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Текст С. Лисінова
Фото: Фріцькый і пем.
ДЕНЬ с великым ,,Д“
-го септембра 2011 наствав
довгоочекованый
ДЕНЬ
з великым ,,Д“, бо по вшыткых
,,періпетіях“ з фінанцованьом
культурных актівіт народностных
меншын УВ СР, конечні, в сердці
Русинства – в Пряшові, в Театрi
А. Духновіча зышли ся любителі
і сімпатізанты русиньского поетічного літературного слова,
жебы вєдно з богатов участьов
конкурзантів - декламаторів
брали участь уж на 12-ім рочнику цілословеньского конкурзу
в декламації русиньской поезії, прозы, властной творчости,
малых сценічных форм і в народнім росповідані Духновічів
Пряшів 2011. Свято русиньского
літературного слова, котрого
головным орґанізатором была
Русиньска оброда на Словеньску (дале РОС), было одкрыте,
може, кус нетрадічні, но актуальні
– співанков Карпаты - Kарпаты,

Ярослав Іванчо, Свідник
посланець НР СР

ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА
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▲ Лавреатови Духновічового Пряшова 2011 – М. Зелінкови з Кошыць
(фото справа), пришов лукратівні
ціну 100 Євра передаты сам пріматор міста Пряшів ЮДр. Павел
Гадярі.

котра была награна і наспівана свідницькыма Русинами,
з нагоды зрахованя жытельства
в маї того року. Автором музыкы
є Осіф Кеселіця, авторкoв текстiв
►с. 2

аша русиньска культура
- то є наш капітал. Люди
о ній знають, а так знають
і тото, же ту суть Руснаци, як
народ. Зачінаме мати свою політіку пересаджованя людей до
верейного жывота на Словеньску, а тоты бы мали далей, як
гварить ся, „тискати“ ку підпорі.
Народ буде розвивати ся тоды,
кідь будуть люди фурт вецей,
а на высшых інштанціях і форах
бісідовати на своїм языку. Треба
мати в сердці гордість на культуру, а тоты, што пересадять ся
най не спышніють, не забудуть
і най думають і творять, жебы
дашто зо свойого вернули і краю.
Я пересвідченый, же маме такы
права, як і дальшы меншыны на
Словеньску i треба ясні повісти,
же Руснаків, Русинів треба підпоровати. Зато я барз радый, же подарило ся мі перетиснути до волебного проґраму на Проґрамовій
конференції СДКУ-ДС пряму
підпору Русиньского языка! (бод
2.5.89. Поможеме русиньскому языку: Уможниме школярям
і штудентам русиньской народности научаня в кодіфікованім
русиньскім языку.) Дале мы заґарантовали охорону культурных
традіцій, підпору русиньской
культуры в загранічі і підпору реґіонів северовыходу Словацькой
републікы. Дахто лем обіцять, но
я презентую ся конкретнов роботов, і я пересвідченый, же скоро
принесе і богаты плоды про нашу
прекрасну і неповторюючу русиньску культуру.

ODPORÚČAME
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Актуално з Калініва

Stanovisko
Rusínskej obrody na
Slovensku k iniciatíve
upresnenia názvov
obcí podľa sčítania
z roku 2001

Z

dostupných internetových
zdrojov, a nie oficiálne, sa
Rusínska obroda na Slovensku dozvedela informáciu o tom, že
zatiaľ čo novela schváleného zákona NR č. 284 ešte neuschla ani na
papieri, už bola vytvorená rusínska
komisia pre názvy obcí v rusínskom
jazyku. Na základe akého nariadenia
a v koho záujme je potrebné napochytro upresňovať názvy podľa 20
rokov starých výsledkov sčítania?
Zákon NR č. 284 z 25. mája
2011 v obci podľa § 2 ods. 1 ustanovuje, že ak občania SR, ktorí sú
osobami patriacimi k národnostnej
menšine a majú trvalý pobyt v danej
obci, tvoria v dvoch po sebe nasledujúcich sčítaniach najmenej 15 %
obyvateľov, majú právo v tejto obci
používať v úradnom styku jazyk
menšiny. Zoznam obcí podľa ods. 1
ako aj zoznam označení obcí podľa
ods. 1 v jazykoch menšín ustanoví
nariadenie vlády SR.
Narýchlo, cez internetovú správu,
bolo požadované zaujatie stanoviska k priloženým názvom obcí z roku
1991 v SR, čo som s doplnením
dotazníka ihneď rozposlal kompetentným funkcionárom ROS na
vyjadrenie a z odpovedí bolo spracované stanovisko pre Úrad vlády
SR a komisiu, ktoré bolo zaslané
aj e-mailom (publikované v Narodnych noviňkoch č. 8- 9). Zopakujem
to, čo sme už deklarovali, že sme
za to, aby boli upresnené názvy
obcí a miest na zmiešanom území
s rusínskym obyvateľstvom, avšak
komplexne, po zverejnení výsledkov zo sčítania v tomto roku 2011 (v
►с. 2

