся на многых місцях і по ночах
тайно служыв. Но ШТБ і так його нашла,
а по суді в Пряшові і на Панкраці в Празі
быв одсудженый на штирі рокы, з котрых
одсидів два.
По выпущіні з арешту мав заказане
робити во Выходословеньскім краї, і так
оставать в Чехах, де аж до 1968 р. робив
робітника. В януарі 1968 р., по політічных
змінах, перед обновліньом актівности Ґрекокатолицькой церькви помагав
владыкови Васильови Гопкови в Осеку
у Духцова, де быв інтернованый. По обновліні Ґрекокатолицькой церькви о. Кочіш
запойовав ся до актівной службы церькви
як священик. В 1969- 1990 рр. быв барз
близкым і напомічым ордінарови Монс.
Йоану Гіркови на єпіскопскім уряді в Пря-

І

шові. В 1993 р. быв назначеный за діректора вікаріату про ґрекокатоликів в ЧР.
Кідь быв в Празі в 1996 р. зрядженый
Апоштольскый екзархат, о. Кочіш ставать

▲ Владыка Кочіш в Малій Поляні

ся його протосінкелом, робить по боці
першого пражского апоштольского екзарху владыкы Івана Лявінця. В марці 2002
року папа Йоан Павел ІІ-ый назначів його
за папского прелата за заслугы і заслужну роботу про Ґрекокатолицьку церьков.
Од мая 2003 р., коли быв высвяченый
новый пражскый екзарха владыка Ладіслав Гучко, о. Кочіш быв його єпіскопскый
вікарій. В 2004 р. выголосив папа Йоан
Павел ІІ-ый о. Кочіша за тітуларного єпіскопа абрітьского і помочного єпіскопа
про Пражскый апоштольскый екзархат.
Єпіскопске рукоположіня прияв 15-го мая
2004 р. Од 2006 р. ставать ся емерітным
владыком а в септембрі 2010 р. владыка
Кочіш вертать ся до Пряшова, де жыє
в архієпіскопскій резіденції. І кідь тяжкы
часы охабили сліды нелем на душі, но
і на здоровю владыкы Кочіша, можеме
його стрічати як актівного на русиньскых
одпустах, наприклад: на Буковій Горці,
в Краснім Броді, і т. д. З мілой нагоды,
красного 60-го юбілею священства, желаме Вам, наш владыко, іщі довгы рокы, міцного здоровя, жебы Вы могли тішыти нас,
Русинів, на нашых красных одпустовых
місцях своїм теплым сердцьом і мілым
словом. На многая літа!
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Kaлеідоскоп русиньства

Азбукова мама
Штефана Сухого

Kaleidoskop rusínstva

Некомпромісный Федор Віцо в Старій Любовні
... або - „вшытко, де єм, є добре.“
Текст і фото (гм)
(Скорочене і обробене редакційов Інфо Русин)
тара Любовня гостила 11-го фебруара 2011 р. знамого русиньского карікатурісту Федора Віца, котрый свою
плодну творчость зачінав уж як 15 рочный і
нескорше (од 1965 р.) публіковав в часописі
Рогач, про якый вытворив незабываючу роль
Яношіка в рубріці Дереш. Вызначный художник, котрый як єдиный на світі заоберать ся
русиньсков карікатуров, в місті під градом ся
чув добрі і открыв в Ґалерії Провінчного дому
выставку з підназвов – О Руснакох, але і о
бывшых і сучасных збойниках, котру місто
приготовило. Про Старолюбовнянчанів ту
зохабив одказаня в своїх карікатурах, котры,
як гварить сам автор, не суть о гуморі, але,
главні, о сатірі. „Не суть там ниякы фиґлі,
лем жебы было весело. Ніґда я тото не знав,
ани не научів ся. Просто я такый чоловік, же
фурт наражам на тото, што є проблем. А як
віджу, же мам правду, не піддам ся. Векшына
людей снажыть ся о тото, жебы могла быти
спокійна, і так іде на компромісы. Но а коли
не ідете на компромісы, мате проблем. Я але
просто не можу прияти дакотры условія од
того, хто не мать правду,“ -высловив свою
жывотну філозофію художник, котрого як раз
некомпромісна позіція охраняти свій погляд
- стояв зошротованя книжкы Дереш Федора
Віца в 1969 р. І выставка в Старій Любовні з
карікатурами і текстом в русинчіні мать свій
підтекст: „Тота выставка одбывать ся вдяка
ініціатіві інж. Яна Допіряка, якый і в одношіні к слідуючому зрахованю жытельства
хоче подобныма акціями внести русиньскый
надых. Рисункы, котры суть ту, заоберають
ся проблематіков Русинів, котры, подобні як
я, не могли екзістовати,“- доповнив Ф. Віцо,
котрый є окрем іншого і актівным членом
Русиньской оброды на Словеньску. В реґіоні Старой Любовні жыє вельо Русинів а істо

