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При вступній назві статі собі істо многы з вас подумають,
же што мать властні місто Вранов, котре не є історічні і теріторіалні повязане з Руснами сполочне з Русинами? І чом як
раз во Вранові выникла далша Містна орґанізація Русиньской
оброды на Словеньску?
С. Лисінова, Фото: Н. Явчакова

ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

CELEBRITIZMUS ALEBO
RUSÍNSKY HARAŠMENT

A
▲ Інтересный выступ молоденькой
А. Євчаковой за акордеонового допроводу знамого фолклорісты Юрія
Куруца.

п. Бурцін, вызначный русиньскый
фолклоріста родом з Олькы
п. Куруц і докінце і бывшый репрезентант Чеськословеньска
в боксі п. Цечко“, - говорить єден
з основателів Містной орґанізації
РОС во Вранові Штефан Дрозд
(бывшый редактор реґіоналной
пресы і довгорочный шефредактор часопису Воєньскы лісы)
►с. 2
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Перше засіданя ВВ РОС

Dôležitejšie, ako
zámery sú, dopady
PhDr. Michal Kaliňák,
člen MO ROS Prešov

Mgr. Miroslav Kerekanič
člen výkonného výboru ROS,

О

дповідів на тоты вопросы
є вельо, но єднов з них є (
тото было і цільом вынику
орґанізації) здружыти Русинів,
жыющіх в тій части Горного
Земплина, котры суть родово,
історічні і думаньом повязаны
з областями, де Русины жыють
як автохтонне жытельство. ,,У
Вранові жыє велика кількость
Русинів, котры гордо голосять ся к русиньскым коріням
і котры як раз до Вранова переселили ся з русиньскых сел ці
міст, напр.: з Руськой Порубы,
Олькы, Выравы, Меджілаборець, Свідника, Снины і т. д.
З чого многы з них в нашім
місті заставають вызначны
робочі, подникательскы і іншы
културно-сполоченьскы позіції.
Суть меджі нима, напр.: Др. Ялч
з Выравы, великоподникатель

Z DIELNE ROS

opäť máme predprojektové obdobie,
v ktorom sa množstvo rusínskych,
ukrajinsko – rusínskych, rusínsko ukrajinských a ukrajinských národnostných
subjektov uchádza o systémové i nesystémové, potrebné i nepotrebné, v niektorých
prípadoch hlúpe až podvodnícke projekty.
A k tomu sa samozrejme treba zviditeľňovať. Ale keď sa nevieme zviditeľniť svojou
prácou, svojimi výsledkami, najlepšie je
ohovárať, útočiť a špiniť. Lebo medzi nami
Rusnákmi má vždy najväčšiu pravdu ten,
kto najviac kričí. A najviac kričia rozhašterené „staršie výbehové typy“, bývalí spolužiaci,
spolupracovníci, krčmoví štamgasti, často
v príbuzenských vzťahoch, spravidla odchovanci bývalého systému KSUT-u a to z jednej,
i druhej názorovej strany - Rusíni i Ukrajinci.
Prečo vlastne kričia? Lebo sa po prvé nudia,
po druhé zastierajú svoju neschopnosť, po
tretie krikom maskujú svoju súčasnú i minulú nekalú činnosť, a nakoniec si riešia svoje
osobné komplexy. A možno je to aj deviácia
a to je vážna vec... Nad týmto sa treba seriózne zamyslieť, lebo to je vlastne už medicínsky
problém... Nevedia sa „vyšantiť“ doma, preto
si nájdu nejaký subjekt, spravidla z druhého
spektra názorov, často i rovnakého pohlavia
a je tu rusínsky harašment. Otravujú, otravujú
a otravujú. Najlepšie cez noviny, médiá, aby
nás Rusnákov každý považoval za idiotov
a bláznov. Veď každá reklama je reklama.
A ten, kto je v médiách a tlači, ten je celebrita.
A rusínskych celebrít máme málo. Teda hor
sa, pestujme nový rusínsky šport – RUSÍNSKY CELEBRITIZMUS...
Záverom chcem požiadať redakciu InfoRusín, aby si zachovala svoj doterajší pracovný štýl, pravdivo informovala o práci serióznych rusínskych organizácií a rusínskych
osobností, promptne reagovala na problémy
kultúrno-spoločenského života Rusínov
a štvavé články vyššie uvedených typov
nechala pre svoju „konkurenciu“, otravno–
humoristicko-hysterický časopis Národné
novinky. Ďakujem.

Vedenie Rozhlasu a televízie Slovenska chystá technické a organizačné zmeny, ktoré sa týkajú
tak rozhlasu, ako aj televízie. Ide
napríklad o sťahovanie v rámci
budov oboch médií v Košiciach
aj v Banskej Bystrici. Verejnoprávne médium od týchto krokov
očakáva efektívnejšie riedenie
a finančné úspory. Je to ušľachtilé, ale samotný zámer si zaslúži
väčšiu pozornosť.

P

odľa hovorcu RTVS „efekt
tohto presťahovania spočíva
v podobe nižších nákladov
na prevádzku, ochranu, správu
jedného z objektov.“ Verejnoprávne médium vidí prínos aj v podobe
„optimálneho využívania spoločného automobilového parku, technických, obslužných, a tiež programových pracovníkov.“ Ak sa majú
verejné zdroje využívať skutočne
efektívne, s minimalizovaním plytvania a odstránením určitej miery
chaosu, namieste by mala byť
úvaha o rusínskom rozhlasovom
štúdiu. Jeho dávnejšie zrušenie
v Prešove a presťahovanie do Košíc bolo sprevádzané búrkou nevôle zo strany rusínskeho hnutia.
Niektoré obavy sa postupom času
aj potvrdili. Štúdio sa vzdialilo regiónom, ktoré sú najväčším informačným žriedlom. Veď z Prešova,
na rozdiel od Košíc, bolo, je a bude
stále bližšie do Rusínskych obcí
v svidníckom, humenskom, medzilaboreckom, ale aj sninskom,
bardejovskom, či napokon staroľubovnianskom regióne. Najviac
tém, udalostí a respondentov pochádza z týchto oblastí. Rusínske
vysielanie predsa nie je odkázané
►с. 2

З домова і зо світа
►с. 1: Во Вранові ...
і додавать: ,,Вранов над Топльов є абсолутні
мімо русиньского руху і при тім по нім ту
барз тужыме і потребуєме його. Головным
цільом основаня МО РОС во Вранові было
до нашой теріторії притягнути русиньску
културы, орґанізовати і актівні підпоровати різны формы културно-сполоченьскых,
освітных і шпортовых актівностей,
котры будуть выразні приспівати ку далшому утримованю і розвитку културного богатства Русинів. А з уведженых
форм выпливать далшый основный ціль:
шыриты народностны традіції, а главні
русиньскый материньскый язык в области,
котра не є історічні повязана з русиньскым
жытельством“. Установлюче зібраня МО
РОС во Вранові над Топльов одбыло ся 19-го
януара 2012, на котрім брав участь і предсідатель РОС В. Протівняк, котрый к вынику
новой орґанізації РОС повів: ,,Выник МО
РОС во Вранові над Топльов є лем доказом
того, же Русиньскій оброді дарить ся мобілізовати і орґанізовати Русинів і в тых областях, котры не суть історічні повязаны
з Русинами. Єм несмірні радый, же Русины
з Вранова і близкого навколища рішыли сміло голосити ся к своїм русиньскым коріням
і розвивати своє народностне усвідомліня
через різны културно-сполоченьскы формы
і тото поступні переносити на далшы поколіня Русинів, жыющіх в тій части Горного
Земпліна.“
Павел Ковач новозволеный предсідатель
МО РОС – Вранов над Топльов
По схваліні проґраму, установлюючім зібрані, плодній діскусії, обговоріні роботы і актівностей в области русинства, наслідовали
вольбы предсідателя, Выконного выбору
і Дозорной рады. За предсідателя МО РОС
быв зволеный 40-рочный Мґр. Павел Ковач, діректор Основной школы в селі Чічава

Z domova i zo sveta
врановского окресу, котрый заєдно ставать
ся членом Коордіначного выбору РОС. До
Выконного выбору были зволены: Штефан
Дрозд (котрого зволили за підпредсідателя
той орґанізації), Мґр. Анна Ґузійова, Мілан
Бачовчін, Юрій Куруц, МУДр. Мілан Ялч
і Інґ. Владимір Бурцін. До Дозорной рады
быв зволенйый Ладіслав Бляха.
А якы суть робочі планы нововыникнутой
орґанізації на 2012 рік?
Русиньскы ентузіасты з Врановского окресу уж од самого зачатку взяли важні до своїх рук русиньскый рух того реґіону і такой
выпрацовали робочій план на 2012 рік. З їх
актівностей выбераме хоць лем дакотры:
- росшыріня МО РОС Вранов над Топльов
каждый рік мінімалні холем о 8 далшых
членів,
- сполупрацовати з орґанами містьской
самосправы з цільом підпоры културносполоченьскых актівностей на теріторії міста в контексті Русинів на Горнім Земпліні.
- в рамках ослав День Русинів - 12-го юла
2012 зорґанізовати достойну културно-сполоченьску акцію,
- розвивати контакты з русиньскыма комунітами в навколишніх державах: Україні,
Польску, Сербії, Хорватьску і т. д. З нима орґанізовати реціпрочны сполочны шпортовы
ці іншы актівности,
- вытваряти выгодны условія про актівности з русиньсков молодежов - формов бісід
з вызначныма русиньскыма особностями, хрістіяньскыма актівностями, напр.:
Рождественны і Великодны посіджіня. Орґанізовати выставы музеалного і історічного характеру в сполупраці з Окресным
властіведным музейом в Ганушовцях або
МРК в Пряшові,
- ідеї русиньского усвідомліня, народностных
традіцій і русиньского языка переносити
актівнов освітов до сел Врановского окресу
і т. д.

►с. 1: Dôležitejšie, ako zámery...
od regiónov, ktoré sú bližšie Košiciam.
Koľko rusínskych správ sme zachytili zo
Slovenského Nového Mesta, Veľkých Kapušian alebo Moldavy nad Bodvou? Veľmi
dobre vieme kde treba pravidelne dochádzať, detailne mapovať dianie a aktuálne
informovať o našich aktivitách, starostiach,
problémoch i radostiach.
Ak sú ekonomické náklady a efektivita úprimnými pohnútkami manažmentu
RTVS, sťahovanie z budovy do budovy by
malo byť sprevádzané aj úvahami o prinavrátení rusínskej redakcie do centra diania.
V Prešove majú sídlo naše významné inštitúcie a organizácie ako divadlo, katedra,
múzeum, ale aj redakcie a mimovládne organizácie. Za zmienku stojí aj spomínaný
ďalší argument, teda geografická blízkosť,
dostupnosť a samotná tradícia.
Pri verejných rozhodnutiach sa musia
sledovať nielen zámery, ale hlavne dopady. To znamená sledovať to, čo môže
každé rozhodnutie spôsobiť a ovplyvniť.
Preto je namieste vyhodnotenie dávnych
pripomienok a argumentov týkajúcich sa
niekdajšieho rušenia nášho štúdia v Prešove. Určite nám čas dal zapravdu. Ale
to nie vždy stačí. Radšej keby nám dalo
zapravdu terajšie vedenie verejnoprávneho média, ktoré by malo mať na zreteli, že
dôležitejšie sú dopady ako zámery. Teda
výsledok, a nie ambícia.
Завершуючу часть Установлюючого зібраня приємні закрыла русиньскыма співанками школярька Александра Євчакова за акордеонового допроводу знамого
фолклорісты Юрія Куруца і популарна ґрупа Геліґонкарів.

▲Погляд на їднаня Установлюючого членьского зібраня у Вранові над Топльов.
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Контінуіта старых і новых традіцій

Kontinuita starých a nových tradícií

Другый
Святый вечор
в Осаднім
Прот. ТгДр. Петро Сорока

П

равославны віруючі славлять подля
старого (юліяньского) календаря 19-го
(6-го) януара свято Богоявленія і Крещіня Спасителя Ісуса Хріста. В предвечор
того свята (18-го януара) є меджі русиньскым
жытельством звыком приготовляти таку саму
святочну вечерю (другый Святый вечор), як
перед святом Рождества Ісуса Хріста. Тота
традіція але помаленькы заникать. Православна парохія в Осаднім тот рік уж по другый
раз зорґанізовала другый Святый вечор про
вшыткых жытелів села, бо усвідомлює собі,
же многы люди жыють самотні і святочну
вечерю не приготовляють собі. Так при єднім столі на Сельскім уряді в Осаднім о 15-ій
год. стрітили ся вшыткы - богаты і худобны,
молоды і стары, здоровы і хворы. Вшыткы,

▲Погляд на святочну вечерю (другый Святый вечор) в Осаднім, дари благословить Прот. ТгДр.
Петро Сорока.