На актуалны темы
►с. 1 STANOVISKO ...
priemere s výsledkami z roku 2001)
a podľa zákona na obciach s 15 %
výsledným podielom prihlásených
občanov k rusínskej národnosti.
Pre názvy obcí v rusínskom jazyku
sa žiada viacero upresnení, ktoré je
potrebné riešiť komplexne, predovšetkým so starostami obcí
►с. 1 ПРІМАТОР ПРЯШОВА ...
Людміла Шандалова, музычна
управа і вокалы были обробены
під тактовков Славоміра Калиняка. Співанка за презентації русиньской і словеньской заставы
в подобі фольклорістів Майкы
і Патріка Шуркаловых з Бехерова бардейовского окресу - на
акції одзвучала як велике подякованя про вшыткых тых, котры
собі в маї 2011 р. записали русиньску народность. А вірьте,
же неєдному участникови втисла
слызы до очей. Потім уж на сцену
пришов за гостителів і орґанізаторів тот найголовнішый предсідатель РОС В. Протівняк,
котрый звыразнив принос і потребу орґанізованя такой акції,
яков є Духновічів Пряшів і сердечні поздравив важеных гостів,
меджі котрыма были: В. Калиняк
- предноста Крайского школьского уряду в Пряшові, М. Калиняк
- говорця ЗМОС-у, Г. Раґульска
з одбору культуры Пряшівского
самосправного края, Л. Матіско
- предсідaтель Містного одбору Матиці Словеньской в Пряшові і іншы не менше уважаны
гості. Єдночасні такой во вступі
выужыв нагоду і передав оцініня
РОС М. Маркови - діректорови
ТАД-а, М. Біцьковій - председкіні
МО РОС в Кошыцях і Л. Штецовій - бывшів председкіні МО РОС
в Меджілабірцях, котры не были
на ославах 20-го юбілея РОС,
котры одбыли ся зачатком того
рoка в Меджілабірцях, де передавали ся офіціальні авізованы
оцініня за їх плодну роботу.
ДУХНОВІЧІВ ПРЯШІВ 2011
В ШТАТІСТІКАХ
12-ый рочник Духновічового
Пряшова запише ся до історії діятельства Русиньской оброды
на Словеньску, главні в тім,
же на конкурзі брали участь
декламаторы аж з 10-ох окресів,
конкретні: Снина, Меджілабірці,
Свідник, Бардійов, Стара Любовня, Стропків, Сабинів, Кошыці,
Брезно а докінце - з Новых Замків. Што вєдно творило участь 12
основных шкіл, дві ґімназії, готеловой академії і ФФ Пряшівской Унівезніты, што значіть,
же на тогорочнім Духновічовім
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a ich obecnými zastupiteľstvami,
v tomu primeranom časovom
priestore. Takto závažné a citlivé
otázky, akými sú názvy obcí, si vyžadujú širokú odbornú i laickú diskusiu, ktorá by rešpektovala názory
a vôľu obyvateľov. Prelepovanie už
umiestnených tabúľ podľa starého
priemeru spred 20 rokov pre nás
nemá v súčasnej dobe význam
Пряшові брало участь цілково
129 декламаторів. Тогорочный
цілословеньскый конкурз быв
вызначный і в тім, же попершый
раз на нім брали участь школяри
з Русиньской школы в Чабинах, під веджіньом діректоркы
школы Марії Ясиковой, так
само попершый раз участь на
Духновічовім Пряшові брали діти
з ОШ в Якубянах (старолюбовняньского окресу), котрых на
конкурз ініціовав Інж. М. Караш.
По першыраз участь на конкурзі
брала і штудентка русиньского
языка ФФ ПУ Майка Шуркалова
з Бехерова, котра на універзіті
штудує другым роком. Попершый
раз брав участь на такій акції
і заступця Русинів зо сусіднього
Мадрярьска - Ґабрієл Гатінґер,
вызначный русиньскый поет
і писатель, бывшый член СРР за
Мадярьско, котрый окрем члена
пороты на акції выступив і з рефератом як раз на тему Духновіч,
його діятельство і переклады

▲ Погляд на переможців в 2-ій катеґорії – проза, котра была доказом пестрости заступлінь ОШ на
Духновічовім Пряшові 2011. Справа
доліва: 1. місце Б. Штецова, ОШ
ул. Коменьского Меджілабірці, 2.
місце С. Чернакова, ОШ Брезно і С.
Штуцька, ОШ Якубяны, котрый
брав на Духновічовім Пряшові 2011
участь першыраз.

Духновічовых стишків з мадярьского языка. На тогорочнім Духновічовім Пряшові змагало ся
в катеґоріях од О-ой аж по 5-ту
катеґорію, де попершый раз
брало участь найвеце декламаторів в тій наймолодшій О-ій
катеґорії. Змагало ся в пятьох

Na aktuálne témy
a jeho urýchľovanie nemá opodstatnenie. Požadujeme preto, aby
komisia pre ustanovenie rusínskych
názvov rešpektovala stanovisko
Výkonného výboru ROS a presadzovala riešenie podľa nového
zoznamu obcí s rusínskym obyvateľstvom, v ktorých bolo dosiahnuté kôrum 15 % podľa výsledkov
zo sčítania v tomto roku 2011

a z predchádzajúceho sčítania
v roku 2001, v zmysle schváleného
zákona. Riešme súčasný stav vzťahu obyvateľov k svojej národnosti,
a nie to, čo bolo na začiatku rusínského obrodenia.
Prerokované VV ROS, dňa 16. 9. 2011
Vladimír Protivňák,
predseda Rusínskej obrody
na Slovensku

▲ Погляд на діточкы з русиньской школы в Чабинах, котры на Духновічовім
Пряшові брали участь попершый раз.

жанрах: поезія, проза, властна творчість, духовна творчість
і малы сценічны формы. Найвеце
декламаторів приголосило ся до
катеґорії проза. Тото хоць лем
в короткости характерізує 11-ый
рочник Духновічового Пряшова.
СТРОГА, НО СПРАВОДЛИВА
ОДБОРНА ПОРОТА
Тогорочныма членами одборной пороты Духновічового
Пряшова были: Маріян Марко
- діректор Театра Александра
Духновіча, Осіф Сіпко - продекан
Філозофской факулты Пряшівской Універзіты і член Містной
орґанізації Русиньской оброды
в Пряшові, гость зо загранічя Ґабрієл Гатінґер з Мадярька вызначный русиньскый поет і писатель, Янко Гриб з Репейова
- автор многых русиньскых учебників. Председкіньов тогорочной пороты была Марія Джуґанова – перша урітелька русиньского языка на Словеньску, котра
довгы рокы учіла русиньскый
язык в селі Шарішскый Щавник
свідницького окресу. Председкіня
пороты мала при завершалнім
оцініні два голосы - так як в суперстар...
Треба увести, же одборна порота барз позітівні оціньовала уровень тогорочного цілословеньского конкурзу. Вшыткы члены
пороты згодли ся, же діточкы
были добрі приготовлены, а як
повіла сама председкіня пороты