С
Штефан Сухый – Азбукова мама, Русиньска
оброда на Словеньску, Пряшів 2010. 136 с.
Петро Медвідь
Поет, прозаїк, драматурґ і публіціста Штефан
Сухый є аґілным і чітателям русиньской літературы
добрі знамым писательом. Є автором дакількох
книжок поезій, прозы, учебників русиньской
літературы, розгласовых пєс і недавно нас несподівав свойов дебутовов театралнов пєсов, яку до
свойого репертоару взяв ТАД в Пряшові. На зачатку
2011 р. ку нам Штефан Сухый приходить зо свойов
далшов інтереснов книжков під назвов Азбукова
мама. Публікація представлять собов зборник уж
скорше выданых книжок, котры автор адресовав
дітям і якы ку чітателям достали ся під назвами
Азбукарня, Слон на Кычарі і Незабудка. Книжка
є збірков стишків, байок, мініпєс (як свої творы
назвав автор) і малых сценічных форм. Сухый во
свої творчости є оріґіналный своїм майстровскым
творчім рукописом, котрый вызначує ся гравостьов з русиньскым языком і богатов творчов
фантазійов, котрыма, а нелем дітьского чітателя,
маґічно втягує до своїх стишків і росповідань. Як
раз гравость зо словами і різнородость словника
є авторовов великов девізов в одношіні к дітьскому чітательови, школярьови, котрый текстами Ш.
Сухого може ліпше собі освойовати і обогачовати
свій материньскый язык і находити в нім мілозвучну чародійность. Азбукова мама міщать в собі
веце як сто творів, што значіть, же є то досправды
богатый літературный матеріял, котрый авторови назберав ся за його уж сімнадцятьрочну, порусиньскы писану, творчость. Нову книжочку не
рекомендуєме лем нашым дітям, їх родичам або
учітелям русиньского языка на основных школах,
але вшыткым інтересуючім ся о нашу літературу.
Азбукова мама теперь давать можливість дістати ся ку збіркам, котры уж не мож купити в
оріґінальнім выдані. Наконець уж лем додаваме, же даный зборник творів быв надрукованый
за фінанчной підпоры МКСР – проґрам Култура
народностных меншын 2010 і можете обьїднати
собі його на адресі: Rusínska obroda na Slovensku,
Levočská č. 9, 080 01 Prešov, емаілом: rusinska.
obroda@kryha.sk, або на тел. ч. 051 7722889.

▲ ПаедДр. Михал Біґаніч, пріматор міста Стара
Любовня, перед перемітаньом документу Осадне
приговарять ся к учатникам.

нелем їм може быти гумор Віца близкый.
Вернісаж выставкы была барз якостна,
де окрем рисунків і доброй атмосферы не
хыбили русиньскы співанкы в інтерпретації популарной Марькы Мачошковой. Потім
вшыткы побавили ся, задумали ся, або обчерствили ся при позераню документарного
філму Осадне од популарного режісера, походжіньом з Пряшова - Марка Шкопа. Як уж
знаме, документ Осадне быв овінченый головнов премійов на МФФ в Карловых Варах.
Єдным із протаґоністів є і Федор Віцо, котрый
в Старій Любовні, з гумором йому властным,
лем додав, „вшытко, де єм, є добре.“
Выставку художника, котрый днесь публікує в многых домашніх і загранічных медіях
і його карікатуры ся реґулярно обявляють в
деннику СМЕ, Пряшівскім вечернику, Інфо
Русині і т. д., можете посмотрити собі уж в
авізованій Ґалерії Провінчный дом в Старій
Любовні до 4-ґо марця того року.

