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– перемогли Чехів і явно перевишили над
реґресівнов україньсков народностьов
Спрацьовали С. Лисінова і П. Медвідь
фото: архів редакції Інфо Русин

Н

азву статі потверджують
офіціалны резултаты списованя людей 2011, де

„перескочіли“ Чехів, котры были
– по Мадярах і Ромах – історічні
етаблованы як третя меншына
з найвекшым рахунком жытелів
на
Словеньску.
„Діятельность Русинів на Словеньску в поновембровых днях

▲ Білборды з вызначныма русиньскыма особностями, котрых автором быв
Р. Віцо, было мож відіти практічні од Бартіславы аж по Уліч.

ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

протів посліднього списованя
з 2001 р. к русиньскій народности приголосило ся о 38 процентів жытелів веце. Русины так

зазначіло велике пошыріня,
і тот оброджуючій процес по►с. 2

Др. Петро Крайняк, Пряшів

ВОІСТИНУ ВОСКРЕСЕ
НАШОГО НАРОДА

М

ы в часі Великодных свят.
Выходна церьков розглядать
тоты свята за найвекшы свята
рока. Його духовным прінціпом є воскресіня Ісуса Хріста, без которого бы научаня хрістіяньскых церьквей і наша віра не
мали смысел. Русиньскый народ і Ґрекокатолицька церьков были в 50-ых роках
тыж распяты, понижены і положены до
гробу. З погляду многых ліквідаторів той
епохы, але і нескіршых пророків, тото
мало быти на все. Але Русины і ґрекокатолици воскресли із мертвых. Діятельность Ґрекокатолицькой церькви была
по 1968 р. обновлена і русиньска народность дожыла ся свойого вескресіня
по 1989 р. Бог створив вшыткы народы
і Русинів, і што є Боже, чоловік не може
змінити. Посліднє зрахованя жытелів на
Словеньску тото потвердило. Є нас о 9
тісяч веце як в 2001 р. К русиньскому материньскому языку голосить ся скоро 55
тісяч жытелів Словеньска. В русиньскім
языку комунікує дома скоро 50 тісяч Русинів. Нас мінімалні 50 тісяч, і тот рахунок
в реальности высшый. Русины давають
сполочный сімбол свойого воскресіня.
Будуть приходити до своїх деревяных
церьквей і храмів, і їх великоднє поздравканя „Хрістос Воскресе – Воістину воскресе!“ є і поздравканьом воскресеного народа. Не дозвольме, жебы нас хтось знова
хотів распяти, взяти нам наш язык, нашу
історію, нашу културу. Зробити з нас янічарів, котры зраджають свій народ, заповідь своїх предків, асімілують і страчають
свою ідентічность. Ту, в тій країні, на Словеньску, мы народили ся, жыєме, ославуєме Господа Бога і просиме о його поміч
словами „Господи, помілуй“. Ту, під Карпатами, віриме во воскресіня мертвых
і жывот будучого віка. І нас Русинів.

Важены чітателі
Інфо Русина,
во світлі ближачіх ся
Великодных свят дозвольте
нам зажелати Вам, жебы
любов Великого четверьга,
віра Великой пятніці, надія
Великой суботы
і перемога Великодньой
неділі наповнила Вас
покойом і довіров.
Най тота таємниця
Великодных свят
уможнить нам давати
самого себе, быти
чоловіком мілосердія,
любити наш каждоденный
крест, але і неприятелів
аж до крайности. Най
любов россвіченого лиця
Воскресшого одражать ся
і во Вашых думках,
словах і ділах.

Хрістос воскресе!
З почливостьов редакція
Інфо Русин

Результаты зрахованя 2011
►с. 1: Русины стали ся...
вні потвердили резултаты
окремых списовань людей.
Русины – жытелі Словацькой
републікы, напрік значным
неґатівным
економічным
наслідкам в русиньскых реґіонах, приголосили ся ку
властній русиньскій народности з найдінамічнішыма
взростанями
меджі
списованями, і тым слободні
высловили свою позіцію
к властній народности і зачленили ся як четверта народность з найвекшым рахунком
(третя найвекша народностна меншына) на Словакії,“
- конштатує з радостьов Владимір Протівняк, предсідатель
Русиньской оброды на Словеньску і предсідатель Комісії
русиньскых орґанізацій про списованя людей 2011. „Я радый
і сердечні благожелам Русинам ку досягнутому резултату, і дякую їм за высловіня
свойого одношіня к властній
народности при списовані людей в 2011 року на Словакії,“
- додавать В. Протівняк.
„Значне збільшіня рахунку жытелів, котры голосять
ся к русиньскій народности, і незначне збільшіня рахунку тых жытелів, котрых
материньскым языком є язык
русиньскый, з нашого погляду потверджують честну роботу русиньскых орґанізацій
і здружінь на полі русиньской
културы, языка, школства,
але і в далшых областях.
Резултаты суть тыж добрым
зеркалом позітівной пояснюючой кампанії, котру перед
списованьом людей реалізовала Русиньска оброда на
Словеньску зо своїма партнерами. В непосліднім ряді тоты
резултаты
потверджують
ступаючу тенденцію жытелів,
голосячіх ся к русиньскій народности, што з нашого погляду значіть принаверненя
ся до властной ідентічности
людей, котры єй з обєктівных
прічін в минулости страчали. На другім боці але треба
конштатовати, же тоты чісла далеко не одзеркалюють
реалный став рахунку Русинів, жыючіх на Словакії. Значіть, історічна травма запрічінена скоро півсторочнов
неекзістенційов нашой народности, репресаліями протів єй членів і зазнаваня нашой свойбытности, охаблять
свої сліды і дале. Слідуєме
новый неґатівный феномен
асімілації з майорітов, што є,
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і до будучности буде, далшым
небезпечным фактором розвитку русиньской народностной меншыны на Словакії.
Асімілація зачінать частково
проявльовати ся в рахунку жытелів з материньскым
языком русиньскым, і кідь
не є єдиным фактором стаґнації того рахунку. К елімінації спомянутых неґатівных
впливів могли бы помочі
сістемовы зміны в области
інштітуціалного забезпечіня
народностных меншын, тыж
їх векша незалежність од
політічных номінацій і векше
пропоїня з меншыновыма
орґанізаціями і здружінями.
Тото є добре указаня того,
же актівности людей, котры
анґажують ся в проблематіці
Русинів, не суть непотрібны,
а суть законны,“- конштатує
підпредсідатель
Русиньской
оброды на Словеньску Інж. Мартін Караш.
Треба звыразнити, же на
высокім взростані кількости Русинів в публікованім списовані
жытелів Словакії мать свою
частку довгочасова інформачна
кампанія. Вдяка ній - досягло
много людей, котры голосять ся
к Русинам, такый скок, якый є меджі остатныма народностями
Словакії цалком незвычайный.
Інформачна кампанія меджі
русиньскым жытельством ніґда
до теперь не робила ся з таков
вервов, як перед тым списованьом. Окрем різных културносполоченьскых акцій было на
дорогах в містах і на селах відіти великы білборды, котрых
автором быв выдаватель Інфо
Русина Роберт Віцо.
Но треба повісти, же ку
значній кампанії приспіли нелем русиньскы обчаньскы
здружіня, як Русиньска оброда на Словеньску, Здружіня
інтеліґенції Русинів Словеньска, Общество св. Йоана Крестителя, ОЗ молоды. Русины, Реґіоналный клуб РОС
Бардійов, і Клуб Русинів Словеньска але і наш двойтыжденник Інфо Русин, в котрім
реґуларні были публікованы
різны розговоры, пропаґачны
летакы і заповіді вызначных особностей і будителів
в русиньскім контексті, котры
апеловали на тото жебы люде
приголосили ся ку своєй народнисти.
Про інтересность уваджаме
іщі дакілько чісел з актуалного
зрахованя: протів списованя
в 2001 р. На Словеньску найвеце, окрем Русинів, підроснув
рахунок Русив (о 25 процентів),

Výsledky sčítania 2011

▲Много вызначных особностей своїм меном партіціповало на пропаґачній
кампані. Єдным з них быв і бывшый міністер (і сучасні потенціоналный) внутрішніх діл Роберт Калиняк, котрого коріня походять з русиньского села
Кечківці свідницького окресу.