М. Джуґанова: ,,практічні при
вшыткых конкурзантах мы
згодли ся в уміщіні і єднако мы
оціньовали даного конкурзатора. Я преквапена з той участи
і уровни тогорочного конкурзу.“ Єй слова потвердив і проф.
Сіпко з додатком: ,,Сердце мі
плесать од того, кідь чую як
прекрасні декламують діточкы
по-русиньскы.“ Позітівні о конкурзі высловив ся і гость з Мадярьска Ґ. Гатінґер: ,,Завіджу вам, же
таку акцію мате на Словеньку, бо у нас таке дашто барз
хыбує. Ани я бы не подумав, же
тілько дітей ту днеска зыйде
ся. Ґратулую орґанізаторам
ку так успішній акції“. А о тім,
ці меджі декламаторами суть
і потенціалны артісты, вы дочітате ся в слідуючім чіслі Інфо
Русина, де нелем о тім готуєме
інтервю з діректором ТАД-а М.
Марком. Но за орґанізаторів жадать ся мі додати, же головным
цільом РОС є робити якостны акції з цільом, же якость переможе
над кількістьов.
ЕКСКЛУЗІВНІ – ПРІМАТОР
ПРЯШОВА ПЕРЕДАВ ЦІНУ
ЛАВРЕТАОВИ ДУХНОВІЧОВОГО ПРЯШОВА
В завершалній части конкурзу, іщі перед офіціальным
выголошованьом
резултатів,
одбывав ся славностный акт
выголошованя Лавреатa Духновічового Пряшова 2011. Про
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Дітскый світ

Detský svet

▲ Погляд на передаваня цін про умелецькый колектів Солнечко з ОШ Шарішске Ястрабя. Оціниня за перше місце в
катеґорії Малы сценичны формы їм передавать председа орґанізації молоды Русины, Інж. П. Штефаняк.

інтерес уваджаме, же Лавреата
орґанізатор выголошовав уж потретій раз, а ним може стати ся
лем тот, хто быв в попереднішых
рочниках найактівнішый, здобыв
найвеце цін на Духновічовім Пряшові і быв його сістематічным
участником. Славностного акту
участнив ся і сам пріматор міста
Пряшів – ЮДр. Павел Гадярі,
котрый Лавреатови передав
Памятный лист і выгру 100
Євра. Про орґанізаторів участь
пріматора была великов почливостьов і доказом доброй
сполупраці меджі РОС і містом
Пряшів. При передавані ціны
пан пріматор вшыткых преквапив і тым, як собі приготовив
декламацію русиньскых стишків
од А. Духновіча, но і приємным
як і прятельскым выступом, де
окрем іншого повів: „Ціню собі
принос і роботу Русинів в місті
Пряшів, мам перед вами решпект
і фурт можете раховаты з мойов підпоров. Ведь і моя перша
фраїрка была Русинка“, - додав
з усмівом пріматор Пряшова.
І по його словах за звуку фанфар
уж міг быти выголошеный Лавреат, котрый на основі аналізы
з попереднішых рочників, на
пропозіцію РОС, но і одборной
пороты став ся Матуш Зелінка
з Кошыць. Про інтерес уваджаме, же Матуш Зелінка дотеперь
учаснив ся на 4-ох рочниках Духновічового Пряшова, з котрых три
раз здобыв перше місце, з чого
выпливать, же ціна про нього
є заслужена і про іншых, заісто,
великов мотіваційов до дальшых
рочників.
ЛАВРЕАТ В КАТЕҐОРІЇ
ДОРОСЛЫХ
Головный орґанізатор РОС
мімо того, же пропонує Лавреата в дітьской части, выголошує
і ціну про Лавреата дорослой
части. Конкретно за принос
в области выукы і приправы русиньского языка, не лем в кон-
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тексті Духновічового Пряшова
но і на полю русиньской освіты
і актівностей. Такого характеру Лавреат был выголошеный
од орґанізатора по другыйраз
і здобыла його довгорічна і історічно перша учітельска русиньского языка Марія Джуґанова
зо Свідника. Котра мімо того

ЗАВЕРШУЮЧЕ ПОДЯКОВАНЯ
Ціны і діпломы суть уж
розданы, діточкы спокійны зо
своїма щірыма выграми, котры
дітьску душу потішыть і залагодить єй. Сценар і режія проґраму наповнена до послідньой
капелькы, посліднє подякованя
од модераторкы акції Сілвії Зе-

велике подякованя за добру
сполупрацу і поміч при забезпечіні цін про участників конкурзу, предсідательови Пряшівского самосправного края
Петрови Худікови, котрый про
Лаврета даровав преносный ГД
– діск, в сумі 120 Євро, одбору
культуры Пряшівского самосправного края, за прекрасны
ціны, пріматорови міста Пряшів – Павлови Гадяріму,
котрый дав ціну про Лавреата
Духновічового Пряшова, орґанізації молоды Русины, котра
про конкурзантів даровала ціны
в сумі 50 Євро, Франтішкови
Данцакови, котрый до конкурзу дав свої цінны книжкы, Ладіславови Матіскови, котрый
за МО МС в Пряшові даровав
про Лавреата в дорослій части выгерный кош і Крайскому
школьскому уряду в Пряшові, котрый окрем Уряду влады
Словеньской републікы на
акції фінанчні партіціповав.
Сердечна подяка належыть

▲ Братя Якуб наліво і Матуш Зелінковы, в часі выступу з інтереснов сценков – гокейова школа, котру про них написала їх мамка – Сілвія Зелінкова, редакторка русиньского высыланя в Кошыцях.

актівно запоює ся до діятельности і актівіт РОС і уж по два
рокы была ведучов в Літнім таборі про русиньскы діти, котры
орґанізує якраз РОС. Од орґанізатора здобила як ціну 50
Євро, діплом , дальшу ціну
(оздобный кош) єй передала
Матица Словеньска з центром
в Пряшові. Вытязці ґратулуєме,
дякуєме за єй роботу і тыж віриме, же буде мотіваційов про
дальшых учітелів жебы надале
якостні приготовлювали діточкы
на тот популарный конкурз.