котры хотіли утримати традіцію і ославити
друге найвекше свято Церькви – Богоявленіє
(перше є Воскресеніє Хріста – Великдень).

ОСНОВАЛИ ПРОКРАСНУ ТРАДІЦІЮ ПУТОВНЫЙ ПОГАР РУСИНЬСКОЙ ОБРОДЫ
В днях, коли стрічав ся рік з роком, ґрупа ентузіастів скромной русиньской комуніты
в верхньоземлиньскім місті Вранов над Топльов, вєдно з приготовліньом установлючого членьского зібраня МО РОС Вранов над Топльов, зорґанізовала в Містській
шпортовій галі нултый рочник фотбалового турнаю о Путовный погар Русинів за
участи грачів з ФС Ужгород, Твароны Улич, Old Boys Снина, домашніх Русин Вранов
над Топльов і Team Stana Fronta з Франції.

Про інтерес уваджаме, же тото свято є подля
літурґічных текстів Православной церькви
векше, як Рождество.
Русинів во Вранові кущіцько несподівала,
до кінце і заскочіла дакілько Врановчанів
з рядів позерачів, як ку прикладу учітеля
фізкултуры врановськой ґімназії і запаленого шпортовця Яна Лазура. Тот вєдно
з дакілько далшыма „Нерусинами“ на сполоченьскій части цілой акції не шановали
аплавзом і словами узнаня і хвалы ани на
адресу учітелькы ОШ в Баньскім Анічкы
Ґузійовой, котра к выдареному дню приспіла своїм прекрасным голосом, віночком
увитым з русиньскых співанок.

(шд)

П

о державных гімнах Україны, Франції
і Словакії, по зазвучані тонів нашой
русиньской гімны, тоту меджінародну акцію славностні одкрыв предсідатель
РОС Владимір Протівняк, котрый окрем іншого підняв думку основаня такой традіції,
і зажелав Врановчанам вельо успіхів при
орґанізовані подібных, і не лем шпортовых,
акцій. Кідь же быв час колядок і віншованя,
за допроводу акордеоністу Юрія Куруца
заспівала дакілько колядок і віншовачок
школярька Александра Євчакова. Турнай
быв барз цінный, і як указало ся, найліпше на нього приготовили ся конкурзанты
з Old Boys Снина, котры собі домів однесли Путовный погар. Другы были нашы
приятелі споза выходной граніці з Ужгорода, треті - Русин Вранов н. Т., за нима
Тварона Улич і таблічку заключали хлопці
з Франції. Не зато, жебы были найгіршы,
але як сами на конець акції признали, покы
они слухали нашу любозвучну русиньску бісіду, котра звучала з каждого боку,
опоненты їх не шановали і подавали їм ґол
за ґолом. Но они обіцяли, же на далшый
рік уж буде тото цалком інакше. Так тішме ся вєдно. Треба повісти, же наша акція

www.rusin.sk

▲Путовный погар Русиньской оброды во Вранові переберать од Штефана Дрозда капітан Old boys
Снина Марек Лукач.
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Світ медій і театру

Svet médií a divadla

Проґрам Театра Александра Духновіча
на місяць ФЕБРУАР

РУСИНЬСКЫЙ ПРОҐРАМ

на місяць фебруар 2012
ПОЗІР! Oд 6-го фебруара

2012 русиньске высыланя СРоРадіо Патрія буде мати змінену
высылаючу штруктуру!
3.2.2012 – ПЯТНІЦЯ
18.00 – 18.30
Радіоновины
7.2.2012 – ВІВТОРОК
19.00 – 19.30
Музыка народностей
19.30 – 20.00
Радіоновины
9.2.2012 – ЧЕТВЕРГЬ
19.30 – 20.00
Радіоновины
11.2.2012 – СУБОТА
14.00 – 15.00
Музычны поздравы
20.00 – 21.00
Радіо молодых
21.00 – 22.00
Радіомаґазин
22.00 – 22.30
Подобы жывота
22.30 – 23.00
Музыка народностей– репріза
23.00 – 24.00
Радіо молодых - репріза
12.2.2012 – НЕДІЛЯ
19.00 – 19.45
Село грать, співать і думу думать:
Співы мого роду – дітска часть
19.45 – 20.00
Приповідка: Е. Костова:
Драк Валентіно
20.00 – 20.30
Музычны поздравы
20.30 – 21.00
Літературна релація - репріза
21.00 – 22.15
Літурґія ҐКЦ Габура
22.15 – 23.00
Бесіда кумів – репріза
23.00 – 23.30
Музыка народностей
13.2.2012 – ПОНЕДІЛЬОК
19.30 – 20.00
Радіоновины
15.2.2012 – СЕРЕДА
19.30 – 20.00
Радіоновины
17.2.2012 – ПЯТНІЦЯ
19.30 – 20.00
Радіоновины
21.2.2012 – ВІВТОРОК
19.00 - 19.30
Гітпарада русиньскых співанок
19.30 – 20.00
Радіоновины
23.2.2012 - ЧЕТВЕРГЬ
19.30 – 20.00
Радіоновины
25.2.2012 – СУБОТА
14.00 – 15.00
Музычны поздравы
20.00 – 21.00
Радіо молодых
21.00 – 22.00
Радіомаґазин
22.00 – 22.30
Літературна релація: М. Церула:
Конець права першой ночі
22.30 – 23.00
Гітпарада русиньскых співанок –
репріза
23.00 – 24.00
Радіо молодых - репріза
26.2.2012 – НЕДІЛЯ
19.00 – 19.45
Бесіда кумів
19.45 – 20.00
Приповідка: С. Шковранова:
Ружа і сніженка
20.00 – 20.30
Музычны поздравы
20.30 – 21.00
Подобы жывота - репріза
21.00 – 22.00
Радіомаґазин– репріза
22.00 – 22.15
Музычна релація
22.15 – 23.00
Село грать, співать і думу
думать – репріза
23.00 – 23.30
Музыка народностей
27. 2. 2012 – ПОНЕДІЛЬОК
19.30 – 20.00
Радіоновины
28.2.2012 – ВІВТОРОК
19.00 - 19.30
Музыка народностей
29. 2. 2012 – СЕРЕДА
19.30 – 20.00
Радіоновины
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8.2. o 19:00 на ВС
Б. С. Тімрава – О. Шулай
ТЯПАКОВЦІ
Режія: Матуш Ольга
Гумосрістічна, але і серйозна комедія
зо сельсков тематіков і з перфектныма
герецькыма выконами.
Історія славной драматізації прозаічного
моделу вызначной словеньской писателькы
з епохы крітічного реалізму Божены
Сланчіковой-Тімравы перенесе нас до минулости, на село, до дому многочленной фамелиї Тяпаковців, котра є прославена свойов лінивостьов і невольов ку хоць якій актівности.
В тім просторі будеме свідками спонтанной
комічной наівности, як і неочекаваной свіжой
жывотной мудрости людей, якы нещасні зостали в блуднім круґу бездіяльности і уж лем
сниють о інакшім жывоті. Їх гливаня веде до
стаґнації, а тота до гнилости. Заставив ся
ту час, што нам добрі припомяне драмы А.
П. Чехова, де характеры тыж достануть ся
до сітуацій, з якой не хотять відіти выход,
котрый представлять зміна думаня, жывота

і самого себе.Тот дух часу, якый досправды
застав, роздерають лем моменты експлозії почутів, прихованых тужоб і субєктівного
страданя характерів інсценації, поезії людьской екзістенції, пережываной в пороху і поті
на лиці, з котрой і так не вытрачать ся усмів.
Інсценація жыво і з легкостьов, гуморні, але
і з думковов глубков підкреслює потребу
ослободити ся од минулости к успішній будучности, котра хоць натурально закладать
ся на старых ,,філерах“, нo i тaк не сміє їх
охабити згнити і цалком спустнути. Жывот
мусить жыти ся!

15.2. 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.

ПОЗЫВАМЕ НА ПРЕМЄРУ ДО ТЕАТРА А. ДУХНОВІЧА В ПРЯШОВІ
Коли? 24-го фебруара о 19-ій год. на Великій сцені - 1-ша премєра
На што? Ладіслав Смочек: ЧУДНЕ ПОПОЛУДНИ Др. ЗВОНКА БУРКЕГО
Режія: Благо Углар
,,Блазнива“ - траґікомедія чеського драматурґа Л. Смочека належыть ку найславнішым
і найоріґіналнішым творам сучасной чеськой
драмы. О єй успішности свідчіть і тото, же
была переложена до 15-ох языків, a теперь і до русиньского языка. Історія той абсурдной

драмы одбывать ся в пресні вызначенім просторі і єй головному геройови – Др. Буркему,
котрый довгы рокы в тім просторі жыє як поднайомник – грозить выселеня. Екстремна сітуація нутить тоту роль робити беспорядково
і непередвіджуючо. „Основов той пєсы”, - як
повів сам драматік, - „є смуток. Смутны речі,
але можуть быти веселы і наспак.”
2-га премєра ЧУДНЕ ПОПОЛУДНИ Др.
ЗВОНКА БУРКЕГО одбуде ся 29-го фебруара о 19-ій год. так само на Великій сцені.

Великый аплавз подякы од редакції Інфо Русин належыть

ВАСИЛЬОВИ РУСИНЯКОВИ
-р-

В

асиль Русиняк - артіста Театра А. Духновіча в Пряшові, котрый парадоксні
ніґда в жывоті бы не подумав, же раз
буде з нього артіста. В тых днях ославлює

ДОРОГЫ СЛУХАЧІ РУСИНЬСКОГО
ВЫСЫЛАНЯ!
Даваме вам до відома, же русиньске
высыланя СРо- Радіо Патрія буде мати од
6-го фебруара 2012 змінену высылаючу
штруктуру. Што практічно значіть, же, наприклад, Радіоновины будуть пересунуты
з дотеперішнього высыланя ( 18.00 – 18.30)
на высыланя в часі од 19.30 – 20.00, што є
час, коли ідуть головны вечірны справодайства! З таков зміненов штруктуров мы,
Русины, не можеме быти спокійны зато,
же тот час одоберать русиньского слухача
і може вести ку зниженій слуханости нашого русиньского высыланя i наступного
ліквідачного процесу! Высловте і Вы ку тій
проблематиці свої погляды. -р-

▲Вызначный юбілант В. Русиняк (направо) в пєсі
Окресный шпыталь.