Ромів і Поляків (так само у обидвох о 18 процентів) і Сербів (о
16 процентів). Далеко найвеце
упав рахунок Українців (о 31
процентів).
Моніторінґ зо зрахованя
жытельства 2011
На Словеньску при векшыновій
словеньскій народности, ку
котрій приголосило ся 4 352 775
(80,7% з цілкового рахунку), жыють обыватели 13 народностных
меншын. З тых найвеце жытелів
приголосило ся к мадярьскій народности 458 467 (8,5%), дале
105 738 (2%) ку ромскій народности, ку русиньскій, як уж мы
увели, 33 482 што творить 0,6%
жытельства СР.
Русиньскый
материньскый
язык собі записало 1% жытелів
Словеньска, што в чіслах значіть
55 468 людей, в порівнані з 2001
роком їх кількость звышыла ся
o 562.
Далшыма выскумныма параметрами были найчастіше
вжываный язык дома і на верейности. Дома бісідує порусиньскы 49 860 жытелів, 24
524 жытелів увело, же ужывають
русиньскый язык на верейности.

Чісло жытелів ґрекокатолицькой віры представлять 206 871
людей, што є в порівнані із зрахованьом в 2001 році менше о
12 960 людей. Ку православному
віросповіданю приголосило ся
49 133 людей, в порівнані з 2001
роком є тота кількость о 1 230
людей менша.
А іщі коротка штатістічна інформація о україньскім языку.
К україньскому материньскому
языку приголосило ся 5 689 людей, на верейности ужывать тот
язык 1 100 людей, дома 2 775
людей.
На конець уж лем додаваме,
же комплексне годночіня списованя людей і рахунку Русинів
на Словакії буде Русиньска оброда на Словеньску реалізовати
по опубліковані резултатів за
окремы міста і села, котры офіціалні представить Штатістічный
уряд СР.
Сердечні Вам – Нам благожеламе, Русины, ку досягнутым
резултатам і дякуєме за
высловліня свойого одношіня
к властній народности при
списовані людей в минулім
році на Словеньску!

www.rusin.sk

На актуалны темы

Na aktuálne témy

Rusíni v rámci Slovenska

Zdroj:Štatistický úrad SR

Інж. Мілан МНЯГОНЧАК
здобыв вызначне оцініня Zlatý Biatec
- р-

Ц

еремонія выголошіня лавреатів
Zlatý Biatec за 2011 рік одбыла
ся 15-го марця 2012 р. в рамках
проґраму 91-го рядного згромаждіня і
цалково 229-ой акції здружіня Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub.
Вызначне економічне оцініня Zlatý Biatec
здобыв і русиньскый актівіста, меценат
і філантроп Інж. Мілан Мнягончак,
предсідатель представництва Chemkostav HSV, a.s., Гуменне. Тым оцініньом
він одніс ся меджі вызначны особности,
котры таке оцініня в минулости здобыли.
Суть меджі нима ку прикладу руськый

www.rusin.sk

презідент В. Путін, ческый презідент
В. Клавс, польскый презідент А.
Квашнєвскі і т. д. Того року к оціненым
прибыла і німецька канцеларька
Анґела Меркелова. Про інтересность
уваджаме, же вырочна ціна здружіня
Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub Zlatý biatec была першый раз
вручана за 1993 рік на основі тайной
вольбы ґрупы подникателів і особностей
словацькой общности. Нескорше о єй
вручані рішав тайнов вольбов выбор
здружіня, членови здружіня і в посліднім
десятьрочі членови здружіня і ословены
особности словацькой общности, і
ей господарства. Цалково быв Zlatý biatec вручаный 221 особностям і

фірмам, з того 59 загранічным лідерам
в 1993-2012 рр. Редакція Інфо Русин
сердечні благожелать Інж. Міланови
Мнягончакови ку такому вызначному
оцініню.
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Медіалный світ

Mediálny svet

РУСИНЬСКЫЙ ПРОҐРАМ Вашы реакції на зміны розгласового высыланя

на місяць апріль 2012

3.4.2012 – ВІВТОРОК
19.00 – 19.30 Музыка народностей
19.30 – 20.00 Радіоновины
5.4.2012 - ЧЕТВЕРЬ
19.30 – 20.00 Радіоновины
7.4.2012 – СУБОТА
09.00 – 10.00 Літурґія ҐКЦ
22.30 – 23.30 Розгласова пєса: Отець Серґей - репріза
23.30 – 24.00 Музыка народностей
8.4.2012 – НЕДІЛЯ
19.00 – 19.45 Село грать, співать і думу думать:
Великодне пасмо
19.45 – 20.00 Приповідка: Е. Костова: Найкрасше яйце
20.00 – 20.30 Музычны поздравы
20.30 – 21.00 Літ. прилога: В. Домонтовіч: Апостоли
21.00 – 22.00 Радіомаґазин - репріза
22.00 – 22.15 Музычна релація
22.15 – 23.00 Бесіда кумів – репріза
23.00 – 23.30 Музыка народностей
9.4.2012 – ПОНЕДІЛЬОК
19.30 – 20.00 Святочный проґрам
11.4. 2012 – СЕРЕДА
19.30 – 20.00 Радіоновины
13.4.2012 – ПЯТНІЦЯ
19.30 – 20.00 Святочный проґрам
17.4.2012 – ВІВТОРОК
19.00 – 19.30 Гітпарада русиньскых співанок
19.30 – 20.00 Радіоновины
19.4. 2012 – ЧЕТВЕРЬ
19.30 – 20.00 Радіоновины
21.4.2012 – СУБОТА
14.00 – 15.00 Музычны поздравы
20.00 – 21.00 Радіо молодых
21.00 – 22.00 Радіомаґазин
22.00 – 22.30 Літературна релація: Ш. Сухый: Сеячі з
русиньского поля: М. Штеньо
22.30 – 23.00 Гітпарада русиньскых співанок – репріза
23.00 – 24.00 Радіо молодых - репріза
22.4.2012 – НЕДІЛЯ
19.00 – 19.45 Бесіда кумів
19.45 – 20.00 Приповідка: Е. Костова: Антонела і
Дамієн – 1-ша часть
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
23.4.2012 –ПОНЕДІЛЬОК
19.30 – 20.00 Радіоновины
25.4.2012 – СЕРЕДА
19.30 – 20.00 Радіоновины
27.4.2012 – ПЯТНІЦЯ
19.30 – 20.00 Радіоновины
28.4.2012 – СУБОТА
14.00 – 15.00 Музычны поздравы
20.00 – 21.00 Радіо молодых
21.00 – 22.00 Радіомаґазин
22.00 – 22.30 Літературна релація: репріза
22.30 – 23.00 Музыка народностей - репріза
23.00 – 24.00 Радіо молодых - репріза
29.4.2012 – НЕДІЛЯ
19.00 – 19.45
Село грать, співать і думу думать - репріза
19.45 – 20.00 Приповідка: Е. Костова: Антонела і
Дамієн – 2-га часть
20.00 – 20.30 Музычны поздравы
20.30 – 21.00 Подобы жывота - репріза
21.00 – 22.00 Радіомаґазин – репріза
22.00 – 23.00 Розгласова пєса - репріза
23.00 – 23.30 Музыка народностей
30.4.2012 – ПОНЕДІЛЬОК
19.30 – 20.00 Радіоновины

