info РУСИН

založená v roku 1990
č. 24 | ročník VIII. | december 2011

ІНФОРМАЧНЫЙ ДВОТЫЖДЕННИК РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА
INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK RUSÍNOV SLOVENSKA

VÝZNAMNÉ
UDALOSTI

Свидницька
Маковиця-оцінена

6

KULTÚRNOPOLITICKÝ
ŽIVOT RUSÍNOV

8

Русиньска забава в Пряшові
– за два дні выпродана!

Cena 0,40 e
| fakty | kultúra | história |
aktuálne informácie o Rusínoch
a nielen pre Rusínov
| факты | култура | історія |
актуалны інформації о Русинах
а не лем про Русинів

GLOSA

NA AKTUÁLNU
TÉMU

11

Інтервію с премєрков
Влады СР

Найважніша акція 2011 р.
11. СЕЙМ
РУСИНЬСКОЙ ОБРОДЫ
НА СЛОВЕНЬСКУ
С. Лисінова, П. Медвідь
Фото: -сл-, -рв-

Люба Кральова,
предсідателька політічной
партії НАШ КРАЙ

Т

Äîðîãû Ðóñèíû, íàøû ÷³òàòåë³ ³ ñ³ìàïò³çàíòû Ðóñèí³â,
âûì³íèâ ñÿ Íîâûé ð³ê çà ñòàðûé… ìû êàæäûì íîâûì ðîêîì
ì³íèìå íàøû ñíû, òóãû, æåëàíÿ, ïîãëÿäû ³ âûæàäîâàíÿ îä æûâîòà,
íî í³´äà íå ì³íèìå ñâî¿õ ïðèÿòåë³â…Ìåäæ³ òàêûõ ïðèÿòåë³â
íàëåæûòå ³ âû, íàøû â³ðíû ÷³òàòåë³ ³ äîïèñîâàòåë³. Çàòî ç òîé
íàãîäû ïîçâîëüòå ì³ îä ìåíà ö³ëîé ðåäàêö³¿ ²íôî Ðóñèí âàì äî
Íîâîãî ðîêó 2012 ïîæåëàòè ìíîãî ùàñòÿ, áî º êðàñíå; âåëüî
çäîðîâÿ, áî º ö³ííå; âåëüî ëþáâè, áî º ºé ìàëî ³ ì³öíîãî ðóñèíüñêîãî
äóõà, æåáû âñå ìåäæ³ âàìè ïåðåáûâàâ!

ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

Ç ïî÷ëèâîñòüîâ Ñ³ëâ³ÿ Ëèñ³íîâà,
øåôðåäàêòîðêà ²íôî Ðóñèíà

ак може перед тыждньом озвала ся
мі далека родина з США Зузана Фетіч. Моя бабка, мама мойого вітця
называла ся Зузана Фесічова. Мій дідо быв
Ян Фесіч. Дідо Зузаны Фетіч з США звав ся
Джон Фесіч, а єй бабка Зузана Фесіч. Яка
то нагода і таємниця. До теперь мы не дізнали ся, в якім родиннім одношіні были
нашы дідови. Може братранці. Мій дідо народив ся зачатком 20-го стороча в Телепівцах в Австро–Угорщіні (днесь в Осаднім на
Словеньску) і старый отець (дідо) Зузаны
Фетіч (не знам, хто змінив в США наше оріґінальне мено Фесіч, тяжко высловлююче
і по-словеньскы, а не іщі по-анґлицькы) тыж
зачатком 20-го стороча в Пенсілванії в США.
Його родичі з ним онедовго вернули ся домів
до Телеповець, но він в 1936 р. переселив
ся назад до США. Про біду в Телепівцах?
В 1933 р. мої три пратеты (дві сестры мойого діда Яна Фесіча і єдна його сестерніця) - красны молоды жены на добовых
фотоґрафіях одышли до Франції. Про біду,
котра пановала в русиньскых селах в часах
економічной крізы. Дві з них я была з моїма
родичами і сестров навщівити в 1969 р. Мы
были несподіваны, в якых скромных условіях жыли во французьскім селі. У нас в тім
часі в Осаднім уж люди жыли ліпше як нашы
пратеты во Франції. Русиньскы села зачали
в тім часі просперовати. Моя мама походила
зо Звалы з восьмеро дітей. Пять з них умерло барз скоро - на тото, жебы їх памятала
собі як братів і сестры. Моїй бабці Анастазії
Стебіловій в Звалі умерло пять дітей. Гварила, же умерли тоты найкрасшы. Мої стары
родичі Василь і Анастазія Стебіловы были
дость богаты селяни. Мали сто овець, тоты
уж я собі не памятала, но в дітинстві я пасла в Звалі їх 15 коров, мали 4 коні – в 70-ых
роках 20-го стороча. Сільскогосподарьске
дружство в горнатім Бескіді выникло аж в половині 70-ты років. Но в 40-ых роках 20-го
стороча їм єдиный лікарь в сниньскім окресі
не дав пеніцілін, жебы захоронив дітину,
котра умерла на запаліня плюц, не захоронив ани дальше і тото умерло на діфтерію,
дальше на чорны кягні... Тівко біды і нещастя в двох родинак моїх предків. Біда до
русиньскых сел на северовыході Словеньска
днесь знова вернула ся. Само собов інша як
зачатком 20-го стороча. На зачатку 21-го стороча але мали бы Русины в своїх селах жыти
в ліпшых условіях як їх предкы. Жыють, но
чом їх села на граніцях з Польшов і Українов
вымерають? Зато, бо молоды знова одходять до далекого заграніча за роботов.

Тыждень перед Рождественьскыми
святами одбыло ся в Гуменнім „свято“ Русиньской оброды на Словеньску (РОС). Конкретні 17-го децембра
2011 р. зышли ся во Вігорлатьскім
освітнім центрі делеґаты і гості 11го Сейму Русиньской оброды
на Словеньску, жебы обговорили
актуальны проблемы, новы напрямы

▲ А. Франко, єден з основателів
РОС, фото з діскусії на 11-ым Сеймі
РОС.
і зволили новы орґаны орґанізації,
котрым сеймом скінчів ся період
функчности. Сейм найстаршой русиньской орґанізації на Словеньску
мав святочну атмосферу, але і конштруктівну діскузію ку пропонованым
пунктам проґраму.
В першій части проґраму, котру
за предсідательскым столом одкрыв
Інж. Мартін Караш, предсідатель
МО РОС Камюнка, 54 з 58 позваных
делеґатів з голосуючім правом одобрило проґрам їднаня і зволило

►с. 2

З ділні РОС

пропонованы комісії – мандатову,
волебну, пропозіційну і комісію про
выправліня і додаток станов РОС.
Потім уж участникам была прочітана
справа о діятельности РОС од посліднього 10-го сейму і наповніні його
узнесінь. Справа принесла інформації о многости акцій, котры РОС
подарило ся зорґанізовати і напрік
вшыткым проблемам (ку прикладу
тогорочна довга абсенція пінязей
зо схваленых проєктів), але тыж
ясні наформулованы несповнены
цілі, котры про різны проблемы,
ці уж обєктівны, або себекрітічні
субєктівны, не подарило ся досягнути. Справу о діятельности прочітав
тот найкомпетентнішый предсідатель РОС пан Владимір Протівняк.
Тым практічні оцінив і свою предсідательску роботу в трирочнім функчнім
періоді меджі сеймами, де меджі
найосновнішым підчеркнув актівну
і історічно найвекшу кампанію РОС
перед зрахованьом жытельства
в маї 2011. Потім уж делеґатів сейму поздравляючіма приговорами
ословили уважаны гості сейму, як:
посланкіня НР СР і пріматорка міста
Гуменне Яна Вальова, посланець
НР СР Николай Крайковіч, пріматор
міста Свідник Ян Голодняк, котрый
найвеце оцінив актівности РОС
і двойтыжденника Інфо Русин, так
само підкреслив добру сполупрацю
меджі містом Свідник і РОС. В своїм
выступі пропоновав дальшу сполупрацю нелем з РОС, но і з редакційов
Інфо Русин з коншатованьом, же як
пріматор міста обовязує ся обїднати велику кілкость Інфо Русинів про
Містьскый уряд. (Ку днешньому дню
можеме конштатовати, же своє слово
дотримав і обїднавкы на предплатне
Інфо Русина уж суть в евіденції - ДЯКУЄМЕ!!!). Дале з поздоровлінями
выступили: діректорка СНМ – Музею
русиньской культуры в Пряшові Ольґа Ґлосікова, основатель Сполку
русиньскых писателів Словеньска
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▲Погляд на богату участь 11-го Сейму РОС.
Василь Хома, заступця Общества
Йоана Крестителя отець Іґор Панчак
і славностны поздоровліня к участникам сейму закінчів посланець
Містьского заступництва в Пряшові
Петро Крайняк. Вшыткы спомянуты
высловили радість з того, же на так
вызначній акції можуть брати участь
і пропоновали можливу співпрацю
і поміч при актівностях РОС. В тых
самых приговорах, але не раз звучало пожадованя, жебы РОС веце
снажыла ся вшыткыма своїма
можливостями о розвиток русиньского школства і освіты, што, як нескорше указало ся, стало ся і єднов
з головных тем сейму. Выступліня
Петра Крайняка, як посліднього гостя, закінчіло першу часть їднаня сейму, якый по обіді продовжовав в сво-

їй роботі. Меджі гостями 11- Сейму
РОС были і проф. О. Сіпко, доц. Ю.
Панько, С. Зелінкова і др.
Робоча часть сейму зачала ся
Справов Дозорной рады РОС о діятельности і господаріні РОС за
послідній період. В справі, яку прочітала председкіня ДР РОС пані
Вєра Юрічова, выраховали ся
вшткы фінанчны приймы РОС і їх
выужываня і т. д. Потім уж наслідовала діскусія, і як мы уж споминали,
єднов з головных тем сейму было
русиньске школство, освіта і пожадованя о векшу підпору освітных
інштітуцій з боку РОС, котры будуть
научаня в русиньскім языку розвивати. В діскусії выступили: Я. Фецуш
(предсідатель МО РОС Свідник) на
тему: Зліпшіня комунікації меджі