А жебы не зістати лем при словах, зато до
дальшого чісла ІР готуєме выбір з творчости новой книжочкы.
▲ Погляд на богату участь в Ґалерії Провінчный дом в Старій Любовні.

www.rusin.sk
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banalit//a –y ž банáлность
banálny банáлный, повсякдéнный, незначный,
без значíня, отрепáный
banán –u m (rastlina i plod) банáн
banánik –á m zdrob. банáник
banánovit//é –ých príd., mn. č. bot. банановиты
banánovník –a m бананóвник
banánový бананóвый
baňat//ý hovor. банятый, выпуклый,
дзбанковитый; ~á fľaša банята фляшка
band//a –y ž 1 бáнда; zlodejská ~ злодíйска
бáнда; 2 ľud. pren. hudobná (najmä cigánska,
rómska) kapela музыкáлна (обычáйні циґáньска,
рóмска) капéла 3 pren. pejor. mn. č. свиняри,
брáнджа, збéрба; ~ podvodníkov бáнда кламарів,
подвóдників
bandit//a –u m бандíта -ы м
baníck//y бáньскый, шахтáрьскый; ~a škola
бáньска шкóла; ~ kahan бáньскый лáмпаш,
лáмпа
baníctv//o –a s hromad. 1 баництво –а 2 hromad.
бáникы, шахтáрі
baník –a m бáник, шахтáрь
bank –a m kart. банк -у; rozbiť ~ розбити банк
bank//a¹ бáнка -ы; úverová ~ кредíтна, ýверова
бáнка
bank//a² -y ž бáнька –ы (скленяна)
bankár –a m ﬁn. i kart. банкáрь
banket –u m банкéт -у; dávať ~ давáти банкéт; ísť
na ~ іти на банкéт
bankovk//a –y ž банкóвка, кредíтна кáртка
bankovníctv//o –a s банковництво -а
bankový банкóвый; ~ kapitál банкóвый капітáл; ~
úradník банкóвый урядник, слýжачій
bankrot –u m банкрóт –у (-ство -а); vyhlásiť ~
выголосити банкрóт(ство)
bankrotár –a m банкротáрь
bankrot//ovať –uje –ujú nedok. банкротовáти
ban//ovať –uje –ujú nedok. za kým, za čím
бáновати за кым, за чім смутити, жалíти
banský бáньскый, шахтáрьскый; ~ priemysel
бáньскый прóмысел; ~ inžinier бáньскый інжінíрь;
~é právo бáньске прáво; ~é mesto бáньске,
шахтáрьске мíсто; ~á akadémia бáньска акадéмія
áбо бáньскый інштітýт
bantamov//ý príd. šport. бантамóвый; ~á váha
легкá, когýтя вáга