свій вызначный юбілей – уж 40 років грать
в своїм облюбленім театрі. Тот юбілей є наісні шумный і вызначный про самого артіста,
но заісто ціннішый є іщі про нас позерачів,
котры і вдяка ньому можуть уж тілько років
,,набажыти ся“ русиньского театралного світа.
Важеный пан артіста, дякуєме Вам і од мена
нашых чітателів за Ваш плодный русиньскый
театралный жывот і зо сердця жычіме міцного здоровя і далшой радости во Вашій
смыслаповній роботі, котра нам приносить
прекрасны зажыткы і одпочінок душы і тіла.

www.rusin.sk

О Русиинах без Русинів

O Rusínoch bez Rusínov

Rusínska obroda na Slovensku, Levočská 9, 080 01 PREŠOV
PhDr. Miloslava Zemková
generálna riaditeľka RTVS
Mýtna 1, P.O. Box 55
817 55 Bratislava 15

Prešov, 26.01. 2012

Na vlnách nezodpovednosti
PhDr. Michal Kaliňák, MO ROS Prešov

Otvorený list vedeniu Slovenského rozhlasu a vyjadrenie
nesúhlasu s novou vysielaciu štruktúrou RTVS pre
národnostné – etnické vysielanie Rádia Patria.
Vec:
Žiadosť o korigovanie navrhovaných vysielacích časov pre NEV v novej štruktúre RTVS
Vážená pani Zemková, generálna riaditeľka RTVS,
Rusínska obroda na Slovensku pri monitoringu vysielania pre Rusínov v rámci NEV
Slovenského rozhlasu - Rádia Patria a jeho obsahovej náplne sa dňa 19.1.2012 oficiálne
dozvedela o revolučnej zmene programovej štruktúry Slovenského rozhlasu, ktorá plnou
silou zasiahne poslucháčov národnostných menšín a najviac rusínsku národnostnú menšinu.
V čase, keď je platný Rámcový dohovor o ochrane práv národnostných menšín, keď je prijatá Európska charta menšinových a regionálnych jazykov a Vláda SR sa snaží vytvoriť lepšie podmienky pre rozvoj všetkých národností žijúcich v tejto krajine, je o to zarážajúcejší
postoj programového vedenia Slovenského rozhlasu v Bratislave, ktoré predložením novej
programovej štruktúry RTVS má v tomto prípade na zreteli čisto len pragmatické a ekonomické hľadisko, nehľadiac na dopady pre príslušníkov národnostných menšín. Tento prístup
ďalších časových zmien voči poslucháčom NEV je opovážlivým krokom ako ich potrestať
za ich rozhlasovú oddanosť.
Máme k takémuto postupu vážne výhrady:
- vysielanie pre národnostné menšiny je odsúvané do úzadia sústredením vysielania do
časov spravodajských relácií STV a cez víkendy do nočných hodín
- pri tvorbe štruktúr vysielania a skladby programov sú navrhované riešenia bez konzultácie so zástupcami národnostnej menšiny a vzájomného prepojenia zainteresovaných
Na základe uvedenej situácie bolo by žiaduce:
1. Prehodnotiť v čo najkratšom čase novú programovú štruktúru RTVS pre NEV, pripravovanú od 6. 2. 2012, za účasti zástupcov rusínskej i ďalších dotknutých národnostných
menšín v tomto vysielaní.
2. Rešpektovať právo národnostných menšín, vyplývajúcich zo Zákona o Slovenskom rozhlase č.532/2010 Zb. z.(Čl. 5, ods. g) Zákona, Ústavy SR (Čl. 24 ods. 1, Čl. 26 ods.1a 2,
Čl. 29 ods.1,Čl. 34 ods.1), ako aj Ústavného zákona z 9. januára 1991, ktorým sa uvádza
Listina základných práv a slobôd (Čl. 3, ods. 2) mať primerané a dôstojné časové zaradenie relácií v rámci celkového vysielania SRo.
3. Dopracovať novú programovú štruktúru RTVS uvedenú od 6. 2. 2012 pre NEV rádia
Patria s následnými zmenami:
a. ponechať vysielanie cez týždeň pondelok – piatok v pôvodných vysielacích časoch od
18,00 do 18,30 hod. pre vysielanie „Rádio novín“, nie neskôr, na časy vysielania TV
spravodajstva
b. prideliť časový priestor vo vysielaní v nedeľu aj v dopoludňajších vysielacích časoch
pre vysielanie bohoslužieb „Liturgie Gréckokatolíckej cirkvi a Pravoslávnej cirkvi“
c. vysielanie skupinových „Hudobných pozdravov“ zaradiť na časy od 14,00 do 15,00
hod. aj v nedeľu
4. Rusínska obroda na Slovensku a jej kolektívne organizácie budú žiadať do budúcna záruky pri rešpektovaní verejné právnych noriem vo vysielaní RTVS cez ďalšie orgány
a Vládu SR, aby tak chránili záujmy a práva občanov vlastnej národnostnej menšiny na
náležitý mediálny produkt.
5. V prípade nedôsledného riešenia a zaberania sa navrhovanými zmenami vysielacích časov v národnostno-etnickom vysielaní rádia Patria, pristúpime pred občanov s petíciou
požadujúcou nápravu nevhodného časového začlenenia vysielania pre národnostné menšiny v SR.
Predmetná problematika vysielacej štruktúry bola prejednávaná na Výkonnom a výbore
ROS a prípravnom petičnom výbore ROS.
S pozdravom

Vladimír Protivňák,
predseda Rusínskej obrody na Slovensku

Na vedomie:
Mgr. Ľuboš Machaj, programový riaditeľ RTVS
Lovász Attila, riaditeľ Rádia Pátria, centrum pre NM
Ľuba Koľová, vedúca RTVS pre NEV v Košiciach

www.rusin.sk

S

lovenský verejnoprávny rozhlas prijal
novú vysielaciu štruktúru, ktorá sa dotýka vysielania relácií pre národnostné
menšiny. So zástupcami rusínskych organizácií nebolo toto rozhodnutie prekonzultované. Aj preto sa môžeme oprávnene cítiť ako
odvrhnutí. Namiesto konštatovania však treba
žiadať nápravu.
Zmeny vo vysielaní relácií nás odsunuli do
veľmi málo atraktívnych časov, čo vážne ohrozí
samotnú počúvanosť a v konečnom dôsledku
aj atraktivitu tradičných relácií, ktoré sa tešili obľube a záujmu poslucháčov. Prečo potom jedna
z týchto relácií bola posunutá na čas, kedy väčšina ľudí sleduje aktuálne dianie v televíznych
správach? Akoby sme boli nasilu zatlačení do
dilemy, buď obľúbená relácia v rádiu, alebo všeobecný prehľad v televízii. Tomuto problému sa
pritom dalo veľmi jednoducho predísť. Úplne
by postačila vecná diskusia a argumenty. Verejnoprávne média musia zo zákona sledovať
verejnoprávnosť a potreby menšín. Otázna je
ústretovosť ich manažmentu pri plnení tohto
zámeru. Je pravdou, že mediálny priestor bol
zachovaný a nemôžme namietať ani to, žeby
nám bol skrátený vysielací čas. V úplne inom
svetle zostáva atraktívnosť vysielacieho času,
ktorá znižuje šance na relevantnú počúvanosť.
Rozhlasová rada by preto mala v prvom rade
sledovať prínos. A ten bol opomenutý.
Nevhodný vysielací čas odsúva poslucháčov na druhú koľaj. Doslova je strategicky
nevhodný a treba zjednať nápravu. Nielen
preto, že ohrozuje počúvanosť tradičných
rusínskych relácií, ale aj preto, že tento problém môžu v budúcnosti pocítiť aj ďalšie národnostné menšiny. Žiadna z nich by sa netešila z problému, ktorý teraz musíme riešiť.
Práve preto je namieste požiadavka o zmenu
vysielacieho času, alebo návrat k pôvodnej
vysielacej štruktúre s tým, že vysielací čas
okolo 19.00 hod. by bol vyplnený publicistikou či kultúrou, aká by sa neodrátavala od
priestoru priznanému jednotlivým minoritám.
Rusínske hnutie musí dôstojne poukázať
na vzniknutý problém a malo by využiť všetky
možnosti, ktoré povedú k zmene rozhodnutia rozhlasovej rady. Mali by sme ponúknuť
partnerstvo, za ktorým sú tisíce oddaných
poslucháčov. Im nepatrí trest, ale vďaka za
oddanosť. Neuvážený krok rozhlasovej rady
sa nateraz dotkol rusínskej menšiny. Ak
nechceme, aby nám, ale ani ostatným, ostal
v ruke čierny Peter, zástupcovia ostatných
menšín by s nami mali byť solidárni a spoločne by mali žiadať o novú, a hlavne efektívnejšiu štruktúru vysielania v našom spoločnom
rádiu. V opačnom prípade budeme všetci
naladení na vlnách nezodpovednosti.
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Юбілуючій театер

Jubilujúce divadlo
◄ Любомір Міндош, член колектіва
ТАД-а дожыв ся 8-го януара 2012 р.
округлого юбілею - 50 років жывота.
Вєдно з тым того року ославує і 30
років на сцені нашого театру.

Вы дожыли ся красного юбілея 50-ох років. Вєдно з тым
30 років дійствуєте як артіста
в театрі. Чім хотів быти Любомір Міндош як дітина?
Я хотів быти архітектом. На
основній школі тото мене іщі тримало. Докінце мі мій нянько носив
і кныжкы о архітектурі, але потім
з того даяк зишло. Нескорше на
основній школі зачав робити ся
театральный кружок, на самый
перед я чітав лем прозу, на ґімназії тото продовжовало. Но і так
я вырішыв, же хочу робити театер.
А яка была Ваша путь до
ТАД-а , тоды іщі Украіньского народного театру. Чом вы
вырішыли іти як раз до нього?
Не было тото так цалком прямо, жебы я ішов такой по ґімназії
до театру. Мій братранець Іґор
Латта є артіста. А мій небіжчік
нянько повів, же єден комедіянт
в родині стачіть. А я ани не знав,
же нянько быв докінце єден час
діректором театру. А тоды, як 20
рочный, кідь нянько повів, же комедіянт з мене не буде, так я мусив найти собі штось інше. Єдине, што мене бавило на ґімназії,
была хемія. Так я ішов до Прагы
на хемічно-технолоґічну факулту, де я скінчів три семестры.
Четвертый уж я не докінчів, але
штудовав я там три рокы. Потім
я перервав штудії, але порозумив
я, же з мене інжінірь не буде. Робив я там різны акції, повязаны
з културов, чітав поезію Алана
Едґара Поего, а Прага уж тоды
была европське великомісто,
хоць в соціалізмі, але уж тоды
была інша як Братіслава. Култура там была на высшій уровни. Музычны ґрупы, котры ту
в жывоті я не зажыв, а там міг відіти нажыво. Тото вшытко на мене
впливало, а кідь я порозумив, же
не буду хеміком, то я вернув ся
до Пряшова. Наступив я на штудії
културно-выховного працовника,
што было надставбове штудіум,
а в тім самім часі україньскый
театер выголосив конкурз. Я мав
уж веце як двадцять років, мав уж
даякый розгляд, і так я на тот конкурз ішов. Там я дістав вопрос, ці
знам даякых діректорів театру.
Я не знав ани о моїм нянькови, на
што они наражали, але конкурз
я зробив з тым, же іду штудовати
до Києва. Также кідь єм уж домів
приніс нянькови папірь, же наступую до театру, а рік на тото іду
штудовати, так і він упокоїв ся, же
буду мати і школу. Не было тото
даяке моє сновідіня, же хочу робити театер, але мене то бавило
і хвала Богу допало так, же роблю тото, што мене бавить, а іщі
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Вірю, же іщі прийде
такый режісер, котрый
мі дашто нове дасть...
Хотів быти архітектом, но по ґімназії
ішов до Прагы і зачав штудовати
хемію. Хоць отець з нього не хотів мати
„комедіянта“, любов ку театру, але і културі
вообще, наконець його крокы напрямили до
театру, жебы став ся єдным з найліпшых артістів
Театру Александра Духновіча в Пряшові. Послідні
штирі рокы свої скусености давать молодым як
педаґоґ на Академії іскуств в Баньскій Быстріці
і того року ославує дві юбілея – 50 років жывота і 30
років на сцені ТАД (УНТ)

Любомір Міндош.

мі за тото і заплатять.
Вы спомянули Київ. Належыте до той, може, щасливой ґенерації, котра мала
можливість там штудовати.
Што Вам Київ дав і в чім видите, може, таку выгоду артістів,
котры там штудовали на розділ
од тых, котры штудовали інде?
Київська школа є по Москві єдна
з найліпшых на світі. Київскый
інштітут уж мать 110 років. Была
то, по перше, добра школа, а по
друге, быти в Київі штирі рокы
є великов школов жывота. Штудовав я там за Ґорбачова і быв то,
не хочу повісти, же тяжкый жывот,

але інтересный. В школі мы были
од рана до вечора, і кідь мы мали
вольно, чоловік спізнав і Київ і Київчанів і Українців вообще. Вельо
штудентів было і з Афрікы, з Южной Америкы, і то нам давало розгляд, же як жыє ся інде.
Істо собі памятате на свою
першу роль, котру вы грали. Як
собі на ню споминате і вєдно
з тым, на котру роль мате найліпше споминаня?
Мої дві діпломовы роботы я робив ту в театрі, не робив їх в Київі.
Перша пєса была Покушіня Хома
Брута, котру робив Козменко Де
Лінде, што была єдна ґеніална

Любомір Міндош - народив ся 8-го януара 1962 р. в Пряшові. По ґімназії одишов до Прагы штудовати хемію, жебы по
трьох роках вернув ся і в сезоні 1982 – 1983 рр. наступив як
артіста в Україньскім народнім театрі в Пряшові. Київську
акдемію успішно закінчів в 1989 р. Цілый час зістав вірный
своїй домовскій сцені. Од 2008 р. дійствує і як педаґоґ на Академії іскуств в Баньскій Быстріці. Жыє в Пряшові.