лінковой, повіджене, послідня
співанка од Майкы і Патріка
Шуркаловых заспівана, послідній участник з добрым почутьом
одыйденый і 12-ый рочник Духновічового Пряшова пише уж
свою історю, ку котрій належыть
і подякованя вшыткым тым,
котры ці уж моралні, духовні або
матеріалні приспіли до той акції
і тым наповнили дітьскый світ
щастьом, а орґанізаторів спокійностьов. Головный орґанізатор
– Русиньска оброда на Словеньску з того місця высловлює

і вшыткым учітелям, котры
з любовйов приготовлюють
діточкы на тот конкурз, бо
без вас бы наша робота не
мала значіня. Сценар, режію
і технічно – орґанізачне забезпечіня Духновічового Пряшова
приготовила Сілвія Лисінова.
Про тых, котры результаты Духновічового Пряшова не чітали
в попереднішім Інфо Русині уваджаме, же будуть уміщены і на
інтернетовых сторінках:
www.molody.rusyny і
www.holosy.sk.
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Наш театерь і акції

Naše divadlo a akcie

Kомплетный проґрам выступлінь Русиньскый меджінародный
Театру Александра Духновіча
фестівал – Свято музыкы
(і тото было частьов ославы
на місяць октобер 2011
5.10. o 19:00 на VS
Фрідріх Дірренмат
АНГЕЛ ПРИХОДИТЬ ДО ВАВІЛОНУ
Режія: Якуб Нвота
Ґротескна комедія єдного із найвызнамнішых швайчарьскых драматіків 20. сторочя. Є глубоко сатірічным поглядом на одношіня меджі
світом божскым і поземным Є то гра о парадокснім недорозумліню
меджі Господнім наміром і його людьскым выповніньом на Землі. Гра
выникла в 1953 році, але єй надчасовый обсяг є актуалный і в сучасности.

Дня Русинів Словеньска)
-мк-

К

ідь перед трьома роками діректор ОУШ в Нємчіцах над
Ганов Ладіслав Ґаздаґ понукнув співпрацю Пріватному центру вольного часу Птіче і Народній
музыці Соколей на мeджінароднім
проєкті „Svátek hudby“, мы не знали,
до чого ідеме. В Чехах мы але нашли серйозного партнера і так мы
собі тот проєкт в минулім році повторяли і догодли ся на його реалізації
в Гуменнім. Іде в нім o мотівованя
молодых людей посвячати ся музыці
і o пропаґацію штудовати музыку на
музычных школах. Основов проєкту
было вытворіня сполочного оркестра
з дыховых і народных музык, в якім
бавлять народны співанкы різных народів Европы, подля народностного
обсаджіня оркестра. В минулости так
нашы музыканты мали можливість
грати з Чехами, Поляками, Іспанцями,

пополідне, в якім конкурзні презентовали ся співацькы ґрупы: Тополь
з Топольовкы, Рунянка з Рунины,
Дуброва зо Зубного, Порубянка
з Руськой Порубы, Гачуре з Гуменного і Semiac en Bigórra. Танцьовальне
выступліня забезпечів ДФК Хемлонячік під веджіньом Е. Вантаровой.
Меджінародный склад мала і порота
зо звіздами – оперный співак Михаїл
Адаменк з Україны, Бернард Дубаррі
з Франції, Ладіслав Ґаздаґ з ЧР і ПаедДр. Александер Фецура зо Словеньска. 1-ше місце взяли СҐ Гачуре
і Порубянка, далшы ґрупы здобыли
2-ге місце.
Завершіньом акції быв концерт Свято музыкы ІІ на амфітеатрі в Гуменнім.
Зачав ся о 15-ій год. концертом JUST
BAND-у, почас котрого зазвучала
і співанка Я Русиньска дівочка, котру
одспівала Лівія Густякова і мож было
відіти і Паліцьовый танець, котрый одтанцьовав Хемлонячік. Потім одпрезентовали ся співацькы ґрупы з Русь-

Погляд на ангела котрый в інтересной ґротесной комедії приходить
до Вавілону.
12.10. 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.
19.10. o 19:00 на ВС
Михаела Закутянска
ГАВАЙ
Режія: Зоя Зупкова
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.
26.10. o 19:00 на ВС
Хрісто Бойчев
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.

4

info РУСИН [17 I 2011]

▲Спестріньом меджінародного фестівалу была і співацька ґрупа Semiac en

Bigórra з реґіона Вышні Піренеї, презентуючі оксітаньску культуру, котра
мать вельо подобного с русиньков културов.

Сербами і Мадярами. Гуменьскый
„1. Меджінародный молодежный
сімфонічный оркестер JUST BAND“
быв в складі музыкантів Дыхового
орекестра ОУШ Нємчіце, Народной
музыкы Соколей Гуменне і народной
музыкы ФК Земплін Михалівці. 2-го
і 3-го септембра приготовив оркестер
свій проґрам, котрый быв зложеный
з моравскых, чеськых, іспаньскых,
жыдівскых, словеньскых і русиньскых
співанок. Проґрам зачав ся уж 2-го
септембра, заєдно с ославами Дня
Русинів, коли в проґрамі Свято
музыкы і презентовали ся на трибуні при Фонтані любви два колектівы
– співацька ґрупа Semiac en Bigórra
з реґіона Вышні Піренеї, презентуючі
оксітаньску культуру і Дыхова музыка
ОУШ Нємчіце. 3-ій септембер наперед в сканзені Вігорлатьского музею
о 13-ій год. одбыло ся Фольклорне

кой Порубы, Топольовкы і Рунины.
Так уж зачав ся ураґан танця, музыкы
і співу в проведжіню фольклорных
колектівів Хемлонячік, Хемлон, Вігорлат Снина, ДМ ОУШ Нємчіце
над Ганов, співацькой ґрупы Semiac
en Bigórra і Тріа Маґуровых. Барз
інтересным і емочні підкресленым
было выступліня „старых Хемлоняків“, котры выступали з танцями Пописана, Фоґаше і Замутовскый чардаш. Абсолутнов кулмінаційов было
выступліня ПУЛС-у, котре дало точку
за суботняйшым проґрамом.
Проєкт быв закомпонованый до
ослав 40-го юбілею основаня ФК
Хемлон Гуменне під назвов Хемлонфест і дав простір про презентацію
домашніх і загранічных приятелів
того колектіву. Быв реалізованый
з фінанчнов дотаційов МК СР, ПСК
і Міста Гуменне.

www.rusin.sk

www.rusin.sk

Доц. ПгДр. Юрій
Панько, ЦСц.,
автор Словеньско–
русиньского
словника, заєдно
і коректор Інфо
Русина.