■■■

Розпис православных літурґій і
Духовного слова на місяць апріль 2012
Літурґія

01.04.2012 ПЦО Осадне
– прот. Петро Сорока

Духовне слово
15.04.2012 ПЦО Чукалівці – прот. Андрей Мікулашко
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Марія Ґірова, Снина, русиньска актівістка

Т

ото вшытко, што наоколо нас діє ся, не
є уже ани з церьковным, ани з людьскым
порядком. Три неділі запинам радіо на
поздравы юбілантів, а поздравів ниґде... Аж
дістану новинкы Інфо Русин, і дочітам ся,
же веджіня Розгласу і телевізії Словеньска
рострищіло высыланя про Русинів на пізны
ночны годины, коли людкови уже зберають ся спати. Та ці мы, Русины СР, не сьме
дость достойны быти зачленены до нормалного часового штандардного розгласового
высыланя? Кому тото помагать? Чом нам так
уближують, і чом нас так понижують? Люди
суть дезорьєнтованы. Стрічають мене на уліці
і звідують ся, коли, што і як властні про Русинів
в радіу высылать ся, бо уже не можуть найти
свої облюблены релації. Так довго од 1989 р.
мы вєдно войовали за свою русиньску ідентічность і екзістенцію. Так предовго мы чекали
і на свою слободу. Досягли мы за тоты рокы
многы великы успіхы в нашых русиньскых
ділах. Тішыли мы ся і тішыме ся з них, але
днесь вшытко вызерать так, „же нам якбач
хтось хоче пристригнути нашы русиньскы
крыла,“ бо мы, може, літали уж высше, як нам

было дозволено і наказано...? Результаты
списованя людей іщі не знам, але в кутику
сердця мам красне чутя, же про нас, Русинів,
суть позітівны, а може і того „хтось“ боїть ся,
і хоче нарушыти нашы русиньскы актівности
і жывот нас, Русинів, на Словеньску...?
Зато прошу і обертам ся на вшыткых Русинів СР, як русиньска актівістка і поетка, як
раз теперь не треба нам ся меджі собов тріщити, догадовати, нападати і розбивати, але
треба што найскірше меджі собов зєднотити
ся і вєдно войовати за нашы русиньскы права і достойный жывот нашых людей в своїй
родній державі. Не можеме і не смієме позволити, жебы з нами і теперь, коли мы конечні
по довгых роках так тяжко вывойовали свою
слободу, „хтось“ з нами робив што йому захоче ся, і як йому пасує...!
Прошу каждого єдного Русина СР, абы писав, указовав і реаґовав на „моресы“, котры
протів нас заваджають высшы орґаны, чім
нам, Русинам, міцно уближують! Я вірю, же
сполочныма силами дoкличеме ся справодливости і своїх народностных прав!!!
Боже, дай людям на світі
в злагоді жыти,
бы народ не мусив
так міцно терпіти!

Проґрам Театра А. Духновіча на міцяць априль
4.4. o 19:00 на ВС
Ладіслав Смочек
ЧУДНЕ ПОПОЛУДНИ
Др. БРИНЧКА 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.“

швайчарьскых драматіків 20. сторочя. Є
глубоко сатірічным поглядом на одношіня
меджі світом божскым і поземным Є то гра о
парадокснім недорозумліню меджі Господнім
наміром і його людьскым выповніньом на
Землі. Гра выникла в 1953 році, але єй надчасовый обсяг є актуалный і в сучасности.
25.4. o 19.00 на ВС
Василь Турок
ПРІНЦОВЫ ГАЛУШКЫ
Режія: Матуш Ольга
В гри полоанонімного автора мож відіти пасажї котры дотыкають ся северовыходнх міст
Словеньска: Левочі, Кежмарка, Сабініва, Пряшіва і Бардейова.

11.4. 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. 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!
18.4. o 19:00 на ВС
Фрідріх Дірренмат
АНГЕЛ ПРИХОДИТЬ ДО ВАВІЛОНУ
Режія: Якуб Нвота
Ґротескна комедія єдного із найвызнамнішых

▲ В пєсі Прінцовы галушкы мож відіти і
унікатны артістічны выконы (справа до ліва): І.
Строковскый, І. Латта, Й. Ткач і М. Ільканин.

www.rusin.sk

Выголошыня конкурза

Vyhlásenie súťaže

PROPOZÍCIE NA DUCHNOVIČOV PREŠOV 2012
A/ Podmienky súťaže:
1. Podmienkou pre splnenie kritérií súťaže je,
aby súťažiaci predniesol vybraný druh literárneho žánru VÝLUČNE v rusínskom jazyku.
2. Pred samotnou celoslovenskou súťažou je
povinnosťou účastníka zúčastniť sa výberového kola (školskej súťaže, okresného kola)
a byť víťazom v danej kategórii.
3. Na celoslovenskú súťaž Duchnovičov Prešov 2012, ktorá sa uskutoční 15.júna 2012
v Prešove, postupujú len tí, ktorí sa umiestnili na prvých miestach v jednotlivých kategóriách postupových okresných kôl podľa
okresov (koordinujú predsedovia MO ROS
s učiteľmi a riaditeľmi v jednotlivých ZŠ).

Organizátor: Rusínska obroda na Slovensku,
Levočská č. 9, Prešov
Spoluorganizátori: Mesto Prešov, Krajský školský úrad v Prešove
Riaditeľ súťaže: Vladimír Protivňák
Garant projektu: Bc. Silvia Lysinová
Organizačný tím: V. Dusíková, S. Zelinková, R.
Vico, P. Medviď, А.Onufrák
Okresné kolá súťaže: uskutočniť do 10. mája
2012, podľa okresov
Dátum: Celoslovenská súťaž DP dňa 15.6.2012
Miesto: Divadlo A. Duchnoviča, Prešov
Rusínska obroda na Slovensku vyhlasuje pre rok
2012 celoslovenskú súťaž v umeleckom prednese v rusínskom jazyku pod názvom Duchnovičov Prešov 2012. Súťaže sa môžu zúčastniť
deti materských škôl, žiaci základných škôl, študenti stredných škôl, učilíšť, vysokých škôl a dospelí, v určených kategóriách 0-5.
Organizátor celoslovenskej súťaže Duchnovičov Prešov pre rok 2012 vyhlasuje súťažné
možnosti výberu v nasledovných literárnych
žánroch podľa bodu C.

B/ Kategorizácia:
0. kategória - deti MŠ a žiaci 1. ročníka ZŠ
1. kategória - žiaci 2. a 3. ročníka ZŠ
2. kategória - žiaci 4. až 6. ročníka ZŠ
3. kategória - žiaci 7. až 9. ročníka ZŠ
4. kategória - študenti stredných škôl, učilíšť
a vysokoškolská mládež
5. kategória - dospelí
C/ Literárne žánre:
1. Poézia
2. Próza
3. Malé scénické formy / max. 7 účastníkov /
4. Nové poetické žánre / s možnosťou výberu:
a.) Abstraktná poézia (extrémny typ modernej
poézie, ktorý si vytvára svoj vlastný jazyk
z vymyslených slov. Opiera sa predovšetkým
o zvukovú stavbu textu. Inšpiračným zdrojom
pre ňu je detská tvorba a ľudová slovesnosť.)
b.) Óda (Lyrický žáner, ktorý vyniká nadnesenosťou, pátosom. Óda je adresovaná nejakej významnej osobnosti. Básnik sa v nej oslavným
spôsobom vyjadruje a vyslovuje k významnej
téme. Charakterizuje ju isté vzrušenie, nadšené city, vzletná forma a sviatočnosť prejavu.)
c.) Legenda (Stredoveký epický žáner s náboženskou tématikou vo veršovanej alebo
prozaickej podobe. Rozpráva životné príbehy
svätcov s nereálnymi, zázračnými prvkami.