окремыма русиньскыма орґанізаціями, М. Крайковіч (підпредсідатель
РОС, член МО РОС Цернина, котрый
так само вів робочу часть сейму) на
тему: Высвітліня предсеймовых обштрукцій з вольбов предсідателя
РОС, І. Бандуріч (предсідатель РК
РОС Бардійов) на тему: Што было
зробено і што треба зробити, К. Гуняра (МО РОС Снина) на тему: Пропозіцї проґрамовых замірів і цілів
РОС до 2014 року. А. Фецура (предсідатель МО РОС Гуменне) на тему:
Русиньске школство, П. Штефаняк
(предсідатель орґанізації молоды
Русины) на тему: Діятельность орґанізації молоды Русины, М. Пилип
(МО РОС Братіслава) на тему: Значіня 11-го Сейму РОС, Ф. Віцо (МО
РОС Пряшів) на тему: Руськый дом,
русиньска преса, пропозіції на принаврачіня Народных новинок під

▲Сполочне фото по передавані презентів од РОС про пріматорів. Справа доліва: В. Протівняк, Я. Вальова,
Я. Голодняк і М. Караш.
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Актуалні
►с. 2
РОС, М. Караш (предсідатель МО
РОС Камюнка) на тему: Діятельство
і біланція МО РОС в Камюнці, А.
Франко (предсідатель МО РОС Меджілабірці) з темов: Проґрам РОС, М.
Кереканич (член МО РОС Гуменне)
на тему: Школство, освіта і комунікація. Завершалный выступ і з благословіньом належав архіпротоєрейови православной церькви Мґр. Я.
Новакови з Красного Броду, котрый
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і молодых людей, котры будуть
реальні в дальшых роках продовжователями ґенерації, котра
стояла при вынику РОС. По діскусії
наслідовало тото найголовніше і найочекованіше - вольба предсідателя
і орґанізачных штруктур РОС.
Сейм потвердив во функції
предсідателя Владиміра
Протівняка
І кідь по многых бісідах о тім, хто
вшытко бы міг кандідовати на функ-

Новорочны віншованя
До нашой редакції пришла невіроятна кількость новорочных
віншів од Вас, дорогы чітателі, од дальшых Русинів і Нерусинів. За вшыткы вам сердечні дякуєме і высловлюєме
велику почливість ку вам. З обсяговых причін не можеме вшыткы вінші опубліковати, но выбераме хоць лем
дакотры з додатком, же тоты, котры не публікуєме не
суть про нас менше цінны.
▲Погляд на предсідательскый стіл 11-го СЕЙМУ РОС. При мікрофоні М. Кереканіч, дале: В. Юрічова, М. Крайковіч, В. Противняк і М. Караш.
выступив з темов: Братство православной молодежі і з пропозіціями
веце публікованя о жывоті і літурґіях
Православной церькви на Словеньску. В ґлобалі найвеце діскутованым
проблемом было пожадованя о векшу інформованость о роботі РОС,
(акції, стрітнутя і т. д.) і комунікацію
той діятельности з МО РОС, а тыж
о векшу децентралізацію і перенесіня
дакотрых правомощностей на низшы
ступні штруктур РОС. Тоты пожадованя суть але повязаны з такыма
змінами Станов РОС, на котры сейм
не быв приготовленый і кажда зміна
в Становах была бы лем часточна,
а, може, не все добра. І зато, на пропозіцію Мілана Пилипа, котрый сам
пропоновав дати свою помічну руку
ку ділу, сейм вырішыв, же Становы
теперь мінити не будуть ся і вшыткы
пожадованя будуть запрацованы
до пропозіції цалком новых Станов,
котры бы мали быти обговорены
в меджісеймовім періоді вшыткыма
МО РОС, а потім схвалены на
дальшім 12-ім Сеймі РОС. В діскусії одркыв ся і вопрос русиньской
самосправы або Народного центра – Народного дому Русинів так,
як його мають і іншы народности на
Словенську, котрый бы быв покровительом цілого русиньского руху на
Словеньску. Ту треба припомянути,
же такый дім в Пряшові маме, котрый
бы міг і мав служыти на тот напрям,
лем цілы рокы не знаме ся ку ньому
достати... Треба указати і на тото,
же меджі делеґатами і діскутуючіма было много людей з молодшой
ґенерації, з іновачныма думками,
што лем свідчіть о тім, же РОС
не є стаґнуючов, але актівнов
орґанізаційов - ословлює главні
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цію предсідателя (головні в іншых
русиньскых преріодіках), офіціалні
подав заявліня і сповнив условія
лем пан Владимір Протівняк з Меджілаборець, і нихто з делеґатів на
сеймі не пропоновав іншого кандідата. З того выпливать, же вольба
предсідателя РОС была на демократічнім пріціпі і факт, же кандідатку на
предсідателя РОС дав лем В. Протівняк - вывертать дештруктівна статя
в НН ч. 15, 2011 од автора А. З. під
назвов: Тоталіта: Вольбы председы
РОС-споміджі єдиного кандідата!
Головні з того спектра, же тоталіта
мать зовсім іншу подобу! В открытых
вольбах В. Протівняк здобыв 43
голосы, 1 делеґат голосовав протів і 7 стримали ся голосованя.
З того выпливать, же староновый
предсідатель успішні здобыв приближні довіру 90 % делеґатів і так
продовжує во своїй функції уж
третій волебный період, де РОС
поведе знова аж до далшого 12го сейму. Делеґаты потім зволили
і Выконный выбор РОС і Дозорну
раду РОС (склад тых орґанів публікуєме в Узнесіні 11-го Сейму). В завершалній части было делеґатами
схвалене Узнесіня 11-го Сейму РОС.
І в славностній атмосфері закінчіли
сейм рождественьскым концертом
Рутеніка, котрый потішыв вшыткых
любителів нашой народной музыкы
і танця. Беспроблемовым голосованьом о предсідательови і дальшых
орґанів РОС, ці о прияті Узнесіня сейму, делеґаты дали ясні знати, же РОС
не є розбитов ці дештруктівнов орґанізаційов, як бы собі тото подакотры
желали, але же є єднотнов і важнов
орґанізаційов в русиньскім руху на
Словеньску.

* Сердечні дякую за дотеперішню актівну роботу і хосенну
сполупрацю про Русинів. Най Вас спроваджають по цілый рік
здоровя, добра налада і спокійність. В мені Русиньской оброды на
Словеньску успішный Новый рік 2012 жычіть
Владимір Протівняк, предсідатель РОС i тайомник СРР
* Важены чітателі Інфо Русина!
Желаме вам щастливо до Нового року вступити, жебы вы не
зазнали жалю, болю і злобы. Лем жебы вас стрічали здоровя,
щастя, радість і людьске порозуміня.
На Многая і Благая літа вшыткым Русинам.
ФК Габурчанка і МО РОС в Габурі

* Vážení Rusíni,
prvé dni nového roka sa celkom prirodzene nesú v znamení pozitívnych
prianí a sľubov, ktoré máme ambíciu napĺňať. Som rád, že mnohí z Vás vo
svojich predsavzatiach nezabúdajú ani na mesto Prešov, na jeho rozvoj,
postavenie a krásu. Napriek počiatočnej eufórii nás počas nastávajúceho
roka čaká veľa práce v prospech nášho mesta a ľudí, ktorí v ňom žijú.
Je čas pokúsiť sa rozpoznávať to, čo sa dá zmeniť a nachádzať v sebe
silu tieto zmeny uskutočniť. Mojím cieľom je, aby samospráva vytvárala
dôstojné podmienky pre život svojich obyvateľov v majoritnom a minoritnom
kontexte. Aby našla motiváciu pre investorov, zabezpečila perspektívu pre
mladých ľudí a sociálne istoty pre starších a chorých. Všetkým úprimne
ďakujem za prejavenú dôveru a slová podpory, ktoré si veľmi vážim. Prajem
Vám v novom roku veľa zdravia, šťastia, osobných i pracovných úspechov,
Vašim rodinám úctu, toleranciu a lásku. Šťastný a úspešný rok 2012 praje
JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta Prešov
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Світ медії і театра

Svet médií a divadla

Проґрам выступлінь Театру Александра Духновіча в Пряшові

од 18-го януара - 15-го фебруара 2012
18.1. o 19:00 на ВС
Воїслав Савіч
ЧУЄШ МАМО...
Режія: Любослав Маєра
Гра молодого серьбского списователя вказує на траґічны недорозумліня в одношыню меджі
►Погляд на ексцелентны
артістічны выступи герців ТАД-у.

РУСИНЬСКЫЙ
ПРОҐРАМ
Од 19-го – 30-го
януара 2012
19.1.2012 – ЧЕТВЕРГЬ
18.00- 18.30 Радіоновины - репріза
21.1.2012 – СУБОТА
18.00 – 18.10 Приповідка: Й. Петров:
Планы хлопці - репріза
18.10 – 19.00 Радіо молодых
19.00 – 20.00 Радіомаґазин – репріза
20.00 - 20.30 Літературна релація:
Й. Кудзей - Кадило репріза
20.30 – 21.00 Гітпарада русиньскых
співанок - репріза
22.1.2012 – 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
23.1.2012 – ПОНЕДІЛЬОК
18.00 – 18.30 Радіоновины - репріза
25.1.2012 – СЕРЕДА
18.00 – 18.30 Радіоновины - репріза
27.1.2012 – ПЯТНІЦЯ
18.00 – 18.30 Радіоновины - репріза
30.1.2012 – ПОНЕДІЛЬОК
18.00 – 18.30 Радіоновины – репріза

ПРОҐРАМ ПРАВОСЛАВНЫХ
ЛІТУРҐІЙ І ДУХОВНОГО
СЛОВА НА МІСЯЦЬ
ФЕБРУАРЬ
Літурґія
05.02.2012 ПЦО Бардійов
– прот. Ян Лаката
Духовне слово
19.02.2012 ПЦО Петрова
– отець Василь Свида

4

info РУСИН [24 I 2011]

родинныма прибузнама, де формов комедіалности аж бурлескности атрісти рішать уведжены
проблемы.
1.2. 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.

реалізму Божены СланчіковойТімравы перенесе нас до минулости, на село, до дому многочленной фамелиї Тяпаковців, котра
є прославена свойов лінивостьов
і невольов ку хоць якій актівности.
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!