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
barones//a –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 bár¹
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
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

Юрій Панько

Б

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 писáти стихы, поéзію 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 кóгoсь
báť//a –u m nár. бáтя -і, бáчік -а (стáршый чоловíк)
batér//ia –ie ž v rôzn. význ. батéрія -ії; protilietadlová ~
протіверопланóва 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
batoľ//a –ťa s батóля –ятя (малéнька дітина)
batol//iť sa –í sa -ia sa nedok. недовíрчіво стояти áбо ходити, кывати ся (о дітині, зачінáючой ходити)
batožin//a –y ž баґáж -а; osobná al. príručná ~ прирýчна
баґáж; úschovňa batožín усхóвня баґажá; podať ako ~u подати як баґáж
batožinár –a m odb. баґáжник
batožinový баґáжный; ~ vozeň баґáжный ваґóн; ~ listok
баґáжный листок
batôžik –a m batôžok –a зáйдка ж, ýзличок м
bauxit –u m min. бáвксіт -у
bav//iť –í –ia nedok. koho 1 забавляти, веселити,
розвесéлёвати; ~ deti забавляти дітéй 2 інтересовáти,
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любити, надоїдáти; hudba ho ~í він любить мýзыку áбо
інтересýє ёгó мýзыка; už ma to prestáva ~ hovor. уж мéне
тотó не інтересýє, тотó уж мі надоїло 3 затримовати кóго,
брáти час; ~ v práci брáти час; nebav ma не затримуй
мéне
bav//iť sa –í sa –ia sa nedok. 1 веселити ся, забавляти ся;
dobre sme sa ~ili мы дóбрі (по)веселили ся 2 грáти; deti
sa pekne ~ia дíти шýмні, шýвні грáють ся 3 (zdržiavať sa
niekde) затримовати ся, засиджовати ся
bavk//ať sa –á sa –ajú sa nedok. fam. бáвкати ся, грáти,
заоберáти ся (з дітми
bavln//a –y ž бавóвна
bavlnár//eň –ne ž фабрика на бавóвну
bavlnársky бавовняный; ~ priemysel бавовняный прóмысел
bavlnen//ý бавовняный; ~á látka бавовняне полóтно
bavlník –a m бавóвник
bavlnk//a –y ž 1 (na vyšívanie) нитка на вышывáня,
штóпканя 2 držať, chovať ako v ~e тримaти, выхóвовати
як в перéнці
bavlnov//ý бавовняный; ~é vlákno бавовняне волóкно
bavorský бавóрьскый
baz//a –y ž bot. хáбза
báz//a¹ -y ž v rôzn. význ. бáза -ы; hospodárska ~ економíчна
бáза; surovinová ~ суровинóва бáза; artikulačná ~
артікулáчна бáза
báz//a² -y ž chem. оснóва -ы, алкáлія
bazaličk//a –y ž bazalk//a –y ž bot. базáлка -ы
bazálny; ~ metabolizmus lek. метаболíзм
bazalt –u m geol. базáлт
bazár –a m 1 (orientálne trhovisko) пасáж –а 2 (склеп,
óбход) базáр
bazedov –u m hovor. базéдова хворóта
bazén –u m базéн; kryty ~ крытый базéн áбо закрытый
базéн
báz//eň –ne ž bás. боязнь, боязливость, страх м
bázický chem. алкалíчный, основный
bazičk//a –y ž bot., ľud. хабзíчка
bazičkový ľud. хабзічкóвый
bazilik//a –y ž archit. базілíка
bazin//a –y ž 1 хабзина -ы, пóросты хабзины 2 конáрикы
хабзины
bazir//ovať –uje –ujú nedok. na čom hovor. базіровáти,
закладáти на чім ; оперáти ся на что
bazový хабзóвый; ~ ker хабзóвый кряк, кряк хáбзы
bažant –a m бáжант –а, дикый когýт
bažantí бажантóвый
bažantic//a – e ž бажантíця –і (самíчка бажáнта),
куропáтка, дика курка
bažantnic//a
–e
ž
бажантнíця (мíсце, де пестýють, розвóдять бажáнтів і
бажантіці, куропáткы)
baž//iť –í –ia nedok. za čím, po čom бáжыти, барз хотíти,
желáти што, снáжыти ся к чóму; ~ po sláve al. za slávou
бáжыти по слáві, снáжыти ся к слáві
bdelos//ť –ti ž осторóжность
bdelý осторóжный
bden//ie –ia s бдíня, неспáня
bdieť bdie, bdejú nedok. 1 бдíти, не спáти 2 nad kým, čím
стáрати ся о кім, чім слідити за кым, чім; ~ nad svojím
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zdravím стáрати ся о свóє здорóвя, слідити за свóїм
здoрóвём
bé cit. бе-е
bečeľ//ovať –uje –ujú nedok. ľud. zried. бечелёвáти,
повáжовати, вáжыти собí кóго;
beda 1 vetná prísl. бідá -ы, гóре -я, недóбрі; ~ ti, ak
neposlúchneš! бідá тобí, кідь не послýхнеш! ~ tomu, kto sa
tam odváži ísť бідá áбо гóре тóму, хто там одвáжить ся іти
bedač –e ž hrom. біднотá -ы; dedinská ~ сéльска біднотá
bedač//iť –í –ia nedok. hovor. 1 бідачíти, жыти в бідí,
бідовáти 2 koho, čo збідачíти, зруйновáти
bedák//ať –a –ajú nedok. nad čím бідáкати, бíдкати,
жáловати ся на што, горековáти, ламентовáти, нарікáти;
~a nad svojím nešťastím бідáкать над свóїм нещáстём
(нешéстём)
bedár –a m 1 бідняк; жобрáк 2 (mrzák) калíка, хвóрый
bedár//iť –i –ia nedok. бідовáти, жыти в бідí, терпíти бідý,
тéрти бідý, жыворити
bedl//iť –í –ia nedok. nad kým, čím, na ko, čo, o koho, čo
s bez predm. дбáти о кóго, стáрати ся о кóго, о што
bedliv//ý старостливый, дбайливый, внимáвый; ~é ruky
старостливы рýкы
bed//ovať –uje –ujú nedok. za kým, čím i bezpredm. бідáкати
за кым, чім, горековáти, ламентовáти
bedr//o –a s obyč. v mn. č. –á бéдро, бік; široké ~á шырóкы
бéдра; ležať na ~ách niekoho лежáти на плечáх дакóго
bedrovník –a m bot. бедрóвник
bedrov//ý бедрóвый; ~á kosť бедрóва кость
Beduin – a m Бедуíн (арáбске кочóве плéмя)
begón//ia –ie ž bot. беґóнія
beh¹ -u m 1 біг; prekážkový ~ барєрный біг; cezpoľný ~ крос;
štafetový ~ штафeтóвый біг; ~ na tisíc metrov біг на тíсяч
мéтрів; ~ na lyžiach біг на лíжах; pustiť sa al. dať sa do ~u
пустити ся áбо дати ся до бíгу 2 (priebeh) ход, рóзвиток; ~
dejín ход історíчного розвитку, ход істóрії; byť v ~u быти в
хóді 3 (pohyb) погынáня; ~ hviezd погынáня звізд 4 (činnosť)
ход; ~ stroja ход машыны
beh² -u m курз, цíкел; učebný ~ курз áбо цíкел лéкцій;
учéбный цíкел
behačk//a –y ž hovor. expr. біганина –ы, бíганя
behák//y –ov m mn. č. бíгакы (нижня часть нóгы у бігáвых
птáхів)
beh//ať –á –ajú nedok. v rôzn. význ. бíгати; ~ po dvore
бíгати по двóрі; prsty ~ajú po klavesoch пáлці бíгають
по клáвесах;; oči jej ~ajú óчі у нёй бíгають áбо óчі єй
бíгають; dieťa už ~á hovor. дітина, дітвáк уж хóдить; mráz
mu ~al al. zimomriavky mu ~ali po chrbte мурянкы бíгали
ёмý по хырбéті або мóроз ёмý перешóв по хырбéті; ~ za
dievčatami, za chlapcami бíгати, ходити за дівчáтами, за
хлóпцями
beh//ať sa –á sa –ujú sa nedok. (o kravách) бíгать ся
beháv//ať –a –ajú nedok. opak. k behať
behom¹ prísl. бíгом; bežať ~ біжáти бíгом, бíжкы
behom² predl. s 2. p za, cez, počas, v за, через, протягом
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Поздравы юбілантови