Продовжіня Словника в букві Б

Юрій Панько

Б

bar¹ -u m бар
bar² -u m fyz бар
bár i bárs 1 čast. obyč. v spojení bar by (барз,
кідь, коли) бы; bár by som sa ho dočkal дочéкати
ся бы мі ёгó áбо кідь бы я ся ёгó дочéкав; bár by
sa toho dožil барз бы ся тóго дожыв áбо дожыти
бы ёмý до тóго 2 spoj. (hoci) хоць (хоть); hral
nа piane, bár menej žartoval грав на піáно, хоць
мéнше жартовáв
barak –a/-u m барáк -а; drevený ~ деревяный
барáк
baran –a m барáн 1 tech. drevený al. železný ~ al.
klát деревяный áбо желíзный барáн áбо клат; 2
pren. stáť ako ~ быти покóрным, послýшным, як
барáн; brať ako ~ na rohy hovor. брáти на сéбе
кус мнóго робóты; aby sa i vlk nasýtil, i ~ zostal
celý жéбы і вовк быв сытый і вíвці цілы
baran//ce –cov m mn. č. (j. č. –ec) ľud. баранкы
(невеликы сині хмар(к)ы)
baranča –ťa s ягня -ятя, ягнятко -a, барáнок -нка,
барáнча –тя//-ти
baranč//í баранкóвый, ягнячій; ~ia vlna ягняча
вóвна
barančin//a –y ž 1 ягняча кожушина 2 (мясо)
молодá баранина, ягнятина
barančinový з ягнячой кожушины; ~ kožuch
ягнячій кожýх
baran//í барáній, óвчій; ~ kožuch барáній, óвчій
кожýх; ~ie mäso баранина
baranic//a –e ž (чапка) баранíця
baranidl//o –a s tech. барáн, клат м
baranin//a –y ž 1 баранина 2 óвчій зáпах
barán//ok –ka m 1 (mn. č. –ky) барáнок -а, ягня
–ятя 2 pren. (mn. č. ~kovia) ягня(тко), вíвча;
obetný ~ обетáвый барáнок
barbar –a m вáрвар
barbarský вáрвaрьскый
barbarstv//o -a s вáрварство
barbier –a m zastar. гóліч
barbitur//át –u m lek. барбітурáт -у
barbor//a –y ž ľud. контрабáс
barel –u m бáрел
baret –u m, baretk//a –y ž барéтка
barchan¹ –u m krajč. бархéт -у
barchan² -u m geogr. бархáн, дýна
barchet –u m бархéт
barchetový бархетóвый
barier//a –y ž барєра -ы
barikád//a –y ž 1 барікáда; stavať ~y ставити
барікáды 2 pren. кóпа; ~ kníh кóпа книг
barikádnik –a m барікáдник (учáстник
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барікáдных бóїв), защíтник барікáды
barikád//ovať –uje -ujú nedok. барікадовáти
barikádový барікáдный; ~ boj барікáдный бой,
бой на барікáдах áбо бой на барікáді
barin//a –y ž 1 млáка –ы 2 мóчарь, мочариско
barinat//ý, barinast//ý мочаристый; ~á lúka
мочариста лýка
barinný мочаристый
bárk//a –y ž (плахтóва áбо веслóва) лóдька,
бáрка
bárkár –a m баркáрь
barkarol//a –y ž hud. баркарóла -ы
bárkde i bárskde prísl. kraj. xóцьде
bárkedy i bárskedy prísl. kraj. xóцьколи
barl//a –y ž бáрла -ы; chodiť o ~ách ходити в
бáрлах
barnav//ý ľud. темноґаштанóвый; ~é vlasy
ґаштанóвы вóлосы; ~á tvár тмáва тварь
barok –a/-u m барóко
barokový барокóвый; ~ štýl барокóвый штіл
baromet//er –ra m баромéтер; ~ klesá, stúpa
баромéтер пáдать, піднимать ся
barometrický барометрíчный; ~ tlak
барометрíчный тиск
barón –a m бáрон; žiť ako ~ жыти як бáрон
baronesa –y ž баронéса -ы, дóчка бáрона
baronet –a m баронéт
baronetk//a –y ž баронéтка -ы