8.2. o 19:00 на ВС
Б. С.-Тімрава – О. Шулай
ТЯПАКОВЦІ
Режіа: Матуш Ольга

15.2. o 19:00 na VS
Хрісто Бойчев
ОКРЕСНЫЙ ШПЫТАЛЬ АБО
ПЛУКОВНИКОВА ЖЕНА
Режія: Пепе Пражмарій

Гумосрістічна, але і серйозна
комедія зо сельсков тематіков
і з перфектныма герецькыма
выконами.
Історія
славной
драматізації прозаічного моделу вызначной словеньской
писателькы з епохы крітічного

Гра вызначного сучасного бумарьского автора Хріста Бойчева Окресный шпыталь... мапує
посполиту сітуацію на прикладі
здравотників у шпыталю. Суть ту
сцены із щастного жывота блазнів на псіхіятрії.

Вышло дальше выданя меджінародного часопису Русинів
Сілвія Лисінова

П

о позітівных реакціях на
перше промо-выданя інтерреґіонального
часопису – Голос Русина, котрого
выдавательом є Світовый
конґрес Русинів (дале СКР),
в тых дня вышло дальше його
продовжіня - ГОЛОС РУСИНА
ч. 2. Нове выданя є присвячене
актівностям СКР, різным документам, одповідів од державных
орґанів Україны, постановліням,
но і інформаторам конкретных
акцій, котры роблять Русины
в окремых державах як раз під
покровительством СКР. З того
выпливать, же Голос Русина мать
вызначну
роль
в процесі передаваня інформацій в материньскім
языку
жытелям русинькой
народности каждой
членьской державы
СКР, при здобывані
інформацій о данім
етніку, но незаступима роль Голоса
Русинів є і в процесі
самоідентіфікації
русиньского
жытельства в меджінароднім інтеґрованім контексті. В актуалнім
выдані Голоса Русинів можете
окрем іншого дочітати ся: У СТАРИХ ЯНКОВЦОХ, ВИНКОВЦОХ
І ПЕТРОВЦОХ У РЕПУБЛИКИ
ГОРВАТСКЕЙ, засідала Світо-

ва рада Русинів, актівности Русинів в Мадярьску, Сербії, Словеньску, Румунії, Чехії і Світового фора русиньской молодежі. Дальшы інтересны статі
суть присвячены проблематиці Русинів на Україні, де собі
можете прочітати інтересны
статі од автора Ґріґорія Миронова: Всеукраїнський перепис населення, ці тему дня од
автора П. Медвідя: Русины на
Україні - нещастный народ..,
Новостьов і інтересностьов є і
МЕДЖІНАРОДНЫЙ КАЛЕНДАР
ПЛАНОВАНЫХ РУСИНЬСКЫХ
- ЛЕМКІВСКЫХ АКЦІЙ НА 2012
РІК (на акціях буде партіціповати Світовый конґрес Русинів),
котрый лем потверджує о добрій сполупраці
і контінуіті Русинів
в меджінароднім
контексті. В новім
выдані не хыбять
ани бібліоґрафії
окремых членів
СРР – конкретні:
Ґеорґія Фірцяка
з Румунії, Степана
Лявінця
з
Мадярьска
і Мартіна Караша предсідателя Світового фора русиньской молодежі(СФРМ), котрый
є за СФРМ членом СРР. І много іншых неменше інтересных
статей. Єдным словом окрема
членьска держава найде собі
в часописі своє місце і такым

способом дасть знати о міцности
Русинів в світі. Концепція Голоса Русина ч. 2 тыж полігать і в
тім, же статі з каждой членьской
державы СКР суть публікованы
в такім русиньскім языку, якый
быв кодіфікованый в даній державі. З чого выпливать, же взаїмні можете робити порівнаня і гледати векшы компромісы на зєдночіня русиньского языка в світі.
Кажда держава мать в Голосі
Русина свойого заступника і свойого одповідного языкового редактора, котрый є одповідный за
языкову сторінку опублікованой
статі. Зато і в тім спектрі є Голос
Русина шпеціфічный і є єдиным
такого характеру на русиньскім
медіалнім торзі. Віриме, же і друге выданя культурно-белетрістічного часопису Русинів наповнить
очекованя чітателя і своїм обсягом заповнить абсенцію шпеціалізованого русиньского белетрістічного часопису зо заміряньом
на
культурно-сполоченьскы,
соціо-лінґвістічны і з части
і соціально-політічны аспекты
жывота Русинів в світі. Хто мать
інтерес о тото актуалне выданя
стачіть кідь на адресу: Svetový
kongres Rusínov Levočská č. 9,
080 01 Prešov – поштовnым шеком заплатить 1 Євро (то є ціна
поштовного, інакше часопис
достанете задарьмо) і мы вам
тот часопис наслідні одправиме
на уведженый адрес домів. Вірьте, же Голос Русина оплатить ся
прочітати!

www.rusin.sk

Документы РОС

Dokumenty ROS

Узнесіня з 11-го Сейму Русиньской оброды на Словеньску,
реалізованого дня 17-го децембра 2011 р. в Гуменнім
По проїднані окремых пунктів схваленого проґраму делеґаты 11-го
Сейму РОС приїмають слідуюче узнесіня:
I. Сейм бере до відома:
1. Выступліня гостей, посланців НР СР ПгДр. Яны Валовой, Бц. Микулаша Крайковіча, пріматора міста Свідник Інж. Яна Голодняка,
діректоркы Музея русиньской культуры ПгДр. Ольґы Ґлосіковой,
основателя Сполку русиньскых писателів Словеньска ПгДр. Василя Хомы, заступника Общества Йоана Крестителя отця Мґр. Іґора
Панчака, посланця Містского заступництва в Пряшові Мґр. Петра
Крайняка.
2. Інформацію мандатовой комісії о узнашанясхопности 11-го Сейму,
на котрім было притомных 54 з 58 позваных делеґатів, што значіть
93,1% участвуючіх.
II. Сейм схвалює:
1. Склад делеґатів за МО Стара Любовня, Якубяны, Шарішске Ястрабє, ЗІРС, Сполку приятелів ТАД з голосом вырішальным
2. Їднальный і волебный порядок 11-го Сейму Русиньской оброды на
Словеньску (РОС)
3. Справу о діятельности РОС од 10-го Сейму РОС і повніні узнесінь,
реферованы предсідательом РОС Владиміром Протівняком
4. Справу Дозорной Рады РОС о діятельности і господаріню РОС од
10-го Сейму РОС, реферовану предсідательков ДР РОС Вєров
Юрічовов
III. Сейм волить:
1. Робоче предсідательство, предсідателів і членів робочіх комісій
в складі:
a) мандатова: Сілвія Лисінова, Анна Ковачова, Власта Оцетникова
b) волебна: Миколай Лучканіч, Петер Срока, Марія Быцькова, Ян
Голінка, Моніка Куртякова
c) пропозіційна: Александер Фецура, Йозеф Родак, Ева Побожілова, Емілія Ґубова, Миколай Коневал
d) про управліня станов: Мірон Крайковіч, Мірослав Кереканіч, Павел Дупканіч, Мартін Караш, Вєра Юрічова
e) скрутаторів: Вєру Дусікову і Александра Онуфряка
f) записовательку: Сілвію Лисінову
g) веріфікаторів: Ґабрієлу Худінову і Ярослава Фецуша
2. За предсідателя РОС (штатутаря) пана Владиміра Протівняка
3. За членів Выконного выбору: Петра Микулу, Мілана Піліпа, Мірослава Кереканіча, Мірона Крайковіча, Сілвію Лисінову, Власту
Оцетникову, Мартіна Караша і Александра Франка
4. За членів Дозорной рады РОС: Вєру Юрічову, Яна Маґуру, Анну
Ковачову, Павла Дупканіча і Анну Кузмякову
IV. Сейм потверджує:
a) За членів Коордіначного выбору предсідателів (заступників) 18ох Містных орґанізацій РОС, котры передали реґістрацію в РОС
(выміну членьскых леґітімацій) і брали участь на 11-ім Сеймі РОС:
Біловежа, Братіслава, Цернина, Габура, Гуменне, Іновці, Якубяны,
Камюнка, Кошыці, Красный Брід, Меджілабірці, Пряшів, Снина,
Свідник, Стара Любовня, Шарішске Ястрабє, Уліч, Вырава
b) Заступників 6-ох колектівных членів: Здружіня інтеліґенції Русинів
Словеньска (ЗІРС), Асоціація русиньскых орґанізацій Словеньска
(АРОС), Русиньска оброда – Реґіональный клуб Бардійов, Орґанізація молоды.Русины, Русиньске зауймове здружіня, Сполок приятелів ТАД
c) За редакцію Інфо Русин єдного члена і 9 членів Выконного выбору
РОС, цілково КВ РОС творить 34 членів
V. Сейм обовязує:
1. Післати медіям прес-справу о одбывані 11-го Сейму РОС. В справі
підкреслити підпору русиньскому школству.
Т: 18. децембра 2011
З: предсідатель РОС
2. Забезпечовати розмаїту поміч і підпору школам, школьскым заряджіням, котры посвячають ся розвитку русиньского школства
– Основній школі Чабины, Основній школі Баєрівці, Основній шко-
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лі інтернатній Гуменне, Приватному центру вольного часу Птічьє
і дальшым школам, де учіть ся русиньскый язык.
Т: 31. януара 2012 і бесперервно З: предсідатель РОС і КВ РОС
3. Ускорені модернізовати і реґулярні актуалізовати веб сторінку РОС.
Т: 31. януара 2012 і бесперервно З: предсідатель РОС і KV РОС
4. Посвячати внимавость ку вырішіню сітуації коло Руського дому
в Пряшові і його реґулярне хоснованя про потребы Русинів.
Т: 30. юна 2012
З: предсідатель РОС
5. Ословити в русиньскых селах старостів, духовных і діректорів шкіл
(покыль школа єствує), розвивати взаємну співроботу при розвитку
русиньской культуры і русиньского языка у молодой ґенерації.
Т: 31. януара 2012 і бесперервно
З: предсідатель РОС
6. Разантніше обгайовати інтересы Русинів при їднанях на вшыткых
уровнях і їднанях з комісарами ЕУ.
Т: бесперервно
З: предсідатель РОС
7. Зліпшыти взаємну комунікацію меджі веджіньом РОС і МО РОС,
і інформовати ся взаємні о актівностях в рамках діятельности МО
РОС, взаємні при них.
З: предсідатель РОС
Т: бесперервно
8. Приготовити і узатворити догоды о співроботі з Театром Александра Духновіча, ПУЛЬС-ом і Матицьов Словеньсков.
Т: 30. юна 2012
З: предсідатель РОС
9. Публіковати в новиньках Інфо Русин інформації о высылані
православных богослужінь і іншы інформації о жывоті Православной церьквы.
Т: 10. януара 2012
З: шефредакторка Інфо Русина
10. Приготовити і дати на верейну діскусію пропозіцію новых станов
РОС. Пропозіцію предложыти на схваліня 12-го Сейму РОС.
Т: 30. юна 2012 і в тексті
З: предсідатель РОС
11. При їднанях з Урядом влады СР і з окремыма міністерствами просаджовати думку народностной меншыновой самосрпавы.
Т: бесперервно
З: предсідатель РОС і ВВ РОС
12. Вытворити центральный календарь акцій РОС, в тім чіслі з акціями
іншых русиньскых орґанізацій.
Т: 31. марця 2012
З: предсідатель РОС і ВВ РОС
13. Пожадати компетентны орґаны міста Пряшів о реконштрукцію памятника Александра Духновіча.
Т: 31. марця 2012
З: предсідатель РОС і ВВ РОС
14. Дале тырвати на принаверненя русиньского розгласового
высыланя до Пряшова і зробити разантны крокы про векшу якость
обсяговой штруктуры розгласового і телевізного высыланя в рамках верейноправного Розгласу і телевізії Словеньска.
Т: 30. юна 2012 і бесперервно
З: предсідатель РОС
15. Зінтензівнити просаджованя прав Русинів при їднанях з Владов
СР.
Т: бесперервно
З: предсідатель РОС
16. Гледати можливости на делеґованя заступника РОС до Рады
РТВС.
Т: 30. юна 2012 і бесперервно
З: предсідатель РОС
17. Зєднотити назвы орґанізацій, здруженых в РОС, зо становами
РОС.
Т: 31. марця 2012
З: предсідателі орґанізацій РОС
VI. Сейм высловлює:
a) Подякованя вшыткым членам Русиньской оброды і співпрацуючім
орґанізаціям за выконаня масовокомунікачной і пропаґачной кампанії на забезпечіня результатів зрахованя жытельства в маї 2011 р.
b) Несогласный постій з перебраньом періодік „Народны новинкы“
і „Русин“ Обчаньскым здружіньом Народны новинькы і Русин.