робота з інтересным режісером.
А мав я тоды іщі тоту можливість
і честь робити зо старшыма артістами, котры в тот час были єднічков на сцені україньского театру.
Друга пєса была Гора Меланя
з паном Сисаком. За тых пару
років тых інсценацій уж было вельо, але найвеце собі споминам
на Ґоґольову Женитву. Там я мав
пять ролей. Надіям ся, же іщі дашто таке інтересне мене в моїм
жывоті чекать, як было тото.
Што є подля Вас найважніше
про артісту, жебы знав позерача заінтересовати і жебы його
тота робота задоволняла?
Про артісту є найважніше быти на сцені, грати. То є єдно
ці велика або мала роль. Бо не
є малых ролей, лем малых артістів. Школа тобі дашто дасть, як бы
ты тото мав робити. Кідь є там талант, є то плус. Але тото, ці тебе
позерач прийме - є уж далша реч.
Кідь выдарить ся пєса, кідь на тім
наробиме ся, позерач такой чує,
ці мы добрі чуєме ся, або ні. Кідь
мы добрі чуєме ся і позерач добрі
чує ся, і одмінить тото.
Мате в тім театралнім світі
даякый такый приклад, ідол, ці
то є артіста або автор, котрого
вы облюбили, або од котрого
собі дашто взяли?
Мій найоблюбенішый артіста
є Маріян Марко. Мы были в школі
вєдно, а теперь - і в театрі. Но я
найвеце вдячный тоды, кідь прийде скусеный режісер, котрый мі
дашто нове дасть до той мойой
роботы, обогатить мене.
Вы зажыли тоты часы, коли
театер пременовав ся на Театер Александра Духновіча і зачав грати по-русиньскы. Як Вы
тото внимали, і як внимате особу Василя Турока-Гетеша?
Зміна языка про мене была полегшіньом мойой роботы. І кідь
по-україньскы я знам, ходив я до
україньскых школ, штудовав
в Києві, але україньскый язык про
мене быв фурт чужім языком. Не
быв то язык, котрым я думав. Коли
мы зачали грати по-русиньскы,
овельо легше мі робило ся на
сцені. Кідь мі дашто выпаде, порусиньскы найду собі і три, штирі
слова, котрыма можу нагородити тото, але по-україньскы тоты
слова не найду. Памятам собі,
же кідь мы раз грали в Меджілабірцях, были мы там з Маріяном
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Юбілуючій театер

Марком і його нянько пришов на
нас попозерати ся. І по представліні пришов за нами і повів: „Хлопці, любило ся мі тото, добрі граєте, але я вам ніч не розумлю.“
Кідь уж властный нянько сынови
не розумить на сцені, так, правдіподібно, даґде є проблем. То
быв проблем україньского языка.
Васильови Турокови я можу быти
лем вдячный. Высвітлив мі, же
я Русин, а не Українець. Само собов я быв все україньской народности, мы ани не знали, же суть
даякы Русины. В школі не учіло
ся тото, нихто о тім з нашой ґенерації скоро ани не знав. За тото
я йому барз вдячный, бо я знав,
же до великой Україны не належу, а Словак не єм. Як драматурґови я йому вдячный за тото, што
вшытко я собі за тоты рокы міг
заграти. Од словеньской класікы,
руськой класікы через світову
класіку, його гры... Нелем, же мі
дав главну роль в Селі Стєпанчіково, роботу, котру він зробив про
театер як драматурґ, мі до теперь
нихто не вынаградив. При нім
я выроснув професні. А навеце
народили мы ся в єден день.

Якый є тот русиньскый позерач?
Різноколіровый. Є різниця грати дома, є інше грати на селі.
В єднім селі пєсу приймуть одушевнені, інде суть цілый час тихо.
Але знаме, же слухать і кідь на
нас не реаґує.

Думате собі, же театер
є потрібный і важный про розвиток културы і же ТАД мать
в жывоті Русинів тоту позіцію,
котру бы мав мати?
Театер є само собов важный
про културу, про жывот. Кідь бы
не быв, уж бы не єкзістовав. Як
гварило ся, кідь пришов інтер-

Вы і педаґоґ на Академії іскуств в Баньскій Быстріці. Што
подля Вас є найважніше дати
свойому штудентови, жебы міг
добрі продовжовати в тій артістічній роботі?
Основов подля мене є Сістема
Станіславского. Він уж вшытко зазначів, вшытко написав. Я ніч нове
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нет, же заникне телевізія, книгы
не будуть ся продавати. Кідь бы
тото была правда, уж не єкзістують книгы ани театер. Лем же
є тото інше - отворити собі книжку
в руці, як собі єй чітати на даякій
чітачці. Інакше є відіти інсценацію нажыво, як собі єй попозерати в телевізії. Тоту атмосферу
нихто не перенесе. Ніч тото не
нагородить. Реакція нашого позерача як в Пряшові, так і по селах є векшынов добра. Кідь бы
мы не ішли на тото село, думам
собі, же тото село уж бы ани не
жыло. Контакт нашого позерача
з артістом в тім русиньскім языку
не дасть ся ничім нагородити.
Не думам собі, же не доцінює ся
наша робота, вшытко залежыть
од позерача. Кідь не будеме мати
позерача, так нас ани не треба.

Jubilujúce divadlo

▲ В пєсі Ангел приходить до Бабілону - Л. Міндош заграв собі роль Ангела.

не выдумам. Можу їм дати лем
тото, што я з того взяв про себе,
і што я ужывам на сцені. Тото мам
одскушане за 30 років і знам, же
є тото найліпше, што їм можу дати.
Мате і русиньскых штудентів? Кідь гей, мате снагу їх
ословити, жебы они продовжовали роботу в нашім театрі?
Я там четвертый рік. Першый
рік я мав єдного Русина і я барз
радый, же уж є мій колеґа в ТАД.
Четвертый рочник робить у нас
в театрі. Мы старнеме, але
маме молодых Русинів, котры
будуть продовжовати в нашых
слідах. В третім рочнику маме
далшого, тыж хоче голосити ся
ку нам. Дівчат є дость, хлопці
нам хыбовали. Зато єм барз
радый.
Мате даякый сон в тім професіоналнім жывоті?
Не мам такы артістічны сны,
же бы я собі хотів заграти Шейкспіра, лем вірю, же іщі прийде
такый режісер, котрый мі дашто
нове дасть. То є мій сон. В роботі
з молодыма тото мене іщі бавить,
мам їх што научіти. Як довго мі
тото вытримле не знам, але теперь тото мене наповнює і є то
барз інтересна робота. Може,
кідь бы іщі подарив ся даякый
добрый філм, з добрым режісером, тото бы, може, было аж барз
вельо щастя.

Мате колеґів, котры закінчіли школы. Суть теперь
в словацькых театрах, а, може,
з такого погляду, же о них веце
знать ся, пише ся, бо ТАД і кідь
є успішный театер фурт може,
є вниманый лем локалні. Здасть
ся, же суть успішнішы. Але то
лем з погяду того, же о них веце
пише ся. Вы радый і не бануєте, же зістали в ТАД і може ніґда не здобудете таку популарність як колеґови, котры суть
в знамішых театрах?
Быти „звіздов“... наш театер
є найліпшый на Словеньску.
Іти інде і быти там „знамішый“,
але мало грати... Я барз радый,
же я ту в перфектнім колектіві,
з выборныма людьми. А у нас не
є так, же дахто є першый, а дахто посліній артіста. Вшыткы мы
собі рівны. В іншых театрах тото
кушінько кастує ся. Не хыбує мі,
же не єм „звізда“, о котрій пише ся
в даякых булварных новинках. Мі
стачіть, кідь мам по представліні
аплавз на сцені. Тото мене наповнює найвеце, і тоды я чую ся як
звізда.
Дозвольте нам, редакції Інфо
Русин, пожелати Вам іщі вельо
працовных і приватных успіхів, і жебы Вашы сны наповняли ся. На многая і благая літа!
За розговор дякує
Петро Медвідь
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З ділні РОС

Z dielne ROS

Актуалнi з першого засіданя ВВ РОС

М. Караш - новый підпредсiдатель РОС

В

В РОС потвердив старонового підпредсідателя РОС – Інж. Мірона
Крайковіча з Цернины. За другого
підпредсідателя РОС быв предсідательом
РОС пропонованый молодый амбіціозный
русиньскый актівіста Інж. Мартін Караш
з Камюнкы. Тоту пропозіцію членови ВВ
РОС єдноголосні схвалили і так дотеперь
історічно наймолодшым підпредсідательом РОС став ся уж авізованый Камюнчан – М. Караш. Єдным з пунктів проґраму
было і вытворіня Порадных орґанів РОС,
конкретні: 1. Порадный орґан про масмедія і інформованя: зодповідна С. Лисінова,
2. Порадный орґан про школство і основаня: зодповідный: А. Франко, 3. Порадный
орґан про културу і освітну діяльність: (дочастні необсаджена функція), 4. Порадный
орґан про проєкты: зодповідный: М. Пилип,
5. Порадный орґан про подникательскы
актівности: зодповідный: П. Микула, 6.
Порадный орґан про домашню і загранічну політіку: зодповідный предсідатель РОС
(тота функція выпливать із функції штатутаря
РОС).
План выдавательской роботы редакції
Інфо Русин на 2012 рік
Членови ВВ РОС обговорили і предложеный
план выдавательской актівности Інфо Русина,
котрого выдавательом є РОС. Быв схваленый
і робочый час редакції Інфо Русин про верейність: понедільок - середа: од 13,оо – 17,оо
год. ,четверь - пятніця од 11,оо – 15,оо год.
З той нагоды вас хочеме попросити, жебы
і вы, дорогы чітателі, і нашы дописователи
высше уведженый час дотримовали, зато

Текст і фото: С. Лисінова
15-го януара 2012 в Свіднику одбыло
ся перше посеймове засіданя новозволеного Выконного выбору Русиньской оброды Словеньска (дале
ВВ РОС). Меджі староновыма членами ВВ РОС (М. Кереканіч, М. Крайковіч,
С. Лисінова, В.Оцетникова) участь на
їднані, котре вів предсідатель РОС
В. Протівняк, брали і новозволены
членови: Петро Микула, Александер
Франко і Мілан Пилип. Їднаня мало
конштруктівный характер і было на
нім обговореных много потребных
і актуалных тем. На їднані брали
участь і члены новозволеной Дозорной рады РОС: В. Юрічова, Я. Маґура,
А. Ковачова, П. Дупканіч, А. Кузмякова,
котры спомеджі себе зволили предсідательку ДР РОС, котров уж другый
волебный період стала ся Вєра Юрічова з Бардійова. Во вступній части
проходили так само вольбы підпредсідателів РОС.
же редакторьска робота выжадує велику
концентрацію а так і мімо становленый
час хочеме присвячати свою роботу МАКСІМАЛНІ ЛЕМ редакторьскій роботі. Дякуєме за порозуміня! В пункті выдавательской
роботы были схвалены і слідуючі узнесіня,

з котрых выбераме: тексты, котры треба буде
перекладати до русиньского языка - не будуть
гонорованы дописователям, при плаченій
інзерції одповідність і компентенції переберать шефредакторка Інфо Русина за їх выбір
і опублікованя, передплатне Інфо Русина на
рік 2012 є 9,96 Євра, ціна єдного чісла Інфо
Русина є 40 центів.
Реакція
на
зміны
проґрамовой
штруктуры СРо - НЕВ в Кошыцях
Предсідатель РОС інформовав о приготовленых змінах СРо-НЕВ –Радіа Реґіна
в Кошыцях, у котрых буде од 6-го фебруара
актуална нова проґрамова штруктура РТВС.
З того выпливать, же дотеперішні годины
высыланя будуть пересунуты, наприклад, у
Радіоновинах на час од 19:30-20:00 год. Што
є час высыланя главного вечірного справодайства і тот факт може запричінити знижіня
слухательности і наслідну ліквідацію русиньского высыланя. Із зміненов проґрамовов
штруктуров членови ВВ РОС высловлють
неспокійність.
Проїднаня роботы і замірів МО РОС
в Свіднику
На засіданя ВВ РОС были позваны гості: за МО РОС Свідник Я. Фецуш - предсідатель МО РОС Свідник і Я. Родак - член
МО РОС Свідник, котры інформовали о замірах і цілях МО РОС Свідник на 2012 рік.
Я. Фецуш підкреслив пріоріты МО РОС
Свідник, меджі найосновнішы увів: завіт
русиньскых предків і мобілізацію людей
ку сполочному русиньскому ділу. Я. Родак
пропоновав сполупрацю з польскыма Лемками і Музейом русиньской културы в Зін-

▲ Погляд на часть членів на їднані ВВ РОС. Справа доліва: М. Пилип, П. Микула, М. Крайковіч і предсідатель РОС В. Протівняк.
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Інформачный сервіс

Informačný servis
◄ Погляд на членів ДР РОС: справа доліва: П.
Дупканіч, А. Ковачова, В. Юрічова і А. Кузмякова.