barónk//a –y ž барóнка -ы, женá бáрона
barónsky барóньскый; ~ titul барóньскый тíтул
áбо тíтул бáрона
barový príd. k bárą
bárs p. bár
bartolomejsk//ý варфоломéйскый; ~á noc
варфоломéйска ноч
barvien//ok –nka m bot. барвінóк
báryový бáріовый
barytón¹ -u m барітóн (мýжскый гóлос)
barytón² -a m div. slang. p. barytonista
barytonist//a –u m барітонíста –ы (співáк)
barytónový hud. барітонóвый; ~ hlas барітóн,
барітонóвый гóлос; ~á ária барітонóва áрія, áрія
про барітóн
báry//um –a s chem. бáрій -я
bas¹ -u m бас (гóлос)
bas² -a m div., slang. p. basista
bas//a –y ž 1 hovor. контрабáс –ы 2 slang. глýпый,
тучный; hlúpy ako ~ expr. глýпый як пень; tučný
ako ~ expr. тучный як бóчка
basbarytón –u m hud. басбарітóн -у
bás//eň –e ž 1 стих -á, стишóк -á, поéма -ы; písať
~ne писáти стихы; symfonická ~ сімфонíчна
поéма 2 hovor. бáйка, скáзка, припóвідка,
выдумка; nerozprávaj mi tu ~ne не говóрь мі ту
бáйкы áбо припóвідкы
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basist//a –u m 1 (spevák) бас 2 (hudobník)
контрабасíста -ы
basketbal –u m šport. баскетбáл
basketbalist//a –u m šport. баскетбалíста
basketbalistk//a –y ž šport. баскетбалíстка
basketbalov//ý šport. баскетбалóвый; ~é družstvo
баскетбалóве дрýжство; ~ zápas баскетбалóве
стрітнýтя
básnick//ý поетíчный, стихóвый; ~é nadanie
поетíчный тáлент, ~é dielo поетíчна твóрчість
básnictv//o –a s поéзія
básničk//a –y ž zdrob. стишóк
básničkár – a m hovor. стихоплéт, стихомáз
básnik –a m поéт
bás//niť –i –ia nedok. 1 писати стихы 2 hovor.
expr. сочіняти, складáти, выдýмовати,
фантазíровати 3 o kom, o čom воодушевляти ся,
надхынáти ся; з воодушевлíнём росповідáти
bas//ovať –uje –ujú nedok. hovor. 1 співáти бáсом,
басовáти 2 грáти на контрабáсі
basový¹ басóвый; ~ kľúč hud. басóвый ключ
basový² контрабáсовый, контрабáсный; ~á
struna контрабáсна стрýна
basta cit. hovor. obyč. v spojení a ~! бáста!,
стáчіть!, выстачіть!
bastard –a m 1 бáстард -а, гібрíд 2 pejor.
бáстард, копылець, немýжова дітина
bastardizác//ia –ie ž biol. гібрідізáція -ї
bastardný гібрíдный
bastv//iť –í –ia nedok. ľud. заманити, зблáзнёвати
baš//a –u m (турецькый) пáша -ы
baš//ovať –uje –ujú nedok. pejor. пашовáти,
необмéджено пановáти (як пáша)
bašt//a –y ž 1 бáшта; pren. опóра; ~ mieru опóра
мíра 3 šach. zastar. вéжа (в шахóвій грі)
báť sa bojí sa boja sa nedok. бояти ся; ~ o
niekoho бояти ся о кóгось
báť//a –u m nár. бáтя -і, бáчік -а (стáршый
чоловíк)
batér//ia –ie ž v rôzn. význ. батéрія -ії;
protilietadlová ~ протіеропланóва батéрія;
akumulátorová ~ акумулаторóва батéрія
batériový батеріóвый
baterk//a –y ž hovor. батéрка
baterkov//ý; -é rádio рáдіо на батéрії
batist –u m батíст
batistový батíстовый
baťk//o –a m fam. бáтько -а
batoh –a m зáйда -ы, секíвка -ы; ~ trávy зáйда,
секíвка травы; z ~hom na chrbte зо зáйдов на
хырбéті