За правдивість:

ПаедДр. Александер Фецура,
предсідатель пропозіційной комісії
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Вызначны події

Významné udalosti

СВІДНИЦЬКА МАКОВИЦЯ
– предбала вызначне оцініня предсідателя ПСК
Текст і фото С. Лисінова

П

омпезны ославы в кінце
2011 р. одбыли ся на великій сцені Театра Й. Заборьского в Пряшові, де было славностне передаваня найвысшых
оцінінь в Пряшівскім самосправнім краю (ПСК), конкретні ціны
ПСК і ціны предсідателя ПСК-

свій слюб першозволены посланці ПСК і предсідатель ПСК.
Предсідатель ПСК того року,
окрем іншых, рішыв вручати ціну
Лаврета предсідателя ПСК –
Фолклорному колектіву Маковиця зо Свідника за вызначну
презентацію
народностной
культуры і першорядны успіхы
здобыты шыріньом культурного богатства нашых предків.

▲ М. Пайзінґова, котра колектіву присвячать свій вольный час уж 30 років,
на фото при переберані ціны предсідателя ПСК- П. Худіка.

МУДр. П. Худіка. Окрем того ґалавечор быв споєный з 10-ым
юбілейом вынику ПСК, бо як раз
перед 10-ма роками (20. децембра 2001) славностні складали

Ціну з рук предсідателя ПСК перевзяла, тота найкомпетентніша
особа - ПгДр. Марія Пайзінкова,
котра од 1981 робить в колектіві
як орґанізачна ведуча і од 1999

Православне Рождество в Кошыцях
Інж. Іван Фріцькый
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-го януара 2012 р. в наградных просторах Катедрального православного храму
Успенія Прeсвятой Богородиці
в Кошыцях зышло ся много православных віруючіх на рождественный концерт, орґанізованый православнов парохійов в Кошыцях.
Быв то першый рочник концерту,
котрым зачінать ся традіція під
назвов “Православне Рождество в Кошыцях“. Цільом такых
акції буде вытваряти условія,
жебы православны віруючі пережывали рождественный праздник
і духовні. Кошыцька православна
парохія по чіслености віруючіх
є найвекшов парохійов на Словеньску. З чісла 3450 православных віруючіх в Кошыцях, ку русиньскому материньскому языку голосить ся 2540 жытелів, котрых і на
концерті в храмі была векшына.
На концерті было чути співати лем
рождественны колядкы і церьков-

6
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ны пісні. Головным орґанізатором
цілого проґраму быв Православный хор Катедрального храму
Успенія Пресвятой Богородиці,
котрый в тім році буде славити
прекрасный юбілей – 5 років од
взнику. На концерті, окрем домашнього хору, выступали і призваны
гості, напр. МСҐ “ПОЛЯНА“ із Кошыць. Їх звучны голосы припоминали колишніх колядників-парібків,
котры на Святый вечор ходили
по селі і співали під окнами. Барз
вдячні прияла публіка вінчованя
і по шарішскы во выслові МУДр.
Марікы Побеговой. Прекрасным
сытым голосиком за допроводу
гармонікаря Ярослава Дірґу колядку “Коли ясна звізда з неба
выходила“ заспівала молода
співачка Барборка Діньова з Кошыць. Квартето дівчат із Церьковной середньой одборной
школы св. Кіріла і Мефодія
в Михалівцях прекрасні заспівали
дакотры нашы колядкы. Концерт
закінчів ся выступом уж споминаного домашнього церьковного

▲ Погляд на інтересный выступ оціненого ФК Маковиця.

так само і умелецька ведуча
колектіву. Про інтерес уваджаме, же ФК Маковиця належыть
меджі найстаршы народностны
колектівы і презентує в преважній мірі нашу русиньску культуру,
традіції, співы і танці. ФК Маковиця быв заложеный в 1955 р.
в Свіднику, а через свою інтензівну роботу за тоты рокы записав
ся до культурного усвідомліня нашого народу. В колекітіві роблять
три ґрупы: співацька, музычна
і танцьовальна. Неодмыслюючов
частьов його посланя є і зберательска актівность. Великым обовязком будучой роботы колектіву
є множество перевзятых оцінінь,
вручань і діпломів. Од свойого
єкзіствованя колектів назву, призначну про свідницькый реґіон, не
мінив, а тыж свою тварь і основателя. В колектіві в часі його
єствованя робило около 1000
членів і дальшых 50 людей
спорадічні
сполупрацовало
з колектівом, што довєдна творить 11 ґенерацій танцюючіх,
музыкантів, співаків і хореоґрафів. В часі свойого єствованя

ФК Маковиця абсолвовав веце як
1500 выступлінь дома і за граніцями, напр.: в Італії, Булгарьску,
Сардінії, Франції, Україні, Німецьку, Портуґалії і т. д. Теперішнім
хореоґрафом і ведучім танечной
ґрупы є Мґр. Мілан Ванюґа,
музычна і співацька ґрупа колектіву робить під веджіньом ПаедДр.
Славоміра Калиняка, котрый
є так само в колектіві прімашом.
Оціненому колектіву Маковиця
хочу од редакції Інфо Русин
сердечні заблагожелати ку такому вызначному оцініню і так
само подяковати зато, же і вдяка ньому наша русиньска культура ставать ся феноменом
нелем дома, но і за граніцями
нашой державы. На конець уж
лем додаваме, же на ,,Лавреатьскій сцені“ ПСК перед оцініньом
ФК Маковиця по минулы рокы
стояли і іншы вызначны Русины,
як: М. Мачошкова, академічны
малярі: Й. Кресила і А. Смоляк,
ці вызначный ортопед Я. Кльоц.
І тото є єдна з причін, чом быти
гордым на тото, же мы якраз
Русины!

хору. Його прекрасны колядкы
навели в храмі досправды “рождествену“ атмосферу, при котрій
православны віруючі чули на собі
велику полеготу і было їм легко
нелем на сердці, но і на душі.
По скінчіні співу перед хор пришла предсідателька МО РОС
в Кошыцях Марія Біцкова
і підпредсідатель той орґанізації
Інж. Іван Фріцькый. З нагоды
5-ых роковин Православного хору Катедрального храму
Успенія Пресвятой Богородиці, за
успішну і благородну діятельность
в шыріні церьковнославяньскых
літурґічных співів председателька
Марія Біцкова передала хору, на
знак вдякы за його роботу, ікону
Пресвятой Богородиці з Ісусом
Хрістом. В короткім приговорі
подяловала діріґентці хору Мґр.
Славкі Ксенії Рудачковій, ПгД.
за успішну 5 рочну роботу і зажелала хору дальшых великых
успіхів в шыріні церьковнославяньскых співів на хосен, радость і потішіня вшыткых людей.
Послідню рождественну пісню
– тропарь “Рождество Твоє,

Хрісте Боже наш “ заспівали
вєдно з хором вшыткы участвуючі
в храмі. Такый мелодічный
і гармонічный спів в тім храмі іщі
не было чути. З посліднім словом
на концерті выступив настоятель
Катедрального православного храму Успенія Пресвятой
Богородиці і священнослужытель парохії Мітр. прот. Проф.
ТгДр. Імріх Белейканіч к. н. Він
оцінив роботу вшыткых, котры
приготовили тот прекрасный
“ріствяный“ концерт і подяковав
їм за одповідну і ініціатівну роботу. Высловив надію, же і стрітнутя
православных віруючіх на 2-ім
рочнику концерту “Православне
Рождество в Кошыцях“ буде
таке радістне і успішне.
По закінчіні акції было про
орґанізаторів, выступаючіх і позваных гостей приготовлене
мале погощіня, на котрім при
бісідах вшыткы згодли ся на тім,
же такы стрітнутя православных
віруючіх помагають нашым людям усвідомльовати собі нелем
свою реліґійну, но і народностну
ідентічность.
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Повернутя ку Рождеству