Pozdravy jubilantovi

Популарный Свідничан ославив свою півсторочніцю

„Не є нормальне, же родичам Русинам
родять ся діти – Словаци.“

Т

ото суть слова нашого юбіланта Мґр. Осіфа Кеселіцю, котрый стоїть на половині свойой
жывотной пути...
Многы з нас, Русинів, його пізнають як запаленого варголоґа, як музыканта – ентузіаста, котрый складать свою русиньску музыку і презентує єй. Є веселый, даколи
контраверзный, невоспітательный, но в непосліднім ряді шовмен з добрым сердцьом,
котрый знать заінтересовати і того незапаленого Русина. Окрем того є учітельом анґлицького языка на середній школі і отець двох дітей, котрых тыж веде с любовйов
к русиньскій музыці і русиньскому слову. З нагоды його пятьдесяткы мы положыли
йому дакілько інтересных вопросів.
Што є про Вас, Осіфе, найголовніше
в жывоті?
Чоловік аж з пережытым часом приходить на тото, што є найцінніше і до чого
лишні інвестовати час, силы, пінязі і роботу.
Я снажыв ся жыти так, жебы было вшытко
в порядку. Правда, не фурт вшытко выдарить
ся. Я пересвідченый о тім, же чоловік без інтересів, без даякой облюбленой актівности
є порожній і є над солнце ясніше, же з векшов
правдіподібністьов на нього наліпить ся або
палінка, куріня, а днесь і твердша дроґа. Про
мене музыка є наркотіка, а так само і Варгол.
Варгол нелем зато, же быв світовый і мав
нашы русиньскы коріня, але обдівую його
главні зато, же быв „вшеумел“, як гварять
братя Чехы.

і вшыткым нашым предкам, котры жыли перед нами і утримали нашу материньску рідну
бісіду. Не є нормальне, же родичам Русинам родять ся діти – Словаци. Были часы,
же нас пронаслідовали, але днесь є інакша
епоха, каждый мать демократічне право приголосити ся ку тому, хто є, повісти правду,
написати реальность! Так і Европа твердить:
„Будьме єднотны, але в своїх одлишностях.“ Русины свойов культуров обогачують
спектрум культуры і языків Европы. Є тото
ненормальна сітуація, же нормальны речі
суть зрідкавы і на ненормальны речі каждый
звыкнув собі і не внимать, же є тото страшный
блуд. Думам на тото, кідь родичі бісідують зо
своїма ратолестями іншов бісідов як самы меджі собов, так тото вызывать скоро „схізоф-

▲О. Кеселиця з популарным членом пороты Суперстар – П. Габером, на котрый брал участь.