Svätec v súlade s kresťanskou mystikou ako
posmrtný život atď. veľa trpí a znáša všetky
ťarchy pozemského života.)
d.) Vlastná tvorba (Spracovanie vlastného súťažného textu vo zvolenom žánri.)
e.) Humoreska (Veselá poviedka, v ktorej dominuje humor. V umeleckom zobrazovaní
menšia miera kritiky, jej ostrosť je podkladom
pre rozlíšenie humoru od satiry, na rozdiel od
ktorej uprednostňuje iróniu.)
f.) Populárna literatúra (Súbor textov z okruhu tzv. masovej komunikácie; literárny podsystém, vyniká vyšším stupňom úžitkovosti
a zábavnosti. Buduje hlavne na dejovosti, bez
hlbšieho zobrazenia psychiky postáv, emocionálnosti a senzačnosti. Opisujú sa výnimočné ľudské situácie na úkor reálnych osudov.)
Táto kategorizácia a literárne žánre platia pre
všetky postupové kolá, ako aj pre samotnú
celoslovenskú súťaž Duchnovičov Prešov
2012.
Aj v tomto ročníku porota vyhlási Laureáta DP
2012 podľa stanovených kritérií, ktorý obdrží
vecnú a finančnú cenu.
D/ Postupové okresné kolá:
Potrebné je ich uskutočniť do 10. mája 2012
a víťazov jednotlivých kategórií nahlásiť pomocou vyplnenej prihlášky Rusínskej obrode na
Slovensku v Prešove do 21. mája 2012 na adresu: Rusínska obroda na Slovensku, Bc. Silvia
Lysinová, Levočská č. 9, 080 01 Prešov, tel.:
051 7722889, 0918 176 804 alebo emailom na
adresu: sekretariat.ros@centrum.sk. Na obálku
alebo do predmetu emailovej správy napíšte
Prihláška DP 2012.
Cestovné na celoslovenskú súťaž hradí organizátor (ROS), ktorý pre účastníkov zabezpečí
stravu vrátane pedagogického dozoru. Každý
z účastníkov Duchnovičovho Prešova 2012 obdrží diplom a víťazi v jednotlivých kategórií vecné
ceny.
Vypracovala:
Bc. Silvia Lysinová, garant projektu

ПРИГЛАШКА ПОСТУПАЮЧОГО УЧАСТНИКА
на цілословеньскый конкурз Духновічів Пряшів 2012
Мено і призвіско: ....................................................................................................................................................................
Датум народжіня: ...................................................................................................................................................................
Класа:.......................................................................................................................................................................................
Назва і місце школы: ..............................................................................................................................................................
Домашній адресс: ...................................................................................................................................................................
Автор‚ назва твору: .................................................................................................................................................................
Літературный жанер: ..............................................................................................................................................................
Катеґорізація: ..........................................................................................................................................................................
Тел. контакт на родича або учітеля:......................................................................................................................................
Мено і підпис: ....…........................................................

www.rusin.sk
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Зо світа Русинів

Zo sveta Rusínov

Світовa радa Русинів засідала в Румунії
Текст і фото: С. Лисінова

О

д 11-го Світового конґресу Русинів
(СКР), котрый одбыв ся минулого року
в Мадярьску є членьске зложіня СКР
слідуюче:
1. Руська матка – Сербія;
2. Крайове Товаришство Подкарпатьскых
Русинів - Подкарпатя, Україна;
3. Русиньска оброда на Словеньску (РОС)
і Словеньска асоціація русиньскых орґанізацій - (САРО) - Словеньско;
4. Товаришство Антонія Годинкы і Асоцiація
Русиньскых Орґанізацій в Мадярьску –
Мадярьско;
5. Стоварішыня Лемків – Польско;
6. Културне Товаришство Русинів в Румунії –
Румунія;
7. Дружтво Руснаків в Хорватьску „Руснак“ –
Хорватьско;
8. Орґанізація Содружества Русинів Чеська
– Чесько;
9. Асоціація Русиньскых Орґанiзацій із
Споєных Штатів Америцькых і Канады i
10. Світове Форум Русиньской Молодежі
(центер реґістрації Словеньско).
Кандідатами за приятя до членства СКР
є Реґіонална общественна орґанізація
„Русиньске землячество КАРПАТСКА
РУС“ - Руська Федерація.
З выше уведженых мать в Світовій раді
Русинів (котра робить в меджі конґресовім
періоді) кажда членьска держава свойого
заступника, і тоты заступници 3-го марця
2012 зышли ся в прекраснім румуньскім місті
ДЕВА (приближні 200 км од головного міста
Румунії - Букурешті) на 3-ім засідані СРР. Засіданя, котре вів предсідатель СРР Д. Папуґа
мало конштруктівный характер і было на нім
обговорено много актуалных тем в меджінароднім контексті Русинів. Каждый член СРР
поінформовав участників о актуалностях
в державі, котрой є заступником і так само
о актівностях, котры рихтують ся в тій-кoтрій
державі приготовити. З богатого проґраму їднаня выбераме: Проїднаня і оцініня роботы
першых чісел «Голоса РУСИНА», културнобелетрістічного часопису Русинів, котрого
выдавательом є СКР. Ку тому пункту вшыткы
членови СРР єдноголосні высловили підпорююче одношіня на далше выдаваня того часопису, котре выходить на Словеньску. Значіть, в державі офіціалной реґістарції СКР.
Далшым пунктом проґраму было проїднаня
пропозіцій письма на Міністерство школства
СР за заведжіня высокошкольскых рядных
штирірочных штудій, одбор маґістер штудії
Русиньской фолклорістікы на Пряшівскій
універзіті про штудентів з держав середньой
Европы. Проблематиці школства члены СРР
присвятили і в далшім пункті проґраму, де обговорили пропозіції за сполочне орґанізованя
IV-го меджінародного конґресу русиньского
языка в Новім Саді, котрый бы СКР орґанізовав вєдно з катедров русиністікы Філозофской факулты Універзіты в Новім Саді.
На засідані не хыбила ани аналіза повніня
Резолуції 11-го СК РРЛ і пропозіції о реалізації заключень Конґресных комісій 11-го СК
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РРЛ як і пропозіція о сполочных актівностях
русиньскых орґанізації (резултаты з переписів жытельства в окремых країнах, в котрых
жыють Русины. При тім пункті проґраму
членови СРР высловили велику почливость
і похвалне узнаня Русинам на Словеньску
за выразный наріст русиньской народности, выпливаючой із резултантів посліднього
зрахованя жытельства. Членови СРР говорили і о пропозіції на ославы Дня Русинів
в 2012 році, де готовлять ся і меджінародны
сполочны културны акції. Были обговорены
і пропозіції о наступных актівностях СКР
і конґресных комісій за Штатут Світового
конґресу РРЛ як і за історію Русинів/ Русна-

Засіданя Конґресовой комісії про
културу СКР
Паралерні із засіданьом СРР одбывало
ся і засіданя Конґресовой комісії про културу СКР. Комісію вів єй предсідатель Мійо
Шайтош із Сербії, за Словеньску участь на
засідані брала Івана Сівулькова. Цільом той
комісії было обговоріня і становліня главні
културно-сполоченьскых акцій, самособов
в меджінароднім контексті, на котрых буде
в 2012 році партіціповати СКР. На Словеньску то буде популарный выступ на гору Кременець, ці цілословеньскый конкурз Співы
мого роду. На комісії быв схваленый і Календарь русиньскых / руснацкых / лемковскых
културных акцій і фестівалів, котрый можете майти на вебовых сторінках: www.
rusynworldcongress.org.

▲ Обогачіньом засіданя СРР была і інтересна екскурзія на град Дева (на котрім в минулости накручав ся філм Дракула). На фото зліва до права: Н. Бобинець (Україна), Н. Москола (Чесько), Д. Папуґа,
предсідатель СРР (Сербія), Н. Гнатко (Хорватьско), В. Протівняк (Словеньско), Ю. Фірцак (Румунія), А.
Фатула (Руська Федерація) і Ш. Лявинець (Мадярьско).