Návrat k Vianociam

З русиньского ріхліка
На основі нашых вірных
дописователів спрацовали:
-сіл-, -пем КАЛНА РОЗТОКА
26-го новембра 2011 р. одбыв ся
в русиньскім селі Кална Розтока,
котре лежыть на крайнім выході
Словеньска, 16 км од окресного
міста Снина і од державной граніці з Українов його ділить лем 9 км
- концерт юбілейного 10-го рочника
Співы мого роду, на котрім взяли участь найліпшы аматерьскы
співаци з каждого кута выходного
Словеньска. В співпраці зо самосправов села тоту акцію зорґанізовала Русиньска оброда на
Словеньску і про жытелів села то
быв очівидно великый умелецькый
зажыток. З нагоды Місяця почливости ку старшым наша ЗО
ЙДС в співпраці зо сельскым заступництвом приготовила в тот
самый день, і кідь кушінько пізно,
славностне посіджіня про сеніорів.
Вшыткых участвуючіх привитала
членка ЗО ЙДС Анна Оцетникова
і властнов творчостьов – стишком
Вічна гаданка одкрыла тоту акцію.
Сельске заступництво на челі зо
старостом села Ладіславом Гакуліном постарало ся о смачный
ґуляш і обчерствіня. В згоді з планом роботы быв зорґанізованый і
конкурз о найліпшы шішкы, котры

не хыбили на столах в достаточнім множестві. Сучастьов проґраму
было і выгодночіня конкурзу о найкрасшу загородку і балкон. Люди
забавляли ся, атмосфера была
приємна.
 КОШЫЦІ
11-го деценбра 2011 в концертній
салі старой історічной радниці на
главній улиці в Кошыцях одбыв
ся уж по 14-ый раз традічный
вечор народностных меншын,
котры жыють в другім найвекшім
місті на Словеньску і уж довгы
рокы вытваряють з векшыновым
народом Словаків єдну велику
дружну родину. Подля посліднього
перепису людей в 2001 року окрем
векшынового народу Словаків жыє
в Кошыцях іщі далшых офіціальні
реґістрованых 9 народностей. Акцію обогатили своїма культурныма
7
народностных
выступами
меншын: німецька, ромска, мадярьска, булгарьска, польска, руська
і русиньска. Передрождественный
і святочный вечор проходив під покровителиством пріматора міста

Кошыць МУДр. Ріхарда Рашіго.
Святочный концерт одкрыла заступкіня пріматора МУДр. Рената
Ленартова. Концертна сала была
заповнена до посліднього містечка.
Русиньску народностну меншыну
достойно репрезентовав выступ
Православного хору Катедрального храму Успенія Пресвятой
Богородиці в Кошыцях. При їх хоровім співі колядкы „Дівная новина
.....“ многым людям было видно
на очах блискати ся слызам.
Славностный вечор быв закінченый
пісньов „Тichá noc, sväta noc..., котру з орхестром вєдно заспівали
выступаючі і ціла публіка в салі.
 ГУМЕННЕ
17-го децембра 2011 р. од 17-ой
годины Русиньска оброда на Словеньску в співпраці з Обществом
клінічной онколоґії, Вігорлатьскым
освітным центром в Гуменнім,
Приватным центром вольного
часу Птічьє і ФК Хемлон Гуменне
зорґанізовали
рождественный
бенефічный концерт RUTHENIKA.
В проґрамі выступали Мартін Караш
з Камюнкы, Людовіт Джубак з Птічого, Тріо Маґуровых – Янко, Ленка
і Катка а Mірослав Чабак з Гуменного, Співацька ґрупа Гачуры, Народна музыка ФК Хемлон Гуменне, ДФК
Хемлонячік і ФК Хемлон Гуменне.
Проґраму участнили ся і участници
11-го Сейму Русиньской оброды зо
своїм староновым предсідательом
Владиміром Протівняком. Позера-

Рождество Хрістове подля юліяньского календаря
або якы были традіції нашых предків з тым повязаны в селі Сташківці
Гелена Слівкова

Н

ашы предкы в селі Сташківці на народжіня Ісуса Хріста зачали приготовльовати ся уж зачатком Рождественного посту подля юліяньского
кaлендаря од 28-го новембра до 6-го януара, а тото
значіть, же цілый тот час постили (не їли мясо, молоко,
масло, сыр, яйця а ани сало). Мясо удили або солили
в деревяных корытах. Масло перепражовали з цібульов
і зливали до горнців. Сыр накладали з цібульов в пелевні,
або в сыпанце. Вшыткы тоты продукты одкладали, жебy
не показили ся і жебы мали гойность на Рождественны
свята і фашеньґы. 6-го януара, в день Навечерія Рождества Ісуса Хріста цілый день ніч не їли і приготовляли
ся до Святой вечері. На Святій вечері, але і 7-го януара,
в день Рождества Ісуса Хріста, не їли мясо. Нашы предкы
доглядали овельо, овельо веце о свою душу, як о своє
тіло. На Святій вечері так само не варили ся грибы, бо хто
їх їв, прикликовав до обыстя старости.
Ку Святій вечері кликав ціле село Сташківці дзвін,
якый задзвонив коло 16-ой годины. Тоды ґазда брав
ручник на плече, ґаздыня дійничок, а з цілов родинков
ішли на ярок омыти ся, жебы цілый рік были здоровы.
Ґаздыня набрала до дійничка воды, і так собі приповідала, же бере пожыток про свою худобу, жебы была
здорова цілый рік і жебы про єй родинку богатый хосен
давала. Потім вернули ся домів, запалили свічку, котру
уложыли до склянкы зо зерном на стіл. Ціла родина поклякла перед образы в кухні і наголос помолила ся. Потім
ґазда взяв свічку і найстаршу дітину, і ішли погодовати
худобу. Каждій худобі ґазда дав кусок хліба і свербогузку
(служыла як сімбол красы і богатства), жебы по цілый рік
худоба была красна і жебы з ньой быв такый богатый хосен, кілько мать свербогузка семенок. По приході зо стайні ґазда поздравкав ся велегласным голосом цілій своїй
родині: Хрістос раждаєт ся! Вшыткы йому одздравили
єдноголосно: Славиме єго (або Славите єго)! Тым собі

www.rusin.sk

▲ Через фото мы перенесли ся з Сташківців до села
Высланка(окрес С. Любовня), де вам понукаме погляд на
автетічных колядників з р. 2012, котры як самы повилы
вінчовати по селі ходять якраз на Рождество Хрістове
подля юліяньского календаря і хоснують у того традіції
нашых русиньскых предків.
припомянули, же Пресвята Діва породила Ісуска в стайні.
Ґазда з пелевні приніс солому і дав єй під стіл, жебы быв
богатый рік. Тота солома палила ся аж на третій день по
Рождестві. Ґазда опасав стіл ланцом, жебы родина погромаді тримала. Потім посідали ку столу, на якім была
запалена свічка в склянці зо зерном (сімбол, же ґазда
жычіть богату уроду в тім році).
На Святый вечор подавали ся їдла, у кого яка змога была: мед, часнок (сімбол здоровя) або цукерь з водов, хліб, кминянка, капуста, фасоля, бандурчана мачанка, бобалькы, сливчанка з бандурками, варянка, пирогы
зо сыром або бандурками.
З каждого їдла на самый перед три раз шмарило ся
до дійничка про худобу, жебы на ню по цілый час рока
не забывало ся.

ючіх найвеце заінтересовали тоты
найменшы танцьорісты з ДФК Хемлонячік, ведженого танечнов педаґоґічков і хореоґрафков Емілійов
Вантаровов. Харізматічным почином акції быв факт, же добровольне
вступне з той прекрасной акції было
вручене Обществу клінічной онколоґії, котре на концерті заступовала
єй предсідателька пані Дана Саланційова. Проєкт быв реалізованый
приспівком ґрантового сістему Уряду влады СР і міста Гуменне.
 РУСЬКЫЙ КЕРЕСТУР
(Сербія)
Кінцьом минулого рока хор Ставрос з Пряшова – Секчова брав
участь на ославах 18-го фестівалу
культурной маніфестації „Костелникова єсень“ у Войводині в Руськім Керестурі. Орґанізовав його
Дом культуры в Руськім Керестурі
з нагоды 125-ой річниці од народжіня Гавріїла Костелника – народного будителя руснацох в Сербії. Хор
Ставрос концертовав разом з домашнім мішаным хором, а потім
на другый день зо своїм духовным
вітцьом Растіславом Баком співав
на св. Службі Божій в Катедральній
церькви св. о. Миколая в Руськім
Керестурі. Віруючі в церькви жасли над прекрасныма співами хору,
якый з любовйов хвалить Бога. За
добры почутя і споминаня на Войводину вшыткы участникы фестівалу дякують гостителям з ,,долной
землі“ і манажерови хору Ставрос
п. Михалови Гливякови.

По скінчіні Свютой вечері співали ся колядкы, потім
діти утікали під скромный стромик, якый быв окрашленый
дома зробенов Віфлеємськов звіздов, позлатком, домашніма ябками, забалеными сушеными сливками або дома
зробеныма цукерниками, де собі нашли подарункы подля
того, у кого яка была змога. Мало коли там были даякы
грачкы, звычайні там были річі, котры діти потребовали
на облечіня і обутя. О то векша была про діти радість як
з дарунків, же могли по Святій вечері ходити по цілім селі
попід облакы, і в каждім домі співати колядкы, і жычіти
вшытко найліпше каждому господарьови окреме. Была то
духовні неописана радість, яку не выважыть теперь ани
найдорогшый компютер... За віншовачку в каждім домі
были діти обдарованы 5, 10 або 25 ґрайцарями... Колядовати по домах на Святый вечор ходили і колядници,
котры зо собов несли церьковку з Віфлеємом. Они уж
дістали в каждім домі найменше 10 корун, з котрых половину даровали на церьков.
Перед Святов вечерьов іщі были слідуючі обычаї:
дівкы перед вечерьов позамітали хыжу, вынесли смітя
і слухали, з котрого боку забреше пес, одтамале прийде
в тім році молодый. Клоча намотало ся на копач, завісило
ся на пліт і приповідало ся: Прядь ястрябе, прядь, лем
мої куркы не покрадь! Куркам сыпало ся до омотаного
ланцу, жебы были охранены од лишок, ястрябів і тхорів.
На Рождество Хрістово 7-го януара ніч не робило ся,
ани лем мітла до рукы не сміла взяти ся. В домі была
тихота, нихто до никого не ішов, лем до церькви ішло ся
дати Богу подяку. Люди їли, што мали наварене зо Святого вечора.
8-го януара за тмы іщі палила ся солома, котра была
в хыжі під столом, жебы рік быв богатый і жебы урода
звезла ся з поля так завчасу, як вчасні з рана згорить ґаздови в загороді тота солома.
Нашы предкы жыли овельо-овельо скромніше, што ся
тыкать матеріальной сторінкы, як теперь жыєме мы, але
духовні овельо-овельо богатше.
Бандурчана мачанка:
Ошкрябаны бандуркы розвариме, процидиме, розміксуєме (або душайлом, гружатком подусиме) вєдно
з водов, посолиме і помастиме перепраженов цібульов
на олію або на маслі і їме.
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Културно-політічный жывот Русинів