Русиньска языконаука
Rusínska jazykoveda
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Заміряне на Русинів

QUO VADIS RUSÍNI
M. Kerekanič
ohto roku sa začal experiment - národnostné menšiny prešli pod Úrad vlády SR.
Čakal som pozitívne zmeny, viac peňazí
i väčšiu akčnosť. Zatiaľ je opak pravdou. Grantové systémy viaznú, ﬁnancie neboli navýšené,
akčnosť pokuľháva a značne ma rozladila i grantová komisia. Prečo? Konečne by som rád privítal
komisiu odborníkov, ľudí, ktorí sa vyznajú v danej
problematike, ktorí pracujú v teréne, vedia určiť
dôležitosť podujatí, a taktiež oprávnenosť nákladov na dané podujatie.
Okrem profesionality mi chýba i regionálnosť.
V Bratislave sa prihlásilo k Rusínom 461 /1,91%/
občanov, v Bardejove 2167 / 8,99%/, v Starej Ľubovni 1692 / 7,02%/, v Prešove 1190 / 4,93%/,
na Zemplíne 12 450 / 51,67%/, vo Svidníku 3529
/ 14,64%/, v Košiciach 1338 / 5,55%/ a na ostatnom Slovensku 1264 / 5,24% / obyvateľov. Takže
v komisii sú ľudia, ktorí zastupujú z regionálneho
hľadiska 22,85 % obyvateľov, ktorí sa prihlásili
k Rusínom. Už tradične v komisii chýbajú ľudia
zo zemplínskych okresov, Košíc a z okresu Svidník, teda z okresov, kde žijú takmer tri štvrtiny
všetkých Rusínov. Následne chýbajú, ako to už
bolo pravidlom po minulé roky, i ﬁnančné toky
do regiónov, kde väčšina Rusínov žije a vďaka
ktorým sa i týchto málo peňazí môže deliť. Ako
ale ďalej? Treba si uvedomiť, že stav rusínskej
kultúry je žalostný. Rusínske školstvo je v plienkach, detské a mládežnícke rusínske kolektívy
zanikli, zostali len dospelé spevácke skupiny,
zložené prevažne z dôchodcov, a keď nezačneme seriózne a systémovo pracovať, ich úmrtiami odumrie i rusínska kultúra a rusínsky národ.
Rusínsku kultúru ovládli kšeftári, ktorí sa naučili
chodiť v grantových systémoch zameraných na
národnosti, vytvorili si množstvo občianskych
združení, poﬁdérnych vzťahov a celkom dobre
na tom proﬁtovali a proﬁtujú. Táto nesystémovosť, regionalizmus a osobné či skupinové záujmy niekoľkých ľudí rozbíjajú rusínske hnutie
a vedú rusínsky národ k zániku. Budeme naďalej
podporovať rodinné a súkromné „rusínske s.r.o.“,
ich žúry, zábavy a súkromné kšefty v Prešove
a Bratislave, alebo sa seriózne zamyslíme a bu-

T

Zamierené na Rusínov
deme spoločne hľadať cestu z tohto rusínskeho marazmu. Sú dva spôsoby riešenia daného
problému – po prvé obmeniť komisiu, alebo po
druhé, stanoviť ciele, metodiku a spôsob delenia
ﬁnancií. Aby sme si nenarobili ešte väčšiu hanbu,
ako doteraz, prikláňam sa ku riešeniu číslo dva.
Preto navrhujem:
1. Dohodnúť sa na % peňazí z celkového rozpočtu, ktoré pôjdu na periodickú i neperiodickú tlač.
2. Celoslovenské koncepčné a systémové rusínske kultúrne a školiace podujatia (Duchnovičov Prešov, Spevy môjho rodu, prehliadka
speváckych skupín, tvorivé dielne a pod.)
vykrývať na 100 %.
3. Ostatné ﬁnancie rozdeliť na kultúrne podujatia do jednotlivých okresov percentuálne,
podľa počtu obyvateľov, ktorí sa prihlásili ku
rusínskej národnosti.
4. Prehodnotiť požadované rozpočty na jednotlivé podujatia, aby tieto nemohli byť zdrojom
zisku organizátorov.
5. Neumožniť prístup ku grantovému systému
organizáciám, ktoré nemajú svoju históriu
a vznikli účelovo, tesne pred vyhlásením
grantového systému. Odporučil by som čakaciu dobu minimálne 2 roky od registrácie.
6. Vylúčiť žiadosti na spoločenské podujatia –
zábavy, plesy a podobne.
7. Podporiť činnosti detských a mládežníckych
kolektívov, a hlavne tvorivých dielní, najmä
pre vedúcich týchto kolektívov
8. Finančné toky smerovať len na rozvoj rusínskej kultúry, v žiadnom prípade nie na honoráre estrádnym umelcom a nerusínskym
súborom.
9. Pri organizovaní celoslovenských podujatí
spájať a využívať odborný i organizačný potenciál viacerých rusínskych organizácií.
Takýmto spôsobom môžeme ovplyvniť účelovosť, systémovosť a koncepčnosť využitia
ﬁnančných tokov na rozvoj rusínskej kultúry a ﬁnancie určené na rozvoj rusínskeho hnutia sa
môžu dostať i do regiónov, kde sa k Rusínom,
a to vo veľkom počte síce prihlásili, ale o podpore svojej činnosti zatiaľ len snívali. Bez systémových zmien, poctivosti, serióznosti a tvrdej
každodennej práce Rusíni nemajú šancu prežiť!

Осиф Кудзей

Ці чуете?