ків/ Лемків і т. д. З окремой діскусії засіданя
выбераме хоць лем дакотры інтересности: член СРР за Світове форум русиньской
молодежі (СФРМ) - М. Караш інформовав
о зареґістрованім штатуті СФРМ, котрый
быв засланый на МВ СР і офіціалні буде
реґістрованый в Музею русиньской културы
в Пряшові. Так само М. Караш дав пропозіції,
жебы на інтернетовых сторінках СКР были
в електронічній подобі вшыткы книжкы, котры
были друкованы в окремых членьскых державах СКР. Член СРР за Україну - Н. Бобинець інформовав о тім, же на Підкарпаті приправлює ся офіціалні Меджінародный день
Русинів. Тыж повів, же в близкім часі рихтує
ся выник Общества молодых Русинів Підкапрпатії. К зрахованю жытельства увів факт, же
было пересунуте аж на рік 2013 з прічін, же
на Україні того року рихтує ся вельо іншых
вызначных акцій. М. Москола, член СРР за
Чесько інформовав о тім, же в близкім часі
в Чехах выникне Асоціація русиньскых орґанізацій ЧР, котрой цільом буде здружовати Русинів в Чехах і реалізовати сполочні
масовы акції в ЧР і т. д.

Членови комісії проїднали і ініціатівы за
присуджованя Премії СКР в области за културу під назвов Премія Анди Ворголы. В завершуючій части окрем приятя Узнесіня із засіданя комісії были проїднаны і пропозіції за
формованя Асоціації русиньскых подобовых
творителів (АРТПОТ).
О тім як суть підпорованы Русины
в Румунії
Як уж мы увели, засіданя СРР в Румунії
одбыло ся на великій уровни вдяка за што
належыть головному гостительови Др. Ю.
Фірцакови, котрый окрем того, же є предсідательом Културного Товаришства Русинів
в Румунії є і посланцьом Народной рады
Румінії за Русинів. А ту наставать вопрос
на задуманя, як далеко суть Русины в Румунії перед нами?... При кількости 1000 людей,
котры офіціалні голосять ку русиньскій народности, в Румунії мають свойого заступника
в парламенті. А што маме мы на цілодержавній уровни при кілкости веце як 33 тісяч
людей голосячіх ся ку русиньскій народности??? Одповідь є єднозначна – НІЧ! Далшым
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З домова і зо світа

Z domova i zo sveta

▲ В рамках Дня Русинів в Румунії одбыло ся і отворіня інтересной выставкы на тему жывота
і історїї Русинів в Румунії. Так само быв богатый културный проґрам в рамках котрого тайомник
СРР В. Протівняк (направо з образом) передав головному гостительови і орґанізаторови акції Др, Ю.
Фірцакови (наліво) ціну на знак почливости і доброй співроботы.

фактом є, котрый потвердив і сам посланець
румуньского парламету Ю. Фірцак, же в Румунії Русины не жыють так як мы (значіть, же
не чекають пів рока за схваліньом ґрантів на
підпору русиньской културы або пресы), но
паралелні каждый місяць доставають підпору
од державы із державного розрахунку, з чого
было, наприклад, підпорене і засіданя СРР, на

котрім мы брали участь. Так што з высше уведженого мы можеме лем тихо завідіти братам
Русинам в Румунії і інтензівні у державных інверзіях войовати за зміну леґіслатівных условій про народностны меншыны. Про інтересность іщі уваджаме, же найближшы вольбы
до румуньского парламету будуть того року
в септембрі і пан Фірцак буде ухаджати ся

Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu
pod záujmom Rusínskej obrody

R

usínska obroda na Slovensku (ROS)
v zmysle záverov 11. snemu ROS upriamuje zvýšenú pozornosť na vyučovanie
rusínskeho jazyka na našich školách podporou
vyučovacieho procesu medzi žiakmi vhodnými
aktivitami a spoluprácou s učiteľmi a riaditeľmi
ZŠ. Výkonný výbor ROS poveril zostavením
Poradného zboru pre školstvo a vzdelávanie
Mgr. Alexandra Franka, ktorý zároveň spracoval projekt na Úrad vlády s názvom „Vzdelávanie v rusínskom jazyku, východiska do budúcnosti“ so zámerom zorganizovania spoločného
pracovného stretnutia pedagógov pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho
usmernenie a koordinovanie, čo má prispieť
k zosúladeniu postupu v zabezpečovaní výučby rusínskeho jazyka na školách. Dňa 12. 3.
2012 riaditeľka školy PaedDr. M. Jasiková prijala predstaviteľov ROS p. V. Protivňáka, Mgr. A.
Franka a M. Marcišinovú, ktorí z iniciatívy predsedu ROS uskutočnili návštevu prvej rusínskej
školy v Čabinách, okr. Medzilaborce. Deťom tejto školy bol odovzdaný dar od ROS používaný
počítač, aby sa mohli učiť prvým krokom práci
s počítačom. A zato, že si deti pekne osvojujú rusínsky jazyk obdržali aj sladkú čokoládovú odmenu. Vyučovanie na škole je na dobrej
úrovni, horšie je to s materiálnym vybavením,
zatekajúcou strechou, na ktorú úž boli schválené financie MŠ SR , ako aj nedostatočným
vybavením učebnicami.
Po tomto úvodnom stretnutí nasledovala ďalšia spolupráca ROS v rámci finančnej podpory
sútaže v recitácií pod názvom „Čabinský studnik“, konkrétne jeho druhého ročníka. Táto sú-
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ťaž sa uskutočnila dňa 20. marca 2012 za účasti riaditeľky ústavu rusínskeho jazyka a kultúry
doc. PhDr. A. Pliškovej, PhD, metodika Mgr. M.
Gaja, ktorí zároveň tvorili odbornú porotu súťaže. Okrem nich sa podujatia zúčastnili starosta
Čabín, predseda ROS p. Vladimír Protivňák
a spisovatelia Jozef Kudzej s manželkou, Helena Gicová Micovčínová, od ktorých deti najviac
čerpali súťažné texty. Bolo to veľmi pekne pripravené spoločenské dopoludnie na škole, kde
sa okrem recitácie žiaci ZŠ a MŠ predstavili aj
prekrásnymi rusínskymi piesňami.
Najlepšie výsledky žiakov Čabinskej školy s vyučovacím jazykom rusínskym v súťaži
druhého ročníka Čabinského studnika dosiahli:
V prvej kategórií žiakov 1. ročníka:
1. miesto Veronika Jasiková – Treťe želaňa od
Osifa Kudzeja
2. miesto Rebeka Gališinová
3. miesto Mário Kossey.
V druhej kategórií žiakov 2. a 3. ročníka:
1. miesto Veronika Pančáková – Nevira od Osifa
Kudzeja
2. miesto Marek Jasik
3. miesto Adam Fejko
V tretej kategórií žiakov 4. ročníka:
1. miesto Diana Kostilniková – Kolegove od Osifa Kudzeja
2. miesto Radoslava Jasiková
3. miesto Zuzana Siriková
Sladkú cenu však získali všetci účastníci. Bolo
to vydarené dopoludnie, začo je treba vyjadriť
poďakovanie organizátorom súťaže i riaditeľke
školy v Čabinách.
Vydal: Sekretariát predsedu ROS

о голосы людей, жебы міг надале заступовати Русинів в парламенті. Далшов інтересностьов є, же о засіданя СРР, як і о інтервю
з Др. Ю. Фірцаком мали цілодержавны (не
народностны) руньскы медії великый інтерес, што потвердили свойов богатов участьов.
А в непосліднім ряді треба увести і факт, же
того року під покровительством румуньского
парламенту выходить в Румунії приручник русиньско-румуньского словника.
Окрем засіданя СРР были орґанізаторами
приготовлены про участників в Румуньску
і іншы супроводны акції як: отворіня выставкы
на тему: Жывот і історія Русинів в Румунії,
богатый културный проґрам з нагоды Дня
Русинів в Румуньску, котрый выходив як раз
в день засіданя СРР. Значіть, на 3-го марця.
Сприємніньом была і екскурзія по місті Дева,
як і турістічна атракція на гору ДЕВА. Наконець хочу высловити велике подякованя Ю.
Фірцакови за його сердечне гостительство, як
і можливость спознати ближе реалный жывот
і традіції Русинів Румунії. На многая і благая
літа Русинам Румунії!!!