дранові, при орґанізовані семінарів і научной конференції в сполупраці з Музейом
русиньской културы в Пряшові. Призваны

гості так само поінформовали і о акціях МО
РОС Свідник, котры готують зорґанізовати
в 2012 р., з котрых выбераме: бісіда з Я. Ро-

Добра сполпупраця с Матицьов
Словеньсков продовжує i в 2012 р.
О актівностях, котры одбывали ся од підпису Меморанда (рік 2009) меджі Містным одбором Матиці Словеньской в Пряшові і Містнов орґанізаційов РОС в Пряшові мы уж вельо
раз інформовали. Бо як раз головнов ідейов того вызначного акту была взаїмна сполупраця обидвох орґанізацій як і вєдно проспіваня до сокровища културного богатства міста
Пряшів. А тоты цілі наповнили ся і при далшій акції, котру орґанізовали Областна рада МС
і МО МС в Пряшові під веджіньом його предсідателя ПгДР. Ладіслава Матіска, котрый
нашого Лаврета Духновічового Пряшова 2011 позвав, як ексклузівного гостя на акцію під
назвов Шаліяньскый Матько Й. Ц. Гроньского.

даком (бывшым діректором Воєньского музею в Свіднику) на тему: Карпато- дукельска область, бісіда з А. Плішковов на тему:
Яке буде далше напредованя русинства,
сполупрацю з польскыма Лемками, з Музейом русиньской културы в Зіндрановій цільом котрой буде Русиньско-Лемківскый
семінар на тему: Капрпатьскы Русины
і Лемкы во вірі 2-ой світовой войны або
інтересный турістічный похід на традічній
пути із стрічов Русинів в Шарішскім Чорнім (родиско А. Павловіча). Акція мать уж
традічный характер і є планована на септембер. Окрем уж уведженых тем членови
ВВ РОС говорили і о планованых проєктах
РОС на 2012 рік, заоберали ся і Узнесіньом
з 11-го Сейму РОС (його далшых повнінь
і флексібілнішого смерованя РОС). Наконець к высше уведженым пунктам їднаня
были прияты Узнесіня. Засіданя закінчів
предсідатель РОС В. Протівняк, котрый подяковав вшыткым участвуючім за активну
участь.
на богату історію Русинів і Словаків. Выступ
русиньскых діточок мі барз любив ся і барз
мене заінтересовав уж на Духновічовім
Пряшові, зато я барз хотів, жебы ваш Лавреат прийшов поздравити і нашы діточкы.
Дякую за красный умелецькый зажыток.“
Мы зась дякуєме за позваня і тішыме ся на
далшу сполупрацю, котра буде, наісні, не
менше плодна як поперднішы рокы. І наконець уж лем додаваме, же М. Зелінка окрем
выступліня в сценці представив ся і граньом
на гармоніці, з котрой звучали любозвучны
русиньскы співанкы.

Текст і фото С. Лисінова

А

кція, котра мать характер областного
кола (так само як Духновічів Пряшів по
своїх реґіонах) одбыла ся 16-го януара
2011 в книжниці Слонечко на Главній уліці
в Пряшові. А як уж мы увели, словеньскый
дітьскый світ поетічного слова доповнили нашы Русинчата, конкретні Матушко
Зелінка (Лаврет Духновічового Пряшова
2011) зо своїм братом Якубком Зелінком,
котры представили ся сценков- Гокейова
школа, котрой авторков є їх мамка С. Зелінкова. Своїм выступліньом з прекрасным
русиньскым языком заінтересовали нелем
публіку, но і самого орґанізатора акції Л.
Матіска, котрый на їх марґо повів: ,,Я дійсні радый, же на нашій акції брали участь
русиньскы діточкы, з русиньскым пасьмом,
што лем потверджує, же красу словеньского народу дотворює іновакость і краса русиньского языка, з котрым мы надвязуєме

► Справа доліва: Л. Матіско, М. Зелінка, Я. Зелінка і С. Зелінкова.
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Nová politická strana - Národ a spravodlivosť
pripravila koncepčné programové tézy aj pre Rusínov
Je známe, že politický systém našej krajiny je pilierom celého štátu, a je úplne zrejmé, že pravidlá pre jeho zmenu sú dané nastávajúcimi výsledkami marcových volieb.
Rusínov oslovovali už rôzne, známe či menej známe, politické subjekty, no my sme
v dnešnom vydaní Info Rusína uprednostnili promo prezentáciu novej politickej strany - Národ a spravodlivosť (NAS - NS), v ktorej sa prostredníctvom jej kandidáta č. 17
- Ing. Miroslava Karabina, dozviete nielen o predvolebnom programe tejto strany, ale
aj konkrétne odpovede na aktuálne témy venované rusínskej problematike.
Národ a spravodlivosť (NAS NS) je nová politická strana.
Prečo ste sa rozhodli kandidovať
práve za túto politickú stranu?
Odpoviem nato úplne jednoducho:
pretože NAS je strana, ktorá sa zaviazala hájiť ľudí na národnom princípe
a na princípe rovnosti pre všetkých
občanov tejto republiky. Veď predsa
pred zákonmi by sme si mali byť všetci
rovní. Keď sa obzrieme dozadu, ako sa
riešili a nevyriešili jednotlivé kauzy,
tak je vidno ako doterajším politikom
záležalo na tom aby boli potrestaní tí,
čo v týchto kauzách figurovali. No nejde len o túto skutočnosť, lebo NAS ako
jediná politická strana má úprimnú
snahu vyriešiť čoraz pálčivejšiu a neúnosnejšiu otázku s neprispôsobivými občanmi tejto krajiny - vo väčšine
s Rómami. Veď už sa na to nedá donekonečna prizerať a je načase to riešiť,
a hlavne vyriešiť. A my k tejto citlivej
problematike ponúkame konkrétne
riešenia. Kandidovať za NAS ma presvedčil aj fakt, že táto strana sa neprikláňa ani k pravici ani k ľavici, ale že
je to „normálna“ strana, strana normálnych ľudí. Lebo iba takých budú
zaujímať problémy ďalších - ostatných
normálnych ľudí. A v neposlednom
rade ma oslovila jej „čistota“, lebo je
to strana bez káuz a figurovania v rôznych rozkrádačkách v minulom období.
Čo je hlavným princípom NAS?
Strana NAS presadzuje, aby mnohých politikov po dvadsaťročnom
pôsobení vystriedali v poslaneckých
laviciach nové tváre, ktoré prenesú
realitu slovenského života do politiky – pomenujú z vlastných skúseností
problémy dnešného Slovenska a budú
vedieť navrhnúť ich riešenia. Problémy
Slovenska nevyriešia poslanci a strany,
ktoré sa cítia členmi politických elitných klubov – „najväčších“ politických
strán, ktoré v politike nespájajú záujmy
Slovenska, ale túžba po nekontrolovateľnej moci. NAS má jasný odkaz pre
takých politikov: ,, Odíďte, už ste
nakradli dosť.“ Ako som už uviedol,
je potrebné aby sa do parlamentu SR
dostali „normálni“ ľudia, ktorí sami
denno-denne zažívajú problémy väčšiny občanov Slovenska. A za podpory
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42 ročný Ing. Miroslav
Karabin pochádza
z Prešova, už viac ako
dvadsať rokov žije
v Michalovciach. Je ženatý a otcom dvoch detí.
Je veriaci katolík a pracuje ako SZČO v oblasti
realít a kancelárskej činnosti. Zaujímavosťou je,
že doteraz nebol členom
žiadnej politickej strany.
Prezentuje sa aj výstižným
heslom kampane:

ŽIJEM TU
A SOM S VAMI…

odborníkov v jednotlivých oblastiach,
a takí sú aj medzi Rusínmi, sa pokúsime dať tejto republike tvár slušnosti
a prosperity.
Prečo ste sa rozhodli osloviť aj
Rusínov??
Rusíni sú predsa tiež občanmi SR.
Väčšina z nich žije na východe, tak ako
aj ja, a kto iný môže lepšie poznať problematiku a potreby východniarov než
človek, ktorý je v priamom kontakte
s nimi. Nedostatok práce, nízke platy,
nekvalitná a nedokončená infraštruktúra, málo dotácií pre východ... To sú
aspoň niektoré uvedené problémy,

ktoré nás spájajú. No faktom je aj to,
že o Rusínoch nie je až tak počuť v komerčných médiách. A tu si kladiem
otázku: Prečo? Je to preto, že sú vlastne
so všetkým spokojní, alebo sa im tiež
nedostáva priestoru na hájenie svojich
záujmov? Ja si myslím, že to druhé je
skutočnosťou a je to škoda, lebo viem,
že medzi Rusínmi je veľa vzdelaných
a šikovných ľudí. A to je tiež jeden z dôvodov, prečo oslovujem aj rusínsku národnostnú menšinu. A verím, že spolu
s NAS nám pomôžu zmeniť túto spustošenú krajinu.
Prečo by Rusíni mali voliť práve
Vás??
Nie je až tak dôležité, aby Rusíni volili
konkrétne mňa, aj keď samozrejme by
som bol veľmi rád. Dôležitejšie je, aby
volili hlavne zmenu v tejto spoločnosti. Tú zmenu predstavuje práve strana
NAS. Strana, ktorá do jednotlivých bodov svojho programu zahrnula aj problémy národnostných menšín ako také,
ale aj niektoré špecifiká pre rusínsku
národnostnú menšinu. V programových
tézach sme taktiež vychádzali aj z konkrétnych poznatkov, ktoré nám uviedli
aj Rusíni. Dovolím si uviesť aspoň niektoré z nich:
- Zabezpečiť rozvoj regiónov východného Slovenska a hlavne regiónov severovýchodného Slovenska, na ktoré sa
nakoniec vždy zabudlo.
- Aj v týchto regiónoch prijímať opatrenia na vytváranie pracovných miest
a príležitostí pre kvalitné vzdelávanie.
- Nech občania východu nemusia cestovať za prácou do zahraničia, ale je
potrebné pritiahnuť prácu a investora
k nim.
- Spravodlivo umožňovať prístup
k čerpaniu fondov EÚ a programom k podpore regionálneho
rozvoja menšín. Znamená to, že
ak sa nájdu financie pre menšiny, ktoré majú zastúpenie v parlamente či vo vláde, musia sa
nájsť aj pre ostatné.
- Obhajovanie národnostných práv občanov Slovenskej Republiky, ktorí sa
hlásia k rusínskej národnosti, tak ako
aj ostatné národnosti na Slovensku.
Jednou z ponúkaných možností je vytvorenie regionálnych centier národnostných menšín.
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toleranciu a rovnaké zaobchádzanie
v rámci majoritnej spoločnosti.
- Dbať na ochranu životného prostredia, prírodného a kultúrneho bohatstva regiónov Slovenska. Podporovať
cestovný ruch severovýchodného
Slovenska, veď je dôležité, aby k nám
na východ chodili turisti a finančne
podporovali cestovný ruch.
- V kultúrno-cirkevnej oblasti ochraňovať a podporovať tradície predkov.
Konkrétne budeme presadzovať aby
zavedené zvyklosti, tradície alebo liturgie, bolo možné vykonávať aj v materinskom jazyku.
V roku 2011 bol závažný problém
zo strany súčasnej vlády, konkrétne s financovaním národnostných menšín z grantových
systémov. Predstavitelia národnostných menšín čakali až do
septembra 2011 za financiami,
čo znamená, že 9 mesiacov sa
národnostná kultúra a vydavateľská činnosť robila na dlh.
V prípade ak by ste boli zvolený,
čo by ste koncepčne v tejto problematike navrhovali?
Ak sa niečo robí na dlh, nie je to
dobré a svedčí to o tom, že niečo niekde nefunguje tak, ako má. A možno
aj preto, že na miestach, ktoré o tom
rozhodujú a riadia, sú ľudia, ktorí
sú ovplyvňovaní či zaviazaní určitej
moci. Rusíni, ako vieme, nemajú podporu materského štátu a na počet projektov, ktoré predložili, dostali malé
percento z vyčlenených prostriedkov.
Pritom podľa odporúčaní RE a OBSH
tomu má byť inak. Čiže legislatíva
a normy existujú, ale nie sú dodržiavané. Možno postačí len ich dodržiavanie a prísna kontrola ich dodržiavania zo strany vlády. Tu by som chcel
zvýrazniť, že mám na mysli vládu,
ktorá sa bude starať o všetky národnostné menšiny, nie len o “privilegované!” Ani prílišná byrokracia tejto
oblasti neprospieva. Neustále umelo
zvyšovaná náročnosť pri príprave projektov nakoniec znižuje ich dosiahnuteľnosť. Aj tu vidím priestor pre vznik
samostatných regionálnych centier
a ich možnej pomoci pri spracovávaní
a predkladaní projektov.