Kultúrno-politický život Rusínov

Перша русиньска забава в Пряшові
– за два дні комплетні выпродана
По популарных русиньскых забавах в Братіславі, Кошыцях, Малім Липнику і Левочі надышов час,
жебы молодых Русинів понесли крыла до сердця русинства - Пряшова. Стало ся так на сятого Штефана (27.12.2011), де в просторах рештаврації Сорея зачала ся писати історія першой
русиньской забавы в Пряшові. А же то быв трефный датум і місце одбываня забавы, свідчіть
і факт, же за два дні были лісткы на забаву выпроданы... А дальшый доказ того, же русинство
ставать ся чім дале, тым веце популарным трендом.
Текст і фото С. Лисінова

Б

ыв і факт, же інтерес о нашу
забаву мало і велике множество тзв. Нерусинів, котры
іщі і в послідні дні снажыли ся купити лісткы! Забава кулміновала
по ґалаконцерті Рутеніка, де векша часть участників з ПКО понагляла ся до світа різкых танців,
перфектной забавы і автентічной
русиньской музыкы. Історічно пер-

Роял з Якубян. В проґрамі выступив і ФК Рутенія з Братіславы
за допроводу їх новой выникнутой музычной ґрупы. Не хыбовав
ани смачный ґуляш або тіпічны
русиньскы лакоцінкы (хоць скромны, но пожытковы) - як хліб зо
шмальцьом і цібульов і т. д. Жменя русиньского темпераменту вычеряла на півночі богата томбола,
до котрой найвеце цін (12 малыx
репродукцій образів і Ґрант цінувеликый акріловый образ) даро-

Пряшівского
самосправного
края, цінный козметічный баличок од Петра Карфі з русинь-

заміряна і на неформалну освіту
через інформачны банеры, котры
творили выставовану часть забавы, або інтересне промітованя
через дата-проекцію, де собі
участвуючі могли выслухаты
інтересноти і факты в ґлобалі
о русиньскій народности, як
і о орґанізації молоды Русины.
З того выплывать, же промо акція
в Пряшові, котру модераторьскым словом спроваджала Сілвія
Зелінкова, наповнила окрем забавы і свій народностный ціль
і тым стала ся обовязком на про-

▲ Погляд на супер атмосферу першой русиньской забавы в Пряшові.

ского села Луков бардійовского
окресу, ціна Русиньской оброды на Словеньску як і много
неменше цінных дарів. Вшыткым
спонзорам орґанізаторы з того
місця высловлюють щіре подякованя. Окрем забавы была акція

довжованя наступных рочників.
Вшыткы одходили домів аж за
білого рана з добрыма емоціями
і одказом про орґанізаторів, же уж
теперь тішать ся на дальше продовжованя русиньской забавы
в Пряшові.

▲ Погляд на передаваня цінной томболы. З образом в руці акад. малярь А.
Смоляк з Братіславы, котрый до томболы дав нейвеце цін.

шу русиньску забаву в Пряшові
одкрыв тот найкомпетентнішый
Інж.
Петро
Штефаняк,
предсідатель орґанізації молоды
Русины, котра была головным
орґанізатором акції за доброй
співроботы з Русиньсков обродов
на Словеньску. Цілый вечор людей забавляла русиньска ґрупа

N

a kandidátke strany NÁŠ
KRAJ je celkovo 41 žien, čo
predstavuje tretinu celkového počtu kandidátov. „Naším dlhodobým cieľom je mať na kandidátke
50% žien a rovnomerne zastúpené
všetky kraje na Slovensku, zvlášť tie
menej rozvinuté. Naša strana vznikla zdola, čo je jej najväčšou devízou
pre občanov SR. Vznikla z entuziazmu a obetavosti svojich členov na
pozdvihnutie najzaostalejších regiónov Slovenska, čo má svoje limity,
no je zárukou transparentnej politiky
v budúcnosti,“ povedala predsedníčka strany Ľuba Kráľová.
Strana NÁŠ KRAJ vznikla po
parlamentných voľbách v septembri
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вав академічный малярь Андрій
Смоляк з Братіславы, котрый
на акції брав участь і котрому за
його щірость належыть велике
окреме подякованя. Меджі дальшы томболовы ціны належали,
напр.: ціна предносту Крайского
школьского уряду в Пряшові
Мґр. Владиміра Калиняка, ціна

▲ Славомір Гіряк, предсідатель КРС і Марія Сілвестрі, членка СФРМ за Северну Америку пришла аж з далекой Америкы выпробоваты атмосферу першой русиньской забавы в Пряшові.

Strana NÁŠ KRAJ ide do marcových volieb
PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D., predsedníčka strany
Strana NÁŠ KRAJ 11. 12. 2011 na ministerstve vnútra odovzdala
kandidátnu listinu. Do volieb ju povedie predsedníčka strany a sociologička PhDr. Ľuba Králová, Ph.D. Ako dvojka je na kandidátke
akademický maliar a galerista Andrej Smolák.
roku 2010 v Prešove, ako regionálna politická strana s celoslovenskou pôsobnosťou. V Prešovskom
kraji má aj svoju najpočetnejšiu
členskú základňu, preto najviac
kandidátov na kandidátke strany je
nateraz z PSK (81 zo 123). Strana
NÁŠ KRAJ vznikla prvotne na obhajobu práv Rusínov na Slovensku

ako vymierajúceho národa Európy,
preto nie je žiadnym prekvapením,
že najpočetnejšou národnostnou
menšinou na kandidátke strany
sú práve Rusíni. „Pevne verím, že
nám Rusíni na severovýchode Slovenska uveria, že to s obhajobou
našich spoločných záujmov myslíme vážne a že zmobilizujú svoje

okolie na podporu našej strany
v nastávajúcich voľbách. V ďalších
parlamentných voľbách by sme
však chceli osloviť kandidátov zo
všetkých regiónov Slovenska, aby
sme v parlamente presadzovali
zanedbávané záujmy krajov oproti
nadraďovaným záujmom Bratislavského kraja a jeho blízkeho okolia,“
poznamenala Ľuba Kráľová. „Na
našej kandidátke sú učitelia, lekári, starostovia, výtvarníci a umelci,
ochrancovia prírody a environmentalisti, ale aj podnikatelia a živnostníci či dôchodcovia, no i nezamestnaní. Medzi povolaniami našich
kandidátov nájdete aj perfuziológa
či hatiara hrádze,“ dodala Kráľová.

www.rusin.sk

З русиньской сцены

Z rusínskej scény

Рождественна Рутеніка поздравила пряшівску публіку
С. Лисінова, фото: Р. Віцо
Вінчую, вінчую, молодым і старым,
бы ся рады мали,
і на тоты Рождественны свята з любвов
споминали.
Парібци і дівкы бы ся поженили,
жебы в Новім році Русинчатам
хрестины робили.
Бы мене за кума до себе кликали,
штось добре їсти і выпити дали.
А нашы школяри все розумны будьте,
материньске слово ніґда не забудьте!
І нашы жіночкы бы весело жыли,
жебы їх мужови все вірно любили.
Мілы братя і сестры, вєдно собі жыйме,
і на тоты свята погаричок припийме.
З міров пийте і співайте,
весело ся з нами днеська на Рутеніці забавляйте!
Тото быв вступный вінш модераторів Сілвії
Зелінковой (редакторка НЕВ, СРо Кошыці)
і Влада Чемы (артіста ТАД-у), котры такой
на зачатку концерту міцно ростляпкав заповнену салу святочного Рождественого
ґалаконцерту Рутеніка, котрый одбыв ся
27-го децембра 2011 в історічній будові Парку культуры і оддыху (ПКО) в Пряшові. Їх
конференсієрьскы слова піднимали участників зо стілців нелем при вінчовані, но і при
дальшых вступах, де емотівні з великов
eмпатійов професіоналів представльовали
мінорітному жытельству Пряшова силу, значіня, традіції і богатство русиньской культуры,
як важного мінорітного партнера в третім
найвекшім місті на Словеньску. Не забыли
высловити і тот факт, же акція такого характеру є як раз подякованьом зато, же люди
при зраховані жытельства в маї 2011 записали собі русиньску народность. В прекрасній салі ПКО – Чорный орел вдячній публіці
передставили ся умелці практічні з цілого
Пряшівского края – Мірослав Чабак, Вікторія Ковачова і Тріо Маґуровых - Янко, Ленка
і Катка з Гуменного, Івана Сівулькова і Мартін

▲ Погляд на інтересный выступ русиньского
танця в поданю ФК Хемлон Гуменне.
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▲ Завершална сцена пряшівской Рутеніки.