Андрея Рімова:
Амнестія на зраду
С. Лисінова, фото -сз-

Л

івія, вдяка неґатівным споминаням
на дітинство, рядить ся в своїм
жывоті геслом – ,,Рань, жебы не ранили тебе“! Кідь стрітне Адама, похопить,
же і она докаже любити і быти людьска.
Но, яке є але праве лице мужа з перстіньом, котрый войде до єй жывота як торнадо і переверне його наопак? Є їх любов
реалні таков, котра перенесе вшыткы
трапіня і остане нафурт? Одповіді на

▲ Авторка роману Амнестія на зраду – Андрея Рімова при презентації свойой книжкы
в родных Меджілабірцях.

тоты вопросы як і далшы інтересности
можете дочітати ся в першій книжці - романі молодой амбіціозной авторкы з Міджілаборець Андреї Рімовой під назвов
Амнестія на зраду. Презентація роману
і бісіда з авторков одбыла ся 24-го фебруара в Музею модерного іскуства Анди
Варгола в Меджілабірцях. Треба іщі додати, же авторка роман присвятила своїй
бабці і дідкови, якы уж жаль не жыють.
По дідкови, бывшім учітельови, авторка
може дістала до вінка писательскы способности. А іщі прозрадиме, же А. Рімова
уж теперь приготовлює выданя свойой
другой книжкы. Так, наісні, маме на што
тішыти ся.
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З церьковного жывота

Z cirkevného života

Цінна деревяна церьков в Тополі
переходить процесом обновліня
В селі Тополя (окрес Снина) находить ся ґрекокатолицька деревяна церьков св. Михаіла Архангела, збудована в половині 17-го
стороча. Перша змінка о ній походить з 1732 р. і на теперішне місце
была перенесена в 1780 р. Є то найцінніша і найстарша архітектонічна памятка села. В 1996 р. быв єй став такый планый, же єй
меджінародна орґанізація UNESCO в Паріжі однесла до неліхотивого списка 100 найогрозенішых будов світа, котрым грозило заникнутя. Нащастя не стало ся так, і то головным чіном ей маїтеля,
Ґрекокатолицького архієпископства в Пряшові і пароха тополяньской ґрекокатолицькой
парохії о. Федака. Храм быв в 2010 р. зреконштруованый. З того часу реконштруує ся
внутрішнє заряджіня церькви – іконостас і престол.
-ямАлександер Духновіч – гордість села
Тополя
Ґрекокатолицькый священик Александер
Духновіч є верейністьов вниманый главні
як особность народного оброджіня Русинів
в бывшій Австрійско-Мадярьскій монархії в
19-ім сторочу. Значнов міров він заслужыв
ся о підниманя народного усвідомліня і културной уровни Русинів. Свойого часу была в
селі Тополя зряджена памятна хыжа, котра
своїм напрямом одповідала епосі єй заложіня. Мало знамов сторінков його жывота є
його духовна діятельность як ґрекокатолицького священика, главні в часі його діянія на
Ґрекокатолицькім єпіскопстві в Пряшові, де
здобыв тітул каноніка. В данім часі веце інштітуцій і общностей мать його мено, і йому
збудовано веце памятників на Словакії,
Україні і в Америці.
Обогачіня деревяной церькви св. Михаіла Архангела о внутрішню експозіцію
Ґрекокатолицька церьков на Словеньску хоронить того часу деревяны храмы
як оріґіналны свідоцтва свойой історії,
архітектуры, і вєдно з тым снажыть ся о їх добру презентацію. Не буде тому іншакше ани

в случаї тополяньского деревяного храму,
котрый переходить процесом цілкового обновліня. Подібно, як ку прикладу в древяній
церькви в Улич–Криве, ці інде, буде і ту модерне заряджіня, котре буде тоту дорогоцінность

села Тополя презентовати говореным словом
во веце языковых мутаціях навщівникам домашнім і споза граніць. Тополяньска церьков
є про родаків села Тополя вызначна і зато, же
векшына з них там была покрещена, так як
цілы ґенереції їх предків. Быв ту покрещеный і
найзнамішый родак села – ґрекокатолицькый
священик Александер Духновіч, і дійствовали ту цілы ґенерації його предків як парохы і
канторы. З той прічіны выникнув і напрям дати
о тій церькви, як і о найвызначнішім родакови села, веце інформацій, доповніньом його
інтерєру о дакілько артефактів, зложеных з
дакількох панелів і вітрин. Тоты бы были чутливо уміщены лем во вступній части храму,
в бабінці, жебы єдночасні не рушыли першорядне посланя обєкту.
Посередництвом панелів в трьох языковых
мутаціях (словацькой, русиньской і анґлицькой) будуть поданы короткы інформації о:
- Ґрекокатолицькій церькви на Словеньску, о
бывшім Занстаскім і теперішнім Сниньскім
деканаті, в тім чіслі і вызначных священиках – братах Лабанцовых з Улича, котры
вели ґрекокатолицьку місію в Італії; о Ґрекокатолицькім парохіалнім уряді в Тополі,
його історії, парохах і канторах
- Деревяній церькви св. Михаіла Архангела,
його історії і внутрішнім заряджіні од першой змінкы в 1732 р. аж по сучасность
- Родовій історї ґрекокатолицького церьковного роду Духновічовых од першой змінкы в
1733 р. аж по заникнутя роду Александром
Духновічом
- Особности Александра Духновіча як
вызначного представителя ґрекокатолицькой церькви на Словеньску, і вєдно з тым
вызначного представителя народного оброджіня Русинів в 19-ім століті в Угорщині
В двох вітрінах будуть іншталованы
експонаты к літурґії візантійско-славяньского
обряду і к творчости Александра Духновіча.
Проєкт обробив Сельскый уряд в Тополі і обчаньске здружіня Духновічова Тополя. Фінанчні быв підпореный Урядом влады Словацькой
републікы, цілковов сумов 7,5 тісяч евра.
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Сферы інтеркултурны

Sféry interkultúrne

Ako ďalej s národnostnými menšinami v novej Vláde?
Smer-SD (vo voľbách získal 44,417% hlasov čo tvorí viac ako 1,1 milióna voličov) uvažuje,
že zruší úrad vicepremiéra pre menšiny. Hoci nikto z predstaviteľov Smeru oficiálne nechce
potvrdiť, že funkcia končí, zdroje z vnútra strany hovoria, že človeka na ňu nehľadajú.
S. Lysinová