Вы і русиньска бісіда?
Мій отець є з Нижнього Мирошова, а мама
походить з Миковой. Обидвоє Русцнаци.
Я барз вдячный, же мене так научіли бісідовати. Тото саме я передав далей на мої обидві
діти. Тото, што нам Бог дав, нашу бісіду, мы
дістали задарьмо і є тото нормальне, справне
і просте, же тото передаме своїм дітям - з ґенерації на ґенерацію. Інакше бы мы спреневірили ся нелем свойому народу, ці народностній меншыні, але главні нашым родичам

6

info РУСИН [17 I 2011]

ренію“. Є тото нормальне, же дітина потім не
знать хто є, бо знать, же не є потомком Словаків, але тискають єй словенчіну і результат є,
же за Русинство буде ся лем ганьбити. Знам,
же арґументы тіпу – потім ся не научіть добрі
по- словеньскы - не обстоять. Є безрахунок
людей, котры затігають выходнярьскы і не
знають по-русиньскы, а книжкы, радіо і ТВ
фунґують скоро вылучні в державнім языку,
также не є дость можливе, жебы талентована
дітина не научіла ся добрі словенчіну. Я Ру-

▲О. Кеселиця с бартом Е. Варголы - Д. Варголом.

син, але хыбы найду в локальній і в цілословеньскій пресі. Не так давно мі камарат повів:
„Што з того буду мати, кідь мої діти будуть зо
мнов бісідовати по-русиньскы?“ Я йому повів:
„Люб свій народ не зато, же він богатый, але
- же є то твій.“
Хоць 50 років є найпродуктівнішый час
у хлопа і на біланцованя є, може, скоро,
но і так опрошу ся: як бы вы збіланцовали
свій дотеперішній жывот?
Моя мамка є найліпша на світі. Вєдно з вітцьом дали мене выштудовати на высокій
школі, за што я їм обидвом вдячный. Рад бы
я одвдячів ся моїй мамці хоць лем кущіцько за вшытко, што мі дала. А думам главні нематеріальны цінности. Родина є про
мене головна. Діти я вів ку тому, жебы з них
выросли слушны люди, каждый день молю ся
Отченаш і так єм учів і їх. Довгы рокы посвячам ся Варголови, зберам вшытко о нім, пишу
о нім статі, роблю авдіовізуальны проґрамы,
фільмы і снажу ся складати властны співанкы
по-русиньскы, але і по-анґлицькы i пословеньскы.
Што поважуєте за свої найвекшы успіхы
за тых 50 років жывота?
Недавно я дав на выставку свої художні експеріменты, вытворены компютеровов
ґрафіков і здобыв єм перше місце і поступ
на крайскый огляд. Мать тото дашто сполочне з Варголовым ПOП AРTом, але не прямо.
Векшы успіхы мам в музыці. На фестівалі
Русиньской оріґінальной творчости мі мали
веце цін (перше і друге місце...). Єден з моїх
найвекшых успіхів выникнув в кооперації
з Данєлом ГаССаНом Брудняком, Мащьом
МаТыКом Ґібейом і Міром DJ Мніхом Бартком.
Є то русиньска постіндустріальна ґрупа ЧУМзБАҐЕРА thc. (TeatrálnoHumornaCompany) – 13
членный біґ банд, ВеСеЛа КаПеЛа. Головным
декоратівным іміджовым інштрументом є БаБаБа – Ба(o)льшая Бассовая Балалайка. Мы
грали і на Лемківскій ватрі в Ждыні, котра
є про нас барз важна – є в сердці каждого
з нас. Я быв барз щасливый, кідь мої обидві
діти грали в Чумзбаґері. Сына тота моя ґрупа
так овпливнила, же зачав учіти ся грати на
ґітарі і за пів рока уж знав основны акорды
і ґітаровы ріффі. ЧумЗбаґера є жывый орґазмус, фурт мінить ся склад, зіставать лем
моя особа. Наша найпопуларніша співанка
РУСНАК была за два рокы на першім місці
і стягли собі єй главні молоды люди цца. 2000
раз з русиньской веб сторінкы www.holosy.sk.
Сатісфакцію мі дало і на сердці мене загріло
найвеце тото, же Андрій Кандрач, музыкант
пар екселанц як предсідатель пороты оцінив
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Рекомендуєме

Odporúčame

мої композіції словами. надчасова музыка.
Посліднім успіхом суть КАРПАТЫ, КАРПАТЫ,
а то, главні, вдяка Людкі Шандаловій, єй тексту, моїй мелодії і співпраці коло 25 людей.
Співанка была обробена Надьов Січаковов
і Славом Калиняком. Співанка была в подобі
відеа 10 000 раз стягнута з www.youtube.com ,
люди гварять, же кідь єй слухають, не знають
ся убранити слызам.
А што тыкать ся Варгола?
Видите, скоро я на нього забыв. Написав
єм успішны статі, котры суть на інтернеті,
але вельо раз были публікованы в різных
цілословеньскых новиньках, але і в америцькім періодіку Carpatho-Rusyn American,
в америцькім альманаху. Мої думкы, котры
давам на паперь суть переважні о Андим Варголови, але даколи і о нас - Русинах. Успіхом
было і тото, же я быв на обіді дома у Джона
Варголы, на його позваня в часі славностного
одкрытя The Andy Warhol Museum в Пітсбурґу.
Мій авдіо & відео проґрам Анди Варгол є Андрій ВАРХОЛА - POP ART & POP MUSIC быв
оціненый вельо раз і віділо його барз вельо
людей, одгадую – пару тісяч.. В фільмі Тома
Трієра WARHOL NATION – Варголів народ
я заграв головну ролю. Подібні в фільмі I AM
FROM NOWHERE, якый є моїм найвекшым
варголовскым успіхом. Тот фільм ЄМ
З НИВЫДКЫ є копродукчным ціловечерным
документом ББЦ. Моя книга о Варголови - –
AndreW-WarholA вышла вдяка МК СР. Мій
фільм 15 МИНУТ СЛАВЫ АндыВАРГОЛа
здобыв бронзову медаль в Арґентыні в 1993 р.
Вы а Русинство?
Я быв на многых Світовых конґресах Русинів, так само єм быв участником проєкту
Тома Тієра - Focus on Rusyns – Заміряно на
Русинів, якый одбыв ся в Копенгаґені в Даньску. Окрем многых іншых русиньскых акцій

▲О Кесилиця в ґрупи Чумсзбаґера.