Караш з Камюнкы, Людовіт Джубак з Птічого, Маріянна Железна з Хмельовой, Наталія
Сікорякова з Літмановой, Павол Феценко,
Ярослав Чура, Владиміра Кеселицьова, Евґенія Костьова і Яна Контурова зо Свідника,
Зузана Якубова зо Снакова, Фольклорный
колектів Хемлон Гуменне і Співацька ґрупа
Гачуры. Вшыткых допроваджовала перфектна народна музыка ФК Хемлон Гуменне під
веджіньом прімашкы Вєркы Бегуновой. Сценар і режія цілой акції были повязаны святочнов атмосферов. В першій части зазвучали
колядкы і віншы, котры перешли до світьского
проґраму. В нім собі позерачі окрем співанок
в інтерпретації высше спомянутых лавреатів
і участників фестівалу Співы мого роду попозерали і богаты русиньскы танці Хто ліпше,
Збойницькый, Збойницька забава і Гостина в хореоґрафії Мґр. Владиміра Марушіна,
АртТ., в проведжіні шіковных танцьористів
ФК Хемлон Гуменне. Завершальну співанку
Жывите людиє собі выступаючі заспівали
вєдно з позерачами.
Рутеніка під покровительством презідента СР - Івана Ґашпаровіча
Інтересне было і обсаджіня позерачів,
меджі котрыма не хыбили – предсідатель
Русиньской оброды на Словеньску пан Владимір Протівняк (котрый у вступі приговорив ся вшыткым участникам), його заступник Мірон Крайковіч, академічный маляр
Андрій Смолак, предсідатель молодежной
орґанізації молоды.Русины Інж. Петро Штефаняк, шеф ПУЛЬС-у Мґр. Владимір Марушін, АртТ., його бывшый шеф Андрій Гнат,
членови партії Мост-Гід Мґр. Петро Крайняк
і Інґ. Осіф Чокіна, предсідателька партії Наш
Край ПгДр. Люба Кральова, діректор Державного ґеолоґічного уставу Діоніза Штура
Браніслава пан Жец, і особливо нам мілый
проф. ПгДр. Йосиф Сіпко, ПгД. з Пряшівской
універзіты, котрый привів і своїх приятелів
з Руська і іншы. Як з підназвы авізоване, акція

была під покровительством презідента СР Івана Ґашпаровіча, котрый зо здравотных
причін не міг особні брати участь на акції,
но участвуючім передав через орґанізаторів
сердечне поздоровліня. Выдарену і послідню
акцію в 2011 році зорґанізовала Русиньска
оброда на Словеньску в співпраці з орґа-

▲ Родинне тріо Маґуровых з Гуменного творить
уж довгы рокы неодільну сучасть русиньскых акції.

нізаційов молоды Русины, містом Пряшів
і Фольклорным колектівом Хемлон Гуменне. Режія і драматурґія проґраму одбывала ся
під тактовков остріляного майстра фольклору
– Мірослава Кереканіча. Сценар і технічноорґанізачне забезпечіня акції приготовила
Сілвія Лисінова. Проґрам быв реалізованый
вдяка ґрантовому сістему Уряду влады СР.
Вшыткым выступаючім і позерачам належыть
подяка і почливость за вытворіня приємной погоды і святочной атмосферы. Нашы
завершальны слова згоджують ся з словами
модератора акції В. Чемы: Пряшів до свіданя! О рік мы ту, заісто, зась!

info РУСИН [24 I 2011]
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info РУСИН [24 I 2011]

bute//ľa –le ž hovor. фляшка
bútľav//ieť –ie –ejú nedok. (o dreve) дуплавити,
загнивáти, порохнавíти
bútľavin//a –y ž дуплавина, дуплáве дéрево,
порохнáве дéрево
bútľavý, bútly дуплáвый, загнивáючій, порохнавіючій
butón –u m бріліантóва ґóмбічка; бріліантóва
наушнíця
búv//ať –a –ajú nedok. det. спáти, спинькати, гáяти,
люляти
buvi-buvi cit. det. люляй же мі люляй, спинькай же
мі спинькай
buvičkať, buvinkať p. búvať
buxus –u m bot. букс -у
buzogáň p. budzogáň
buzol//a –y ž бузóла
by¹ čast. 1 (súčiastka slovesných tvarov
podmieňovacieho spôsobu) бы; bol by som prišiel
я бы пришóв 2 (v spojení s príslovkami, spojkami
a časticami) бы, б; kam by som mal ísť? де бы мі іти?
áбо де бы я мав іти?; hoci by хоць бы; ani čo by áни
што бы
by² spoj. bás. жебы, штобы; čo by sa aj udialo штобы
і стáло ся
býč//ek –ka m бычóк
býč//í бычій, бычáчій; -~ie zápasy бычáчі запасíня;
~ia krv быча кров (сóрта червéного винá)
býčik p. býček
bydlisk//o –a s 1 мíсце бывáня áбо жытельства;
бывáня; stále ~ тырвáле мíсце бывáня; prechodné
~ перехóдне мíсце бывáня; zmeniť ~ змінити мíсце
бывáня, жытельства 2 бывáня
bydl//o –a s бывáня
bych bás. arch. 1. os. podmieňovacieho spôsobu

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

Юрій Панько
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slovesa byť я бы; rád ~, ale nemôžem я рад бы áбо
я бы з рáдостёв, но не мóжу
býk –a m бык –а; plemenný ~ племяный бык
byľ byle ž 1 стéбло с 2 pren. hovor. квáпка, мáло, лем
кус; ani ~, ani byle áни квáпкы, áни кус, кущíчко; do
poslednej al. ostatnej byle до послíднёй квáпкы
býl//іe –ia s hromad. травá, быля
bylin//a¹ –y ž былина, травянá ростлина, травá;
liečivé ~y лічíвы ростлины; zlá ~ nevyhynie [prísl.] зла
былина не выгыне áбо дýрна былина не заглýхне
bylin//a² –y ž lit. былина
bylinár –a m былинкáрь -я, збирáтель лічíвых ростлин
bylinárk//a –y ž былинкáрька -ы, збирáтелька
лічíвых ростлин
bylinkár p. bilinár
bylinkárka p. bylinárka
bylinn//ý былинный, ростлинный; ~ čaj былинный
чай
bylinožrav//ec –ca m травоїдла звірина, травоїдле
быдлó
bylinožravý травоїдлый
byľk//a –y ž 1 стеблинка, былинка 2 pren. hovor.
квáпка; ani ~u áни квáпку, áни трошéчкы; ani ~y
nádeje áни квáпкы надíї áбо áни наймéншой надíї
byret//a –y ž chem. бірéтка
byr//o –a s v rôzn. význ. 1 бюрó -а; politické ~ політічне бюрó 2 zastar. канцеларня, урядна мíстность
byrokrac//ia –ie ž 1 бюрокрáція 2 pejor. бюрократíзм,
бюрокрáція
byrokrat –a m pejor. бюрокрáт
byrokratický бюрократíчый
byrokratizm//us –u m бюрократíзм
byronizm//us [bajrn-] –u m байронíзм
byronovsk//ý [bajrn-] lit. байрóньскый; ~á poézia
байрóньска поéзія
bys bás. 2. os. podmieňovacieho spôsobu slovesa byť
ты бы
bystrick//ý; ~é slivky быстрíчкы -чок
bystrin//a –y ž быстрина, прýдкый гóрьскый пóтік
bystr//iť –í –ia nedok. розвивáти, робити скóрым,
напинáти, здоконáлёвати, цібрити, острити; ~ (si)
pamäť розвивáти (собí) пáмять; ~ (si) zrak, sluch
напинáти собí зрак, слух
bystro prisl. скóро
bystros//ť –ti ž 1 (rýchlosť) скóрость -и, снáга 2
скóрость, жывость ж ; ~ umu скóрость рóзуму
bystrozraký kniž. 1 остроóкый 2 pren. далекозрáкый,
проникáвый
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bystr//ý 1 (rýchly) быстрый, жывый, прудкый,
рiзкый; ~é nohy быстры нóгы, різкы крóкы 2 скóро
реаґýючій, мудрый, втíпный, розýмный, жывый; ~é
oči жывы áбо быстры óчі
byt –u m квáртель, бывáня; súkromný ~ влáстный
квáртель; dvojizbový ~ двоізбóвый квáртель, бывáня
з двóма íзбами áбо хыжами; letný ~ хáта, лíтнє
бывáня; mať niekoho na ~e мáти дакóго на квáртели
byť nedok. zriedka i dok. І v plnom význame
(existovať) 1 быти, екзістовáти, мáти ся; sú takí
ľudia суть áбо укзістýють і такы люди; v práci sú
nedostatky в робóті суть недостáткы 2 (konať sa,
diať sa) быти, стáти ся, одбывáти ся, проходити;
porada bude zajtra порáда бýде зáвтра; bolo to
v zime тотó стáло ся в зимí 3 kde, na čom, po čom
s neurč. (zdržiavať sa niekde, zájsť niekam) быти
де, ходити де, за чім; находити ся де, быти де, на
чім; byť doma быти дóма; otec nie je doma вітця нєт
дóма; boli sme na čerešňiach мы ходили зберáти
черéшні, мы зберáли черéшні; boli po lekára были
по дóктора áбо за дóктором; bol som kosiť я ходив
косити, я косив 4 (byť umiestnený) быти, находити ся; kino je za rohom кíно є за рóгом; kniha je na
stole книжка є, находить ся на стóлі; kabát je v skrini
зимник, ковт zastar. є в скрині, в шыфонéрі zastar.
5 (pochádzať) походити óдкы, быти рóдом óдкы;
je z dediny є з валáлу, зо сéла; je z Prešova він
(рóдом) з Пряшова 6 (znamenať) знáчіти, означáти;
sto eur je pre mňa veľa сто éвр про мéне знáчіть
вéлё, мнóго áбо про мéне великы пінязі 7 len bud.
čas čo, čoho hovor. (chcieť) хотíти; budeš čaj? хóчеш
чай? хóчеш чаю?; бýдеш (пити) чай? ІІ vo funkcii
modálneho pomocného slovesa s neurč. (musieť)
neos. трéба, потрíбно; nebolo nám ísť ďaleko нам
не трéба было іти далéко ІІІ vo funkcii spony быти,
представляти собóв, являти ся (рідко); priamka je
najkratšia spojnica dvoch bodov пряма є найкýртшый
рóзмір мéджі двомá тóчками; to je pravda тотó
є прáвда; môj otec bol lesníkom мій отéць быв
лíсником, гóраром zastar. je učiteľom він учíтель; to
ste vy? то вы?; táto kniha je moja тотá книжка (є)
моя: bol chorý він быв хвóрый; už som hotový я уж
готóвый, припрáвеный; to je veľmi zaujímavé тотó
(є) барз інтерéсне; bolo jej štrnásť rokov єй было
штирнáдцять рóків; je mi teplo є мі тéпло, тéпло
мі; je mu zle ёмý зле, недóбрі; je prirodzené, že...
прірóдні, же...; je možné, že... мóже, же...bolo vidieť
al. vidno видно было, было вíдіти; bolo počuť kroky
было чýти крóкы; bolo dostať мож было купити áбо
достáти; už je po ňom уж по нім áбо ёгó уж нєт;
nebude od veci не заваджáло бы, не было бы зле;
nebyť tebа, vás не быти тéбе, вас...; кідь бы не ты,
вы...; buť čo buď бýде што бýде; čo by čo bolo што
Позн. ред.
Дальше продовжіня Словника в букві Ц в ІР ч.
1- 2012