O

zachovanie úradu podpredsedu vlády požiadali
Roberta Fica v otvorenej výzve mimovládne organizácie z Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktorá patrí pod vicepremiéra. Z výzvy citujeme: „Očakávame, že v duchu programu
vašej strany a ideí sociálnej demokracie budete pokračovať v systémovom prístupe k ochrane a podpore ľudských práv na Slovensku, ktorý bol v uplynulom období
úspešne naštartovaný na Úrade vlády,“ píše niekoľko
desiatok signatárov. „Tragická história“ ukázala, že na dodržiavanie ľudských práv treba dbať práve v čase ekonomickej recesie. Agenda menšín podľa zástupcov mimovládnych organizácií nepatrí pod ministra kultúry, zle by
to vnímali aj v zahraničí. „Takáto široká agenda sa nedá
zvládať a vykonávať s ďalšou agendou iného ministerstva,“ dodávajú predstavitelia národnostných menšín SR.
„Počkajte si na oficiálne stanovisko. Alternatív je veľa,
ale nebudem komentovať, či menšiny prejdú na ministerstvo kultúry. O tejto otázke sa ešte oficiálne nehovorilo,“
povedal pre Info Rusín hovorca Smeru-SD Erik Tomáš.
Taktiež sa už dlhšie špekuluje, že vládny Smer-SD zlúči
viaceré ministerstvá, preto sme sa opýtali, či sa môžu vyjadriť k tejto problematike. ,,Žiadne ministerstvá sa zatiaľ
zlučovať nebudú. Najprv sú potrebné analýzy“, dodáva
hovorca Smeru-SD Erik Tomáš.
Jozef Švohlík, súčasný poradca podpredsedu vlády
z kancelárie podpredsedu vlády SR pre ľudské práva
a národnostné menšiny k danej problematike dodáva:
,,My tu na úrade oficiálne nevieme nič. Je však možné,
že bude vymenovaná iba dočasná funkcia podpredsedu
vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, a to
do vtedy, pokiaľ sa nezmení kompetenčný zákon. Čo sa
týka grantových systémov, chcem ubezpečiť žiadateľov,
že v tomto sa nič meniť nebude. Výzvy ako aj rozpočet boli už raz schválené a postup sa v tomto nemení.

V súčasnosti prebiehajú kompletizácie žiadostí a v dohľadnom čase budú zasadať komisie na schvaľovanie
projektov. Komisie boli taktiež riadne schválené na 2 roky.
Predpokladám, že výsledky podporených projektov pre
národnostné menšiny budú známe do konca mája 2012.
Avšak zmluvy už bude parafovať nový podpredseda vlády, respektíve týmto dočasne poverená osoba.“
Školstvo povedie Dušan Čaplovič
Hovorca Smeru-SD Erik Tomáš, potvrdil, že nominantom Smeru na post ministra školstva bude Dušan Čaplovič. Pre zaujímavosť uvádzame, že pred voľbami sľuboval budúci minister školstva Dušan Čaplovič zvyšovanie
platov učiteľov a upratovanie na súkromných vysokých
školách. Čo sa týka národnostnej problematiky, pre pre
Info Rusín č.3-4/2012 povedal: ,,V odbore národnostného školstva na rezorte pracovali, alebo aj dnes pracujú,
len príslušníci maďarskej národnosti, a aj to sa podpisovalo na , «nezáujme» venovať sa inému národnostnému
školstvu. Ak by sme boli vo voľbách úspešní a splnil sa
mi celoživotný sen byť ministrom školstva, tak tieto veci
by sa výrazne zmenili. Týka sa to aj sekcie národnostných menšín na Úrade vlády SR. Toto všetko si žiada na
Slovensku zásadné zmeny, lebo na Slovensku nežijú iba
Maďari. Treba výrazne pomôcť aj iným menšinám, v tomto prípade slovenským Rusínom...“
Podľa posledných informácií denníka Sme, podpredseda pre menšiny končí!
"Nebudeme obsadzovať miesto podpredsedu vlády
pre ľudské práva a národnostné menšiny," uviedol R.
Fico. Po neskoršej obsahovej zmene kompetencií by mal
tento post obsadiť poslanec Ľubomír Vážny. Pre zaujímavosť uvádzame, že Ľubomír Vážny bol od 4.7. 2006 do r.
2010 minister dopravy pôšt a telekomunikácií, čo prakticky znamená, že vyštudovaný stavebný inžinier sa bude
venovať tak závažnej problematike ako sú národnostné
menšiny a ľudské práva...

Кідь хочете пережыти оправдиву любов ку
Господу, заслухайте ся до Анастасіс
С. Лисінова

П

ід таков назвов анґажує ся при
ґрекокатолицькій
духовній
семінарії
блаженого єпископа П.П. Ґойдича в Пряшові
аматерьска ґрупа музыкантів – богословців, котры
суть заміряны на модерну ґоспелову музыку.
Назва ґрупы Анастасіс (воскресіня) высловлює
радістну вісточку, котрой основов є Хрістове
переможіня над смертьов.
Посланьом ґрупы є шыріня
той радістной вісточкы меджі
молодежов, што до капелькы
наповнило ся і в подані їх нового
ЦД під назвов ,,neMožné, котре
в тых днях узріло світло світа.
А вірьте, же досправды є аж
неможным при першім слухані ЦД
порозумити таке глубоке вызнаня
(в модернім-ґоспеловім контексті)
молодых людей ку Господу. Їх
туга є іти за граніці любви аж невироятна…
А чом несе ЦД назву якраз neMožné? Членови
ґрупы ку тому вопросу конштатовали, же назва
ЦД родила ся цілый минулый рік, бо при формації
на священництво і штудії присвятили ЦД цілый
свій вольный час. При тім мусили поборьовати
і з іншыма проблемами, котры приностить жывот.
Зато з часу на час думали, же ЦД є неможливе
награвати і выдати. Но наконець їх великов
іншпіраціойов быв текст з євангелія подля Марка
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10, 27, (на котрый указують і годиновы ручкы
на обалі ЦД). Суть то Хрістовы слова: ,,Людям
є тото неможливе, но Господу ні, бо Господу
є можливе вшытко“. А в такім дусі несе ся
і цілый одказ нового ЦД, котрого протаґоністы
в першім ряді высловили подякованя Господу за
його выданя. В новім ЦД можете заслухати ся
до прекрасні глубоко пережываючіх співанок як:
Сам в тіху, Лем тобі, На кресті зломеный, Ніч не
є неможливе і т.д. Окремы членови
групы Анастасіс суть авторами
музыкы і векшой кількости текстів.
Остатны співанкы суть з ділні уж
высвяченых
ґрекокатолицькых
священиків. О продукцію ЦД
постарав ся Мартін Гусовскый і його
колеґа із знамой ґрупы Комайота.
Майстром звуку є Стано Чорей
і так само Мартін Міґаш з тыж
популарной ґрупы Пега. А якы
почутя мать з нового ЦД сам
архієпіскоп і метрополіта Ґрекокатолицькой
церькви в Пряшові Я. Бабяк? В телефонічнім
розговорі про Інфо Русин повів: ,,При погляді
на ентузіазм і хотіня молодых людей, котры
сотворили тото ЦД в ниякім случаї не можеме
бояти ся о будучность церьквы. Бо тото є єдна
з пути новой євангелізації. Надія в Господа
є наочні притомна в текстах співанок, котры
суть свідітельством про днешньго чоловіка,
зато пропоную каждому тото ЦД выслухати
і задумати ся над тыма силныма словами“.