Ці чуеш ты, мамо, реч свойой дітины?
Чом, уж не хоснує слова материны?
Чом, як ся підняла уж на властны крыла,
твоя дітиночка родну реч забыла?
Ці чуєш ты, бабко, як говорить внуча,
як го діти твої говорити учать?
Кідь зістанеш тихо над тым, што ся діє,
та за пару років ся з тебе высміє.
Постарай ся, няньку, най твої потомкы
народность русиньску впишуть до колонкы,
най не зроблять ганьбу тобі і матери
коли списованя заклопкать на двері.
Напоминай, дідку, близкых уж од днеська,
же їх материньсков речов є русиньска,
бо ті рану під пас дадуть самы своїрана од языка найтяжше ся гоїть.
Памятайте, братя, на свої коріня,
бо великый гріх є кламати сумліня.
Хто зрадить свій народ, свою
Церьков,близкых,
мать характеровый кредіт місцно низкый.

2. репрезентачный бал ФК Барвінок
ня 4. Фебруара 2011 р. одбыв ся в салі Културного дому в
Камюнці 2-ый репрезентачный бал ФК Барвінок, на кторім
взяло учать коло 160 Камюнчанів, меджі котрыма нахыбовав
ані староста Інж. Юрай Єдінак, його заступця або посланці сельского заступительства ітд. Бал одкрыв ведучій ФК Барвінок Інж.
Мартін Караш вєдно зо заступцьом старосту села Інж. Юрайом
Шміґельом, котрый є автором той красной думкы. На балі одпрезентовали ся ґрупа Юніор, котра ся старала о добру танечну
забаву, пряшівска ґрупа Сарус, котра приготовила про участных
културный проґрам, в котрім показала огньову шов, факірську шов
або докінця і хореоґрафії брушных танечніц. Вероніка Пацолтова
зась выступала с хореоґрафійов ірскых танців. Орґанізаторі приготовили про участных і інтересну томболу, до котрой подарило
ся ім того року здобиты якостны премії. Забава продовжовала
цілу ніч і скоро вшыткы притомны з балу одходили рано з добров
дяков і шумныма зажыткамі. А як є видіти на фото, молоды люде
были домезов барвіновского балу.

Д
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Інформачный і інзерчный сервіс

Informačný a inzertný servis

POZOR!!!!

SUPER AKCIA LEN S INFO RUSÍNOM

V Info Rusíne môžete uverejniť akúkoľvek plošnú
a riadkovú inzerciu:
- reklama ﬁrmy, propagácia predvolebných
kandidátov, predaj, nákup, výmena, prenájom, reality, ponuka zamestnania, služby,
zoznámenie sa, gratulácia a pod. Ak budete
chcieť uverejniť gratuláciu, stačí poslať fotograﬁu a krátky text s blahoprianím.

Lekáreň RUTHENIA, ktorá nesie rusínsky názov ako jediná
lekáreň na svete 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

do lekárne Ruthenia

Košická 6 (OD Hyper-TESCO), Prešov
tel: +421 51 772 23 50
e-mail: ruthenia@pharmnet.sk

na uplatnenie zľavy
digitálneho tlakomera

LEKÁREŇ RUTHENIA

(akcia platí do vypredania zásob)

AKO INZEROVAŤ?
1. telefonicky na čísle: 051/772 28 89, aj formou
SMS na čísle mobilného telefónu: 0918
176 804
2. na e-mailovú adresu:
rusinska.obroda@kryha.sk,
sekretariat.ros@centrum.sk

Rozmer

Cena v EUR

1/1 strana
1/2 strany
1/3 strany
1/4 strany
1/5 strany

50 Є
30 Є
20 Є
15 Є
5Є

В слідуючім чіслі Інфо Русина дочітате ся:

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

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

Актуалні з рокованя
Секції народностных
меншын УВ СР

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.).
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Ексклузівно з новой
премєры ТАД-у

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

5 - 6/2011

Cenník uverejnenia plošnej inzercie:

5 - 6/2011

KOĽKO ZAPLATÍTE?

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.

5 - 6/2011

3. listom na adresu: Rusínska obroda na Slovensku - Info Rusín, Levočská č. 9, 080 01
Prešov

Ку юбілею
А. Духновича

Platené v hotovosti
080 10 Prešov 10

www.rusin.sk