- Promptné riešenie rómskej otázky. Zastaviť mrhanie našich peňazí na rôzne druhy podpory bez
toho, aby táto komunita nepriložila
ruku k dielu. Ak budú chcieť dávky, budú musieť pracovať. Ak budú
chcieť vychovávať deti, budú sa
o ne musieť starať. Sami sa musia
postarať aj o svoje bývanie, no nie
na cudzích pozemkoch. Nelegálne
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stavby je potrebné zbúrať, nie legalizovať, ako to navrhuje terajšia
koalícia.
- Riešenie dopravnej infraštruktúry.
Zamedziť prechod kamiónov dedinami na severovýchode Slovenska.
Vybudovanie bezpečných ciest.
- Budovať a podporovať úctu k tradíciám a duchovnému dedičstvu národnostných menšín a podporovať

Čo by ste chceli z vašej pozície
odkázať čitateľom InfoRusína?
Aby pri blížiacich sa parlamentných
voľbách volili srdcom a rozumom! Aby
podporili stranu, ktorá sa im snaží pomôcť a ktorá nebude chcieť ich peniaze pre seba či ďalšie Grécko... Stranu
NAS, ktorá urobí maximum pre rozvoj aj ich kraja, ich kultúry a tradícií.
A NAS takou stranou určite je, a ak jej
dáte svoju dôveru, presvedčí Vás o tom
po voľbách.
Za rozhovor ďakuje:
S. Lysinová
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Написали сьте нам

Napísali ste nám

Господи, якы то прямованя мать
выдавательска актівность про
школярів???
Мґр. Янко Гриб

П

ередрождественне 14-те
чісло НН зо вступнов статьов было барз окато заміряне на выявліня протівокандідата до функції предсідателя РО на
Словеньску. Лем же так не стало
ся, хвала Богу, як уж допереду
„кувикало“ ся і ехо аж од Свідника
неперестанні озывало ся... Інтересно, же в тім самім номері новинок є опублікована і „філозофска“
обшырна статя єдного дописователя посердництвом шефредактора, в якій аналізує ся, што
мать быти пріорітов русиньскых
функціонарів. З ньой торзо:
„Росшырюють ся... меджіособны
споры меджі орґанізаціями...
Вызерать то так, же в сучасній
РОС хотять ся видіти лем тоты
самы люде, а веце никого при собі
не стерплять...“ Споры меджі орґанізаціями робить тот (спід лампы),
кідь іщі ани раз не указав ся на
акції РОС про дітей - Духновічів
Пряшів, на котрім школярикы
прекрасні декламують... Тот,
што выдав книжочкы, в котрых
суть стишочкы од русиньскых
поетів і приповідкы прозаїків зо світьского і реліґіозного жывота. Найпарадоксніше
є, же оганять ся хрістіяньскосполоченьскым журналом, до
котрого лем найвеце інштітутова
елітка пише. Автор - дописователь мать чісту правду, кідь в своїй статі задавать універзалный
вопрос – де нас ведуть русиньского руху функціонари?! Кідь єден
з них почінаючі публікованьом
– выданьом понад трьох десяток
учебників про ОШ з їх автором,
в рамках предложіня рукопису
і коордінації роботы меджі автором і выдавательом, контракт не
робив – бо нашов другый спосіб
зо шыківнов выговорков: „Пребач,
не можу з тобов теперь змлуву
завязати, бо іщі не знам, яку дотацію на выданя книжкы од МШ
достану.“ Так же по публікації
той-котрой учебной книжочкы
выдаватель предложыв перед
автора підписати єдносторонно выготовленый „контракт“.
А звязаный з тым поступ іщі зґрадовав так, же його наслідні дав
путовати двоймо (до уж не роблячой в редакції економкы), котра
потім спомянуты документы мі
посылала на підпис з дому, з Пряшова, аж до Репейова з позначков
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– раптом їх підписати і обратно
їх вернути. Свою „сістематічну“
роботу выконавав выдаватель
і так, же на реедіованых учебниках мено сполуавтора уж не фіґуровало. А чом? Ани я не знам.
Дорогый чітателю, додумай собі
тото сам... На заключіня медітованя іщі єдна перлічка: На зорґанізовані акції – заложіня тодышньой
Окресной орґанізації Русиньской
оброды в Стропкові на челі з учітельом – пензіонером п. Павлом
Папачом тодышня предсідателька РОС п. Анна Кузмякова мала
беспохыбні довєдна з (уж небіжков) Марійов Мальцовськов
– Парасковов найвекшый поділ.
Бо перед тодышнім Рождеством
і Новым роком зышло ся порядне
чісло людомілных актівістів в рештаврації стропківській – Метро.
По працовнім проґрамі на самім
верьху той рештаврації сьме ся
вшыткы притомны нелем досыта
наїли, але і обчерствили та помолили ся Господу за щедровечірну страву, заспівали русиньскы
колядкы. Наконець новозволеный
предсідатель зробив приговор,
заміряный на проґрам його наставаючой роботы в околиці Стропкова. Но, а мене напало, з цілого
сердця, зложыти якый-такый віршик з уведженой акції, в котрім
подяковати ся єй ініціаторці. Приніс я його аж до редакції НН, але
шефко радікалні повів: „Яку там
орґанізацую Ганя зробила, кідь
тото я роблю?“ Він, бачу, забыв,
же там ани не быв. Так зато
і стишок до днесь світло світа не
увідів... Желам вшытко краснопрекрасне зо здоровльом в новім році обидвом найсилнішым
русиньскым орґанізаціям, жебы їх
представителі стрічали ся і рукы
собі подавали і жебы ани єден
з них не шлайфовав успішну оброджуючу діяльність, бо то бы
была проявлена недобра характерова властність. Не забудьме
єден другому поблагожелати
і любме єден другого як створіня
з ІІ-ов сіґналнов сістемов!
Наконець іщі хочу в короткости
высловити ся ку статі під назвов:
Ниякый замір, але неприємна
технічна хыба, опублікованой
в НН ч. 15 з 28-го децембра 2011
р., де ся мі автор статі А. Зозуляк
оправдать, же то не быв умысел
дати за автора Літературы про
7-му класу ОШ не мене, але Ш.
Сухого, котрый парадоксні о Літературі ніч не знав. Зато, же

▲ Погляд на письма, адресованы од выдавателя Русина і НН про Штатный
педаґоґічный устав в Братіславі, де мож відіти, же то не была технічна хыба,
але умысел. На письмі є автентічна позначка од обаламученого автора
книжок – Я. Гриба.

тото, што пише - шефредактор
НН не є правда!!! Бо не была
то нияка технічна хыба, але
умысел обыйти мене і поводного
выдавателя (РОС)- Літературы
про 7-му класу ОШ. Доказом
того є і Stanovisko zodpovedného
redaktora adresované Štátnemu
pedagogickému
ústavu
v Bratislave. Або жебы і на тім
так заважнім документі зробив
технічну хыбу??? А іщі єден ниже
опублікованый ,,бонусік“, де мож
відіти Stanovisko zodpovedného

redaktora к учебнику Русиньскый
язык про 7. класу ОШ з навчалным
языком русиньскым, де так само
одповідный редактор А. Зозуляк
обаламутив діректорку Штатного
педаґоґічного уставу в Бартіславі, бо як самы видите в письмі
пише, же автор рукопису Ян Гриб
вложыв до рускопису вшыткы
пропозіції рецензентів і його...
Ту хочу повісти, же я НІЧ до конечного рукопису не вложыв, накілько ниякы і никого рецензії мі
предложены НЕ БЫЛИ!!!
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Z cirkevného diania

З церьковной діятельности

Вышла нова книжка Ф. Данцака присвячена Грабскому

ВЫШЛО ПЕРШЕ ТОГОРОЧНЕ
ЧІСЛО ЧАСОПИСУ АРТОС

Dancák František: Hrabské. Rodisko
blahoslaveného hieromučeníka Vasiľa Hopka.
Petra, n. o., Prešov 2011, 152 s.

-пем-

З

ачатком нового року приходить ку своїм
вірным чітателям і нове чісло часопису
Артос, котрый уж семый рік выдавать
Общество св. Йоана Крестителя. В першім
номері можете дочітати ся:

Автор: П. Медвідь

Н

ашым чітателям мено Франтішка Данцака, ґрекокатолицького священика,
довгорочного редактора, высокошкольского педаґоґа і аґільного автора уж
істо не треба представовати. В посліднім
часі він заміряв ся в своїх книжках на мапованя путницькых ґрекокатолицькых місць
на Словеньску, котрых історію свойов роботов комплетізує і чітательови так понукать
уціленый погляд на історічный, культурный,
реліґійныг розмір того-котрого села. Так тому
є і в найновшій публікації, котра є присвячена
селу Грабске. Русиньске село Грабске лежыть в северозападній части Низкых Бескід,
недалеко державной граніці з Польшов. Найстарша правдіподібна вістка о селі походить
з 1353 р. За устнов традіційов была колись
в селі деревяна церьков, коло котрой находив ся і цінтерь. В Грабскім народив ся і єден
з двох блаженых пряшівскых єпіскопів, блаженый Василь (Гопко), і так село стало ся новым
путницькым місцьом ґрекокатоликів. Автор
в публікації знова доказує свою точність, кідь
вдяка штудію кронікы, архівных матеріалів
і ужываньом дальшой научной літературы,
складать хронолоґію акції в парохії уж од 1726
р. Книжка є так, як і його скіршы творы, обогачена інтереснов фотодокументаційов, ці
штатістіками. Єдна одлишность ту але є. Кідь
пише Ф. Данцак о Грабскім, пише і о кусочку
свойого властного жывота. Сам дійствовав
в парохії в 1964 - 1977 рр., наперед як православный, а од 1968 р. як ґрекокатолицькый
парох. Публікація не мать за ціль підкреслити
лем путницьке місце, але і його великого

родака блаженого Василя, з котрым історія
села в 20-ім віку є тісно повязана (тото мож
відіти і в книжці). О тім ліпше чітають ся тоты
історічны факты, бо Данцак блаженого Василя особні знав і довгый час з ним переписовав
ся і стрічав його. Як пише сам автор, публікації
того тіпу хотять приспіти к повнішому пізнаню
історії ґрекокатолицькых путницькых місць
на Словеньску, бо тоты місця суть повязаны
зо жывотом ґрекокатоликів, суть проявом
збожности, місцьом проглубльованя віры
і взаємного стрічаня ся віруючіх. Мы можеме лем конштатовати, же дана публікація
тот ціль і напрям сповнює так, як тото уж при
книжках Франтішка Данцака стало ся звыком.
Книжка не є лем даякым шумным подарунком, презентаційов села, або турістічнов брожуров, але цінным історічным артефактом,
добров літературов факту, котра може быти
і основов про глубше історічне познаваня.