бы што не было, не стáло ся; ~ v úzkych al. v kaši
быти в узкых áбо в кáші; ~ na koni быти на кони,
чýти ся перемóжцём; ~ v niečom doma быти в дачíм
дóма áбо дóбрі в дачíм розберáти ся, орієнтовáти
ся в дачíм; знáти даштó, розумити ся дачóму; to
jest то єсть (то є)
byt//ie –ia s бытя; spoločenské ~ сполочéньске,
общéственне бытя; ide o ~ a nebytie niekoho, niečoho
ідé о дóлю, судьбý дакóго, дачóго; быти áбо не
быти дакóму, дачóму
bytn//á –ej ž квартéльна ґаздыня, пренаімáтелька
квáртеля
bytn//é –ého s квартéльне, плачíня за квáртель
bytos//ť –ti ž 1 (osobnosť) осóбность 2 (živý tvor)
створíня, жывé створíня; ľudská ~ людьскé створíня
bytov//ý квартéльный; ~á jednotka окрéмый
квáртель; ~á núdza квартéльна крíза; ~á výstavba
будовáня квартéлів áбо будовáня бывáня; ~á rultúra
култýра бывáня
bývalý бывшый; ~ predseda бывшый предсідáтель
bývan//ie –ia s бывáня, квáртель
býv//ať¹ .-a –ajú nedok. бывáти, жыти, прожывáти:
~ v novom dome жыти в новíм дóмі; ~ v meste жыти
в мíсті
býv//ať² -a – ajú bývav//ať -a –ajú nedok. opak. k byť
1 (nachádzať sa) бывать; večer ~am vždy doma
вéчор áбо вечорáми я (бывам) все дóма 2 (stávať
sa) бывать, (чáсто) стáвaть ся; tak to už ~a так уж
стáвать ся, бывать
byvol –a m бýвол -а
byvol//í буволóвый; ~ia koža буволóва кóжа, скóра
byvolic//a –e ž буволіця
byzantínsky, byzantský візантíйскый
bzdoch//a -y ž zool. бздюх м; smrdí ako ~ hovor. expr.
смердить як бздюх
bzík//ať –a –ajú nedok. expr. 1 (o hmyze) скоро літáти,
бзикати 2 (o dobytku) бзикати ся, выстрашено
утікáти, бíгати
bzik//núť –ne –nú dok. пролетíти, пробіжáти, мíгнути
bzuč//ať –í –ia nedok. expr. 1 бзучáти, гудíти; včely
~ia пчóлы бзучáть; stroj ~í машына гудить 2 співáти
про сéбе, мурлыкати, бзучáти
bzučiak –a m tech. бзучáк
bzučivý бзучíвый, гудячій
bzuk//núť –ne –nú dok. bás. бзýкнути, забзучáти
bzukot –a m expr. бзукотíня, гудíня; ~ motora гудíня
мóтора
bzuko//tať –ce –cú nedok. expr. бзукотáти, гудíти
bzz, bzzz cit. бз, бззз
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РУСИНЫ У ПРЕМЄРКЫ ВЛАДЫ СР
,,Не може быти добрі векшыні, кідь
страдать меншына, або наспак...“
Повіла в інтервью про Інфо Русин премєрка Влады СР - Івета Радічова, котра 16-го децембра 2011 офіціальні прияла на Уряді Влады СР представителів
вшыткых народностных меншын СР.
Текст і фото: С. Лисінова

С

трітнутя такого формального характеру
одбывало ся з боку премєркы Влады
СР по першый раз. Цільом стрітнутя
было єй высловліня подякованя і почливости
ку представителям народностных меншын,
котры як сама конштатовала - ,,творять неодделітельні важну і рівноцінну сучасть словеньского народа“. За русиньску народностну
меншыну на стрітнуті брали участь: С. Лисінова (за редакцію Інфо Русин), М. Пилип (в
заступіні предсідателя РОС, котрый з робочой затяжености не міг брати участь на стрітнуті), Я. Липіньскый (за ЗІРС), А. Смоляк
(русиньскый академічный малярь), В. Марушін (діректор ПУЛЬС-у), М. Марко (діректор
ТАД-у) і П. Крайняк мол. (за політічну партію МОСТ-ГІД). Стрітнутя мало культурносполоченьскый характер, де окремы представителі народностных меншын по офіціальній
части з премєрков бісідовали о своїх проблемах, радостях як і дальшых пропозіціях про
якостны єствованя народностных меншын
в контексті Словеньска.

є наша сполочна домовина і не може быти
добрі векшыні, кідь страдать меншына
або наспак. Кажда народностна меншына
на Словеньску мать велике приношіня до
культуры сполочной історії нашой державы
через свої зручности, шпеціфіку, культуру і історію. А як раз з того може мати
мінорітный народ много выгод, самособов
лем тоды, кідь будеме взаємні розумны,
толарантны і одкрыты“.
Як оцінюєте русиньску народностну
меншыну? Не думате, же Русины в порівнані з іншыма народностныма меншынами
бы мали мати веце выгод од Словеньской
Влады?
Русинів внимам як важну сучасть словеньского народа і я несмірні рада, же о Русинах
чім дале, тым веце чути. Но і так собі думам, жебы мали быти веце пребойнішы,
веце просаджовати свої условія, давати нам
пропозіції на їх легше єствованя, бо сама добрі знам, же їх державов є лем Словеньско, бо
не мають нияку домовску державу.
Сама я бы просаджовала тзв. шпеціфічне фінанцованя русиньской народностной

▲ Сполочне фото представителів Русинів з премєрков Влады СР. Справа доліва: А. Смоляк, М.
Марко, С. Лисінова, Я. Липіньскый, І.Радічова, М. Пилип, В. Марушін і П. Крайняк мол.

В інтервью про Інфо Русин пані І. Радічова
повіла:
,,Днешнє стрітнутя поважую з мойого боку за повинність і почливість ку вам
вшыткым представителям народностных
меншын Словеньска. Ведь Словеньско
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меншыны, бо як раз она выникать свойов ,,іновачностьов“ і перешла нелегкым
історічным розвитком. Я согласна з тым,
же єстовати лем з ґрантовой політікы
барз тяжко, но на леґіслатівны ошетріня
того проблему суть в першім ряді потрібны

▲ Авторка статі при інтервью з премєрков
Влады СР І. Радічовов.

конкретны пропозіції од вас, Русинів, і так
само вытворіня тзв. ґрупы професіоналных
одборникив, котра бы робила при Уряді
Влады СР - секція народностных меншын, як
порадный орґан про русиньску народностну
меншыну.
Вы спомянули ґрантовы сістемы, котры
в році 2011 наробили праві народностным
меншынам барз великы проблемы реалізовати свої актівности, а што головні выдавати періодічну пресу (позн. редакції:
фінанції з ґрантовых сістемів УВ СР были
діспотабілны аж од септембра 2011, што
значіть, же пів рока народностна культура робила ся задарьмо, або на тзв. довг).
Зато мій вопрос є: Буде в 2012 році тот
проблем вырішеный? Якы міры вы прияли ку тому?
Омешканя фінанцій з УВ СР - секції
народностных меншын были запричінены
преважні із спектра попереднішой Влады
зато, же мы мусили рішыти вельо догод
зато, же они были перетрансформованы
на дакілько великых несмыселных проєктів. За дальше, переходили компетенції
в области народностных меншын з Міністерства культуры СР на УВ СР, а тото
запричінило онескоріня дотацій про розвиток народностной культуры і культурной
політікы. Но тото вшытко мы уж маме за
собов і я пересвідчена, же в 2012 р. условія фінанцованя народностных меншын
з ґрантовых сістемів будуть овельо
ліпшы і скірше реалізованы, як тото было
в 2011 році. Я сама на тоту проблематіку
давала позір, а выслідок є , же ґранты можуть окремы народностны меншыны подавати уж до 15-го фебруара 2012, а потім по спрацовані документів будуть приближні до місяця засідати комісії. З того
выпливать, же фінанції на народностну
культуру будуть окремым жадателям
к діспозіції найнескірше до кінця апріля
2012.
Што бы вы хотіли пожелати чітателям
Інфо Русна до Нового 2012 року?
Окрем того найосновнішого - здоровя хочу
вшыткым Русинам пожелати, жебы їх ніґда
не обходила честна робота і неподкупный
характер. Може то выникать барз просто
-як фраза, но як раз тото желаня є ,,ґро“ про
дальше, ліпше єствованя в нашій словеньскій общности.
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Дорогы чітателі, незабудьте!

НАСТАВ ЧАС ЗАПЛАТИТИ
ІНФО РУСИН НА РІК 2012
Дорогы чітателі,
Незабудьте, же настав час передплатити собі Інфо Русин на 2012 рік,
котрый будете, так як фурт, діставати актуалні по каждім выдані аж домів до своїх обыстей. Інфо Русин буде
выходити так як дотеперь двараз до місяця (окрем януара, фебруара і літніх
вакацій, коли выйде двойчісло), а то за
ціну 9, 96 Є предплатного на рік про
Словеньско. Ціна до європскых держав буде - 15, 96 Є, мімоєвропскых
держав - 21 Є. До новинок вкладаме
шекы на заплачіня, котры треба заплатити до кінця януара 2012. Загранічных
абонентів просиме о заплачіня предплатного переводом на чісло учту, котре є уведжене в тіражі Інфо Русина
(на послiднiй сторінці).
За новинкы мож заплатити і рівно
в редакції Інфо Русин, на Левочскій ул.
ч. 9 в Пряшові. Кідь бы дахто стартив
шек, так Інфо Русин собі можете передплатити на пошті – поштовым поуказом, котрый будете адресоваты так
само на адресу нашой редакції.
Уж теперь вам дякуєме за заплачіня
нашого - вашого Інфо Русина, повного новостей і актуалностей!Віриме, же
нам зістанете вірны!
З почливостьов Сілвія Лисінова,
шефредакторка Інфо Русина.

Партнерямі Інфо Русина

В слідуючім чіслі Інфо Русина дочітате ся:

Рекордна кількость
русиньскых балів

Наша юбілантка
Марія Джуґанова
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А. Смоляк - на кандідатці
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