єм вдяка режісерови Пальови Пекарчікови
выступав в проґрамі Z mesta do mesta – Свідник, де я з Японцьом МаСаГіКом бісідовав порусиньскы.
Якы суть вашы планы до будучности?
Рад бы я іщі „выждімав Варгола“, жебы
я його міг потім уж шмарити за голову, бо уж
мене дость довго страшыть по ночах... Я хотів
бы выдати порядну публікацію – повнофаребну книгу з богатыма і якостныма репродукціями, фільм, мултімедіальне ЦД РОМ і вебову
сторінку. В голові крутить ся мі і рокова опера
– З Вархола – WARHOLAndrew. Но на тото
є потрібный солвентный спонзор з чутливов
душов або добра лоббі в ґрантовых проєктах. Як бы дахто з вас, чітателів Інфо Русина,

пізнав орґанізацію або подникателя, котрый
бы тото знав посунути дале і помочі, быв бы
єм барз вдячный, як бы ся мі хоць хто озвав.
Варгол є носне і гоносне мено нелем про нас
Русинів, дасть ся добрі выужывати на пропаґацію того, хто спонзорьскы приложыть поміч
ку твору.
Надіяме ся, же планы нашого „варголоґа“
хоць лем з части наповнять ся і припоюєме ся ку ґратулантам зо желаньом міцного
здоровя, щастя, сил, ідей, думок, актівіт
і умелецькых успіхів в його дальшій етапі
жывота.
Многая і благая літ, Осіфе!
За інтервю дякує Сілвія Лисінова
Фото: родинный архів О. Кеселіці

Калинів, перше ослободжене
село на Словеньску вздало
голд ослободителям
Текст і фото В. Противняк

В

прекрасный день, в суботу 24- го септембра
2011 собі Калинівчане,
як і іншы і прітомны члены
окремых делеґації припомянули 67. юбілей ослободжіня
першого села на теріторії Словеньска – Калинова, меджілаборецького окреса. Зышли ся
жебы собі спомянули і вздали почливость при памятнику
тьх, котры перед 67. рокамі
в тяжкых боях ослободжували
Калинів. Як ідуть рокы, менше
і менше там прыходить людей,
але Калинівчане незабывають
на фронтовых бойовників,
котры за нас положыли свої
жывоти. Сельскый уряд на челі
зо старостом Інж. Осіфом Коца-
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ном і посланцями приготовил
достойны ославы того юбілея
з ціным проґрамом. У віршох
в рецітації Марії Реґрутовой
зазвучалі спомінкы і желаня:
В нашых красных горах, што
звуть ся Бескиды, село с покоров давно уж стоїть. Прославили його діди і прадіди за немало
нелегкых століть.
Прославив Калинів рік штиридсатьчетвертый, ту вызначну дату нихто незабыв. Колы
бідны люде мусили повстати,
жебы і наш Русин раз по людьскы
жыв.
Навштівме тихенько помник
калинівскый, най ся тішыть
тото місце, де солдат до неба
діти піднимає прозьбов щасливого без войны жыття.
Проквітай Калинів, а най
твої люде прожыють жывотом

▲Квітя ку памятнику за РОС положили Владімір Противняк- председа РОС,
Мґр. Александер Франко – председа МО РОС в Меджілабірцях і Інж. Павел
Дупканич – член порадного выбору РОС.

прекрасным як май, най каждый
наш чоловік ниґда незабуде
найкрайшый на світі - наш
карпатьскый край...
Русиньска оброда на Словеньску свойов участьов і підпоров
дня ослободжіня Калинова, як
сімбола нашой слободы і мірового жывота незабывать на тото

місце, де прави нашы русиньскы
хлопці при ослободжуваню
републікы бойовали і голосилі
ся до Ческословеньского армадного збору ґен. Лудвіка Свободу
і много з ных положыло в боях
свій молодый жывот. Честь і вічна слава бойовникам за нашу
слободу.
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Інформачный сервіс

Informačný servis

Культурный
калейдоскоп акції
Русиньской оброды
на Словеньску

Н

а основі засіданя ВВ РОС
(16.9.2011 в Пряшові), членови выбору одобрили слідуючі
датумы носных акцій РОС до кінця
рока 2011.

9. 10. 2011 – Засіданя КВ РОС – од 10:00
год. Руськый дом, Пряшів
25.11.2011 – Дітьска часть цілослевеньского конкурзу Співы мойого роду (2
конкурзны концерты о 9:00 і 11:00 год.
в МКЦ – Меджілабірці).
25.11. 2011 – Славностный ґалаконцерт
дітьской части Співы мого роду, о 17:00
год., КД Свідник
26. 11. 2011 – Доросла часть цілословеньского конкурзу Співы мого роду (2
конкурзны концерты о 14:00 год. - Пчолине, і 18:00 год. - Стащін, обидва окрес
Снина).
27. 11. 2011 – Славностный ґалаконцерт дорослой части Співы мойого роду,
о 16:00 год. МКЦ - Гуменне.
17.12. 2011 – 11-ый СЕЙМ РУСИНЬСКОЙ ОБРОДЫ НА СЛОВЕНЬСКУ, од
10:00 год. Вігорлатьскый музей Гуменне.
17. 12. 2011 – Ґалаконцерт Рутгеніка, од
19:00 год. МКЦ – Гуменне.
26. 12. 2011 – Рождественный Ґалаконцерт Рутгеніка, од 17:00 год. ПКО- Пряшів
26. 12. 2011 – 1. Штефаньска забава
в Пряшові (акція буде реалізована вєдно з орґанізаційов молоды Русины), од
20:00 год. ПКО - Пряшів.

На словічко с діректором
ТАД-а М. Марком.

Актуалні зо засіданя
СРР в Хорватії.
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18/2011

18/2011

В слідуючім чіслі Інфо Русина дочітате ся:

Першый документарный
фільм о ФК Барвінок.

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

Позн. Редакції ІР: окрем уж уведженых
конкретні становленых датумів, РОС
приготовлює і дальшы акції, як напр.:
Не забывайме на традіції нашых предків, продовжованя Днів русиньскых традіцій або На фиґлярьску ноту, о котрых
одбывані будеме вас інформовати протягом в дальшых выданях Інфо Русина.

Platené v hotovosti
080 10 Prešov 10

www.rusin.sk