Na margo televízneho prenosu bohoslužby
Dr. Peter Krajňák, Prešov

V

erejnosť pri televíznych obrazovkách, ale hlavne
naši pravoslávni, no aj gréckokatolícki veriaci, mali
možnosť 6. januára, na Štedrý večer podľa juliánskeho a sviatok Bohozjavenia podľa gregoriánskeho kalendára, sledovať v televízii priamy prenos z liturgických
obradov Narodenia Ježiša Krista z Moskvy a čiastočne
aj z Petrohradu. Podľa názoru väčšiny našich veriacich
obidvoch cirkví, ale aj ďalších divákov, bol to nielen duchovný, ale aj umelecký a kultúrny zážitok a svet mohol
vidieť, aká obdivuhodná je východná cirkevnoslovanská
bohoslužba, a ako duchovne oslovuje a obradovo zjednocuje aj v medzinárodnom meradle kresťanské spoločenstvo slovanských národov, ktoré sa hlásia k východným cirkvám. Nádherné spevy, bohaté obrady, spiritualita
a duchovnosť, ktorej sa cirkevné obrady iných cirkví ťažko
vyrovnajú. Na druhej strane sme mali možnosť sledovať
v nedeľu 8. januára v televíznom prenose náboženskej
televízie LUX bohoslužbu z gréckokatolíckeho katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Prešove, ktorú slúžil Mons.
Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita, za účasti
katedrálneho spevokolu. Natíska sa porovnanie z dojmu u
obidvoch televíznych prenosov. Myslím si, že sa znovu potvrdilo, že poslovenčovanie cirkevnoslovanskej liturgie je
na škodu jej historickej jedinečnosti a obradovej originality.
V konečnom dôsledku aj cestou likvidácie cyrilometodskej
staroslovienskej tradície, na ktorú sme podľa všeobecného názoru, prezentovaného aj predstaviteľmi prešovského
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arcibiskupstva, veľmi hrdí. Kombinácia zborového spevu
v cirkevnej slovančine a slovenských liturgických textov
pôsobila neprirodzene, rušivo, ako „mix“, ktorý takpovediac nebol ani „rybou ani rakom“. Prevažná časť divákov
na Slovensku, medzi ktorých patria aj mnohí rímskokatolíci a príslušníci iných cirkví, ktorí obdivujú východný
cirkevnoslovanský obrad a radi ho sledujú vo vysielaní
rozhlasu a televízie, by bola privítala prenos z Prešova
z cirkevnoslovanskej Svätej liturgie. Ale výhrady k prenosu vyslovili hlavne mnohí naši rusínski gréckokatolíci, ktorí
boli prítomní v katedrále a pravidelne sa v tomto chráme
zúčastňujú nedeľnej dopoludňajšej cirkevnoslovanskej
bohoslužby, ale aj veriaci z rusínskych regiónov pri televíznych obrazovkách. Citlivo vnímali aj záver prenosu
z priestorov zrekonštruovanej krypty katedrálneho chrámu, ktorý bol spojený s uložením pozostatkov biskupa Dr.
Jána Vályiho do nového hrobu. Osobnosť tohto významného biskupa, ale aj miesto posledného odpočinku ďalších
významných osobností histórie našej cirkvi, nepochybne
verných cirkevnoslovanskej tradícii a obradu, ako aj odkazu našich rusínskych predkov, okrem iných aj národného
buditeľa Alexandra Duchnoviča, si zaslúžili, aby v pietnych
priestoroch krypty zaznela na záver panychídy aspoň pieseň Vičnaja pamjať. Mementom ostáva skutočnosť, že
Rusíni nikdy nebudú súhlasiť s poslovenčovaním našich
liturgických obradov, ktoré sa dotýka ich národnostnej
identity a ústavných práv národnostnej menšiny tohto štátu. Pri dnešnom stupni národnostného procesu sebauvedomenia Rusínov je to vec principiálna, ktorá už nemôže
byť predmetom názoru alebo diskusie.

Ріка Йордан, як сімбол жывота і смерти – з інтереснов статьов, котра є повязана з актуалным
святом Богоявленія. К чітателям пригварять ся
шефредактор Артосу о. Мілан Ясик.
Каждый хоче довго жыти, но нихто не хоче
быти старый – увагу о жывоті чоловіка і о тім,
як добрі старнути - написав о. В. Лапігуска.
Мусив умерти смертьов на кресті?! – є назва статі од о. Івана Барны, котрый в осьмох
пунктах пояснює причіны і смысел Хрістовой
смерти.
Святе причащіня вірників і закончіня літурґії – о. Іґор Панчак продовжує в своїх статях, в котрых пояснює чітателям окремы части Святой літурґії. В тім чіслі доставаме ся ку
причащіню і ку завершалній части боголужіня.
Слово священомученика Павла – в серії
статі, котры пишуть чітателі і публікують так
свої зажыткы зо священомучеником Павлом,
можете собі перечітати курту історію од Др.
Петра Крайняка, котрый опубліковав зажыток
свойой мамы.
Дале можете прочітати собі: Новорочне
розважаня од Йосифа Кудзея, Захейова неділя, Стефан Шафранко – учітель в Лютині,
Познай святе Євангеліє, Історія католицького
скавтінґу і т. д. В тім чіслі тыж находить ся календарь на місяці: януар - марец 2012 р.
Ціна Артоса зостала незмінена 0,70 € і можете собі його купити в своїх церьквах, або обїднати на адресі редакції: Artos, Gréckokatolícky
farský úrad, 067 02 Čabiny.
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c [c i cé] neskl. s 1 (hláska a písmeno) (латиньске) ц
neskl. s; malé c малé ц; veľké C велике Ц 2 hud.
до neskl. s
cap¹ -a m 1 цап 2 nár. (na pílenie dreva) кросéнка,
кóзлы pomn.; skáče ako ~ скáче як цап; smrdí ako
~ смердить як цап; urobiť ~a zahradníkom пустити цáпа до зáгородкы; streliť, zabiť ~a стрíлити
глýпость
cap² cit. бух, бац, шлюп
capáčik//y, capáčk//y –ov m mn. č. (j. č. capáčik)
папучкы
capart –u m expr. фáлаток, кусóк, цíмпер-цáмперс;
roztrhať na ~y ростóргати, роздробити на кускы, на
цíмпер-цáмперс
capin//a –y ž 1 (mäso) цапина; 2 capia koža кóжа з
цáпа 3 capí zápach цáпій зáпах або зáпах за цапинов
cap//núť –ne –nú dok. expr. 1 koho, čo шляпнути,
цáпнути, бýхнути; ~ niekoho po hlave бýхнути дакóго
по гóлові; ~nem ti шляпну тобí 2 (koho, čo) звалити,
шмáрити, трéпнути; ~ niekoho o zem шмáрити,
звалити дакóго на зéмлю 3 (nemotorne padnúť)
шлюпнути; ~nem na zem шлюпну на зéмлю
cár –a m царь –я м
cárachy obyč. v mn. č. expr. цaрáхы, гарабýрдя,
стáры бесцíнны рíчі
cáric//a –e ž царíця –і
cárizm//us –u m царíзм
cár//ok –ka/-ku m nár. огороджéный кýтик в стáйні,
перегорóдка (в стáйни)
cárovič –a m царéвіч
cárovn//á –ej ž (žena cára i vládkyňa) царíця 2
(cárova dcéra) царéвна
cársky цáрьскый
cárstv//o –a s цáрство
сec//ok -ka m (u zvierat) ціцькá, молóчна бородáвка
cedák –a m nár. 1 (sitko) цедитко, ситко 2 (hrniec)
гóрнець на молóко áбо до котрóго цéдить ся
молóко
сéd//er –ra m кéдер –дра
cedidl//o –a s 1 (sitko) цедитко, ситко 2 nár. мішóк
на сыр
ced//iť –í –ia nedok. цедити, процéджовати; ~ mlieko
процéджовати молóко; ~ zemiaky цедити бандýркы
áбо зливáти вóду з бандýрок; ~ slzy ляти áбо
проливáти слызы; ~ krv проливáти кров; ~ slová cez
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Ц

zuby цедити слóва чéрез зýбы
ced//iť sa –í sa –ia sa nedok. hovor. лляти, лляти
ся, цедити ся; celý deň sa ~lo al. pršalo neos. цíлый
день лляло áбо цедило ся ľud. áбо цíлый день
пáдав додж
cédrov//ý кедрóвый; ~é drevo
кéдер; ~ olej кедрóвый олíй
ceduľ//a –le ž 1 hovor. записка, пáпірь 2 (oznam,
vyhláška) ознамíня, плаґáт 3 zastar. папірёвы пінязі, банкóвка
ceduľk//a –y ž ознамíня, записочка, пaпíрьча
сech –u m 1 цех aj hist.; obuvnícky, krajčírsky ~ цех
обýвників, шýстрів zastar. крáйчірів 2 hovor. (útrata
v hostinci) заплатити; zaplatiť celý ~ заплатити
цíлый цех áбо за вшытко; prijať do ~u hovor. прияти
до цéху, признáти за свóёго
cechmajst//er –ra m hist. мáйстер цéху, цехмáйстер
cechovník –a m hist. член цéху
cechov//ý цехóвый aj hist.; ~ plánovač цехóвый
плановáч; ~é predpisy hist. цехóвы закóны, закóны
цéха
cek//núť -ne –nú dok. expr. пíкнути; nesmel ani ~
(він) не смів ани пíкнути; ani necekol (він) ани не
пíкнув, áни не мýкнув
cel//a –y ž 1 (kláštorná) кéлія 2 (väzenská) цéла
celebr//ovať –uje –ujú nedok. cirk. целебровáти,
служыти богослýжбы
celibat –u m целібáт, безбрáчность
cel//ieť –ie -ejú nedok. (o rane) гоїти, сцíлёвати
сelin//a –y ž целинá; orať ~u орáти целинý; kultivácia
~y оброблíня целины
celistv//ý 1 (kompaktný) цíлостный, цілый,
компáктный, єдиный; ~ dojem цíлостне доїмáня;
~á hmota компáктна мáса 2 (úplný, kompletný);
пóвный, цілый, цíльный; ~ obraz пóвный óбраз
celkom prísl. цáлком, цaлкóво, пóвністю; ~ malý
chlapec цáлком малéнькый хлóпець; ~ iste prídem
цáлком наíсто прийду
celkove prísl. 1 (vcelku: úhrnom) вцíлку, вшытко,
цáлком; vcelku treba zaplatiť... цалкóво трéба заплатити... 2 (približne, zhruba) приближні, цалкóво; ~
mоžno povedať цалкóво мóжеме повíсти 3 (úplne, po
každej stránke) цáлком, пóвністю, зо вшыткых бóків;
~ vyšetriť pacienta пóвністю вышытрити пацієнта
сelkov//ý 1 цaлкóвый; ~á nálada цaлкóва налáда; ~
dojem цaлкóве доятя 2 (úplný) цaлкóвый, пóвный;
~é vyšetrenie pacienta цaлкóве вышетріня хвóрого,
пацієнта
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celodenn//ý 1 цілодéнный; ~á práca цілодéнна
робóта, робóта продóвжуюча ся цíлый день 2
дéнный, за цíлый день, на цíлый день; ~ zárobok
дéнный зáробок; ~á strava стрáва на цíлый день
celoeurópsky цілоеврóпскый
celofán –u m целофáн
celofánový целофaнóвый; c- obal целофанóве
паковáня
cel//ok –ku m 1 цíлок, єднó цілé; územný ~
теріторіáлне цілé; tvoriť ~ творити єднó цілé; šaty v
~u шматы в цíлку 2 колектíв; pracovný ~ працóвный
колектíв, цíлок
celokovov//ý цілоковóвый; ~á konštrukcia
цілоковóва конштрýкція
celokožen//ý кожáный; ~á väzba (knihy) кожáне
вязáня, переплітáня
celomesačn//ý 1 ціломíсячный áбо продóвжуючій
ся цíлый мíсяць 2 мíсячный, за цíлый мíсяць, на
цíлый мíсяць; ~á práca a) робóта за цíлый мíсяць,
б) робóта на цíлый мíсяць
celonárodn//ý цілонарóдный, óбщенародный;
~á organizácia цілонарóдна орґанізáція 2
общенароднóстный, націонáлный; ~ záujem
націонáлный, народнóстный інтерéс
celonočn//ý 1 цілонóчный, продóвжуючій ся цíлу
ніч; ~á služba (ціло)нóчна слýжба 2 на цíлу ніч, за
цíлу ніч
celoobecný ціловалáльскый, цілосéльскый
celoplátenn//ý полотняный; ~á väzba (knihy) полотняне вязáня, переплітáня (книжкы)
celoročn//ý 1 цілорóчный, рóчный; ~á dovolenka
цілорóчна доволéнка 2 рóчный, на рік, за рік; ~é
predplatné рóчный абонéнт, абонéнт на рік; ~ príjem
рóчный приєм
celoslovanský цілославяньскый,
общеславяньскый
celoslovensk//ý цілословáцькый, цілословéньскый,
общесловáцькый, общесловéньскый; ~á vedecká
konferencia цілословáцька наýчна конферéнція
celos//ť –ti ž 1 (úplnosť, ucelenosť) цíлость,
пóвность, цíльность; chápať v ~ti розумити
пóвністю; ponechať v ~ti oхабити в цíлости,
непорушéне 2 (kompaktnosť, celok) (єднó) цілé,
цíлостность, внýтрішнє єдинство
celostranícky общепартíйный
celostránkový, celostranový цілосторінкóвый,
цілосторонóвый, заберáючій цíлу сторóну; на цíлу
сторóну
celosvetov//ý цілосвітóвый, світóвый; ~ význam
цілосвітóве, світóве значíня, v ~om meradle в
світóвім масштáбі
Позн. ред.
Дальше продовжіня Словника в букві Ц
в ІР ч. 3-4 - 2012

celoštátny цілодержáвный; ~ plán цілодержáвный
план; ~á konferencia цілодержáвна конферéнція
celotýždenný цілотыждéнный, тыждéнный áбо
тырваючій цíлый тыждень
celovečerný ціловечíрный, тырваючійй цíлый
вéчор; ~ program прóґрам на цíлый вéчор; ~ film
ціловечíрный філм
celozávodný; цілозавóдный; ~ plán план (цíлого)
завóду; ~á dovolenka (v továrňach) цілозавóдна
доволéна; (v iných podnikoch) єдночáсна доволéна
(про) вшыткых заместнáных, слýжачіх
celozväzový цілосоюзный, общесоюзный; ~á
konferencia цілосоюзна конферéнція
celoživotn//ý ціложывóтный, продóвжуючій ся
прóтягом цíлого жывóта áбо на цíлый жывот; ~é
dielo дíло áбо річ цíлого жывóта
celt//a –y ž voj. šport. цéлта
celtovin//a –y ž hovor. целтовина
celtový целтóвый
celul//a –y ž odb. бýнька, клíтка
celulárny odb. целулáрный, бунькóвый, клíточный
celuloid –u m целулoíд -у
celuloidový целулoідóвый, целулoíдный
celulóz//a –y ž chem. целулóза; viskózová ~ віскóзна
целулóза
celulózk//a –y ž hovor. целулóзка, целулóзна фабрика
celulózový целулóзный
cel//ý 1 (všetok, úplný) цíлый; ~ národ цíлый нарóд;
~ deň цíлый день; ~ rok цíлый рік 2 (neporušený,
ako celok) непорушéный, цíлый, неначáтый; ~
chlieb цíлый, неначáтый хліб; ~é číslo mat. цíле
чíсло 3 (dokonalý, pravý) дíйсный; to je ~ muž він
дíйсный мужчíна, хлоп 4 (zdôrazňuje význam slova)
: vyčkávať ~é hodiny вычíковати, чéкати цíлыми//ыма годинами; je ~ dolámaný є цíлый áбо цáлком
доламáный; z ~ej duše з цíлой душы, од душы; z
~ého srdca з цíлого сéрдця, од сéрдця; kričať na ~é
hrdlo крічáти на цíле гóрло; byť ~ bez seba быти
цíлым без сéбе, не памятáти ся; je ~ otec він цíлый
отéць, він вылятый отéць
cement –u m цíмент -у
cementár –a m ціментáрь –я
cementár//eň –ne ž ціментáрня –і, цімéнтный завóд
cementársk//y цімéнтный; ~e práce цімéнтны
робóты; ~ závod цімéнтный завóд
cementárstv//o –a s цімéнтный прóмысел
cement//ovať –uje –ujú nedok. ціментовáти

Русиньска языконаука
Rusínska jazykoveda
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На актуалны темы

Na aktuálne témy

,,Анічка мі мено“
Присвящено ку жывотному юбілею Анкы Порачовой
Уж в році 1994 вышло перше солове ЦД під назвов ,,Анічка мі
мено“, на котрім находять ся русиньскы співанкы з Кійова, родного села нашой юбіланткы - Анкы Порачовой. Но єй велика
любов к русиньскым співанкам сягать аж до далекых дітиньскых
років...,,Іщі ани порядні ходити не знала, а уж єй голосок обвесельовав цілу нашу родину, а пізніше і учітелів, котры Анічку
заанґажовали до школьского фолклорного колектіву“, – гварить на марґо свойой популарной дівкы пані Шутякова - мамка
Анкы Порачовой. Але подьме попорядку!
Текст і фото С. Лисінова

А

нка Порачова народила ся
18-го януара 1962 р. в прекраснім селі Кійов, котре находить ся під Черґовскыма горами
Старолюбовняньского
окресу.
Кідь же в день єй народжіня была
велика зима і санітка западла
до снігу, і так Анічка народила
ся дома. А, може, як раз тото запричінило, же А. Порачова мать
таке позітівне одношіня к родному
селу, к родній хыжці, бо і кідь уж

лика родина, котра мі додавать
силу і котру собі барз ціню“. Уж
як мале дівчатко наслуховала
співу своїх родичів і містных жен,
котры по селі співали прекрасны
русиньскы співанкы. По приході
на Середню економічну шлолу
в Пряшові (1978) зачала Анка
анґажовати ся в фолклорнім колектіві Карпатянин, а пізніше в ФК
Шаріш. Там інтензівні співала 5
років. Зо Шарішаном перешла
скоро цілу Європу, Туніс і три раз
выступовала в США, што было
на тодышній комуністічный час

▲ Заблагожелати юбілантці прийшов і пріматор міста Пряшів П. Гадярі.
Коло нього направо - сестерніця А. Порачовой з Кійова і великый співацькый
приклад А. Порачовой - М. Мачошкова, котра собі вєдно з юбілантков на
концерті тыж заспівала.

30 років жыє в Пряшові, так фурт
там рада вертать ся. Співу присвятила цілый свій жывот, а як
сама повіла: ,,публіка є моя ве-

великым успіхом. Так само сполупрацовала з ФК Торіса, Земплін,
Сабіновчан і іншыма. Пізніше А.
Порачова зачінать свою солову

▲ На фото Анка Порачова із свойов великов радістьов - першым внучіком, дівками (котры собі вєдно з ньов на концерті заспівали) і затьом-музыкантом
у ФҐ Кандрачовці, котрый з музычного боку цілый проґрам приготовив.

карьєру, сполупрацує з многыма
музычнама ґрупами, обвеселює сердця своїх фолклорных
прихыленців, каждорочні абсолвує множество фестівалів і різных
културно–сполоченьскых акцій...
Но при своїй популарности оставать все з ногами на землі і скромні о собі твердить, же є ,,лем непрофесіоналнов співачков“... Но
тото тверджіня вывертать факт
юбілейного концерту А. Порачовой, котрый одбыв ся як раз
в день єй народенин 18.1.2012
в кіні Скала в Пряшові, котре было
заповнене до посліднього місця
-так як на выступі оправдовой
професіоналной звізды. ,,Де інде
- як не меджі публіков я бы мала
ославити свої народенины? Ведь
публіка є моя велика родина, меджі котров чую ся барз добрі,“ говорить з почливостьов А. Порачова. Юбілейный концерт нашой
юбіланткы, котра гуморні гварить,
же мать два раз по двадцать пять
років - досправды выдарив ся.
Быв повный прекрасного русиньского і шарішского фолклору і мав
вшыткы атрібуты людскости і співацькой якости співачкы. Окрем
того приніс публіці радость,
гармонію і кущінько продовжіня
Рождественых свят в інтерпретації майстрів народной музыкы
- ФҐ Кандрачовців, котры музычні

допроваджовали
юбілантку
і єй гостів і котры прекрасныма
рождественныма колядками міло
погладили душы участвуючіх.
Окрем популарных Кандрачовців,
з котрыма А. Порачова в посліднім часі найвеце сполупрацує, на
концерті выступили і єй дві дівкы,
котры мають неменше красны
голосы, і з котрыма А. Порачова
заспівала прекрасный тріоспів.
Дале выступили: співачкіна сестерніця з Кійова і великый приклад
А. Порачовой - діва русиньской
співанкы - Марька Мачошкова.
Клинцьом проґраму быв многыма
барз очекованый Дрішляк, котрый
мож назвати і маркетінґовым тягаком акції. Не хыбовала ани далша
участь ексклузівных гостей на акції пріматора міста Свідник - Інж.
Я. Голодняка і пріматора міста
Пряшів - ЮДр. П. Гадяріго, котрый
в завершалній части юбілантці заблагожелав і вєдно з ньов і публіков заспівав. К ґратулантам припоює ся і Редакція Інфо Русин зо
своїм выдавательом Русиньсков
обродов на Словеньску. Дякуєме
вам, пані Порачова, за богате обогачіня фолклорной сцены і многы
русиньскы співанкы, котры не
быти вас, істо бы зістали забыти...
Най здоровя і радость все
обогачують ваше сердце і душу!

Бела Буґар навщівив Лаборецьку долину
-р-

Д

ня 19-го януара 2012 р.
навщівив Лаборецьку долину підпредсідатель НР
СР Бела Буґар вєдно з посланцьом НР СР Ласлом Шойомошом і кандідатами на посланців
П. Крайняком, А. Джуґаном, Ш.
Сідором і Й. Чокіном. Першов
штаційов быв Монастырь Сошествія св. Духа оо. Василіянів
в Краснім Броді, де підпредсідатель парламенту зостав во веце
як годиновім розговорі з отцями
василіянами (П. Гальком, Ш. Луцаком і М. Ґрешком) і старостом

www.rusin.sk

села Красный Брід. Потім собі
попозерав нововыбудовану церьков і помолив ся при чудотворній
іконі Краснобрідьской Матери
Божой. Його крокы потім вели до
ОШ Чабины, де Б. Буґар стрітив
ся з дітьми школы і о тій школі і
русиньскім школстві говорив з діректорков школы Марійов Ясиковов і методіком Мареком Ґайом,
за участи духновного отця Мілана Ясика і старосты села Чабины.
Во вечірных годинах одбыв ся
предволебный мітінґ партії МостГід в Снині і Гуменнім, де з уст Б.
Буґара была высловена підпора
Русинам і зазвучали русиньскы
співанкы.

▲ Сполочне фото Б. Буґара з діточками Русиньской ОШ в Чабинах.
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Сілвестер як
мать быти
А. Ф.

Я

к інакше, кідь не Сілвестровскым плесом бы мали Русины привитати Новый
рік. Сілвестер 13-го януара 2012 р. в
Меджілабірцях многы ославили Русиньскым
новорочным плесом, і новый рік привитали
півночным прекрасным огньостройом, котрый
подаровав маїтель Евроготелу А. Чернеґа.
Гостьом плесу в Евроготелі выборну дяку
вытворила знама музычна ґрупа ТОН під веджіньом Михала Белея, і забавач Іґор Латта
з ТАД-а. Плес одкрыв Мґр. А. Франко, предсідатель МО РОС, котрый на плесі привитав
меджі гостями і пріматора міста Меджілабірці
Інж. І. Солея з веджіньом міста, предсідателя
РОС п. В. Протівняка, ґенералного діректора Ставмонту Снина - Андрія Патлевіча і їх
жены. Добра дяка, проґрам, в якім выступав
ФК Габурчанка, прикладна обслуга з їдлами
уміцнили приємну атмосферу плесу. Головну ціну в томболі – ексклузівный кавовар –
вручав переможительови особні ґенералный

▲ Ґенералный діректор Ставмонт с. р. о. Інж. Андрій Патлевіч (направо) і предсідатель МО РОС
в Меджілабірцях Мґр. Александер Франко (наліво) вручають першу ціну.

діректор Ставмонту с. р. о. Андрій Патлевіч.
Вшыткым спонзорам належыть подяка од ор-

ґанізатора. Не є што чудовати ся, же вшткы
тішать ся уже на далшый рік.
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Уж теперь вам дякуєме за заплачіня
нашого - вашого Інфо Русина, повного
новостей і актуалностей!
Віриме, же нам зостане вірны!
З почливостьов
Сілвія Лисінова,
шефредакторка Інфо Русина.

В слідуючім чіслі Інфо Русина дочітате ся:

3-4/2012

č. 7-8
júl-au , ročník 1
gust
2004

080 01. За новинкы мож заплатити і рівно в редакції Інфо Русин, так само на
Левочскій ул. ч. 9 в Пряшові.

Ексклузівні од Русинів
в Празі

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

3-4/2012

не забудьте, 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. Ціна предплатного
Інфо Русина на 2012 рік є 9, 96 Є Тым,
котры уж заплатили, сердечні дякуєме, а тых, котры іщі так не зробили,
попросиме о заплачіня чім скірше
- переводом на наш банковый учет:
2155073158 /0200 або поштовым поуказом (на мено), котрый вам дають
на каждій пошті задарьмо - на адресу: Rusínska obroda na Slovensku
- Redakcia Info Rusín, Levočská č. 9,

3-4/2012

Дорогы чітателі,

Д. Чапловіч на їднані
з Русинами

Platené v hotovosti
080 10 Prešov 10

www.rusin.sk