З русиньского
ріхліка
Спрацовала С. Лисінова

 9.3.2012 од 16.30 год. в Музею модерного
уміня А. Варголы в Меджілабірцях, одбывало
ся отворіня інтересной выствакы під назвов:
„Obraz ako pismo, pismo v obraze“. На выставці
окрем 14-ьох новых преважні унікатных образів од А. Варголы была выставована портфолія „LOVE“ із ,,делуксе“ едіції од далшого
вызначного поп-артoвого художника (приятеля А. Варголы) - Roberta Indianu. Сучастьов
отворіня выставкы была і інавґурація полотна
од А. Варголы „DOLLAR SIGN“, котре як єдине мож відіти в Европі і котре є торгово барз
цінным. Не хыбовала ани інавґурація портфолія „Queen Margrethe II.“ з кральовской едіції
з діямантовым порохом.
 17. 03. 2012 од 10: 00 год. одбыло ся в готелі
КОМЕКО в Старій Любовні періодічне засіданя Выконного выбору Русиньской оброды
на Словеньску. Засіданя в приємній атмосфері гостителя Н. Корманика (предсідателя
МО РОС С. Любовня) мало конштруктівный
характер і было на нім обговореных много
актуалных тем, наприклад: пропозіції на 12ый рочник Духновічового Пряшова, выслідкы
актівностей РОС при зраховані жытельства
на Словеньску, обговоріня орґанізачного забезпечіня ближачого ся їднаня Коордіначного выбору РОС. На засідані брав участь
уж споминаный предсідатель МО РОС в С.
Любовні М. Корманик, котрый інформовав
о планованых аактівностях Русинів на теріторії любовняньского реґіона.
 27. 3. 2012 од 9. 00 год. в засідалні Consilium
maius Ректорату ПУ в Пряшові одбыла ся
ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАЙНОВШЫХ ВЫДАНЬ РУСИНЬСКОЙ ЛІТЕРАТУРЫ, СПОЄНА З ГРОМАДОВ СПОЛКУ РУСИНЬСКЫХ ПИСАТЕЛІВ
СЛОВЕНЬСКА.
З проґраму выбераме: оцініня минулорочных актівіт і інформація о тогорочных проєктах,
презентація літературных творів, приголошеных
до конкурзу, рецензії літературных творів, оцініня
найліпшых літературных творів, автоґраміада
авторів минулорочных книжных выдань і т. д.
Веце інформацій з той акції приправлюєме до
далшого выданя Інфо Русина.
 29. 3. 2012 од 15:00 год Містна орґанізація
Русиньской оброды в Свіднику і Піддукляньска бібліотека в Свіднику зоорґанізовали
інтересный семінар на тему: Русиньскый
язык на зачатку 21-го стороча. Позваня на
семінар прияла діректорка Інштітуту русиньского языка і културы ПУ в Пряшові доц. ПгДр.
Анна Плішкова, ПгД. Акція проходила в Піддукляньскій бібліотеці в Свіднику. Веце
інформації так само готовиме до далшого
выданя Інфо Русина.

info РУСИН [7 I 2012]
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cen//a –y ž 1 (hodnota v peniazoch) цінá; nákupná
~ накýпна цінá; úradná ~ урядна, держáвна цінá;
jednotné ~y єднáкы ціны; znížiť ~y знижыти ціны;
v ~e desať еur в цінí дéсять евр; predávať pod ~ou
продавáти пiд цінóв, ниже ціны 2 (hodnota, význam)
цінá, значíня; mať veľkú ~u мáти велике значíня;
stratiť na ~e стратити свóє значíня; to už nemá pre
mňa žiadnu ~u тотó уж не мать про (для) мéне нияку
цінý áбо ниякого значíня; (i) za ~u života за цінý
жывóта 3 (vyznamenanie) цінá, прéмія, нагорóда;
laureát štátnej ~y лавреáт держáвной прéмії; Nobelova
~ Нóбелова прéмія; vypísať ~u выписати прéмію; za
každú ~u hovor. за кáжду цінý; za žiadnu ~u за нияку
цінý, в ниякім рáзі, áни за што на свíті
cencúľ –a m ценцýль
ceng cit. ценьґ, ценьґ-ценьґ
cengáč –a m дзвонóк, elektrický ~ електричный
дзвонóк; plechový ~ бляшáный дзвонóк, дзвонóчок
ceng//ať –á –ajú nedok. 1 дзвенíти, ценьґати; ktosi ~á
хтось дзвóнить, ценьґать 2 (o kove, skle ap.) дзвенíти;
~ peniazmi дзвенíти пінязьми; ~ajú poháre ценьґають
пóгары
cenin//a –y ž pošt. 1 знак поштóвого заплачíня 2
цінный бáлик; ціннé письмо
ceni//iť –í –ia nedok. 1 čo (určovať cenu) цінити,
оцíнёвати; vysoko ~ дорóго цінити, высóко оцíнёвати;
~ na sto eur оцíнёвати на сто éвр 2 koho, čo (hodnotiť,
oceňovať) цінити кóго, што, дорожыти кым, чім;
vysoko si ~ slobodu дорóго цінити (свою) слобóду
cen//iť si –í si –ia si nedok. koho, čo (vážiť si) цінити
кóго, што, дорожыти кым, чім; ~ si slobodu,
priateľstvo цінити слобóду, приятельство; ~ si svoj
život дорожыти свóїм жывóтом
cenník –a m цíнник
cenníkov//ý цíнниковый, по цíннику; ~é ceny

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

Юрій Панько
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цíнниковы ціны áбо ціны по цíннику
cennos//ť –tí ž 1 (hodnota) цíнность ж 2 цíнность,
цíнный предмéт; дорогоцíнность; úschova –tí хранíня
цíнностей
cenn//ý 1 цíнный, дорогый; ~ dar цíнный дарýнок; ~é
papiere ekon. цíнне папíря 2 цíнный, неоцíнюючій;
preukázať ~é služby указáти неоцíнюючі слýжбы
cenotvorn//ý odb. цінотвóрный, опредíлюючій
ціны; ~é faktory цінотвóрны фáкторы; фáкторы,
опредíлюючі ціны
cenovk//a –y ž obch. цíнник
cenov//ý príd. k cena; ~ rozdiel цінóвый рóзділ, рóзділ
в цінí; ~ index íндекс цін; ~á hladina ýровень цін; ~á
politika полíтіка цін, цінóва полíтіка
cent¹ -a m цéнтнер -а; metrický ~ цéнтнер; ťažky ako ~
тяжкый як ваґóн желíза
cent² -a m (minca) цент –а
centaur//us –a m mytol. кентáвр
cent//er¹ –ra m šport. (hráč) цéнтер нападíня
cent//er² –ra m šport. (prihrávka) цéнтер -тра
centigram –u m центіґрáм
centimet//er –ra m центімéтер
centrál//a –y ž 1 hovor. (telefónna) центрáлна
телефóнна станíця 2 (ústredňa) цéнтер, центрáлна
станíця
centralizác//ia –ie ž централізáція; ~ štátnej moci
централізáція держáвной міци, силы; ~ výroby
централізáція выробы
centralizačn//ý príd. k centralizácia; ~é snahy
централізáчны стремлíня áбо тендéнції, стремлíня
áбо тендéнція к централізáції
centralizm//us –u m централíзм; demokratický ~
демократíчный централíзм
centralizovaný централізовáный
centaliz//ovať –uje –ujú nedok. dok. централізовáти
centráln//y 1 (stredný) центрáлный, серéдній 2
(hlavný, ústredný) центрáлный, глáвный, основный;
~ problém центрáлный áбо основный прóблем; ~e
nerstvo anat. центpáлна нервóва сістéма
centrifúg//a –y ž odb. центріфýґа –ы
centrifugáln//y центріфуґáлный, центробíжный; ~а
sila fyz. центробíжна áбо центріфуґáлна сила
centripetálny центріпетáлный, центростремíтелный;
~ pohyb центростремíтелне áбо центріпетáлне
погынáня
centr//ovať -uje –ujú nedok. dok. 1 tech. центровáти
2 šport. подати, пригрáти лóпту до середины
centr//um –a s 1 цéнтер, середина, серéдня
часть; v ~e mesta в цéнтрі мíста; v ~e pozornosti в
цéнтрі осторожности; stať sa ~om pozornosti стáти
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ся цéнтром осторожности 2 (stredisko) цéнтер;
priemyselné ~ промыслóвый цéнтер; dýchacie ~
дыхáтелный цéнтер
cenzor –a m цéнзор
cenzúr//a –y ž 1 цензýра; tlačová ~ цензýра 2
škol. zastar. напомянýтя (родичім о недостáтній
успíшности ученикá)
cenzur//ovať –uje –ujú nedok. dok. цензуровáти
(zastar.); ~ noviny цензуровáти новинкы
cenz//us –u m ценз, зраховáня жытельства;
mаjetkový, vekový ~ маєткóвый, вікóвый ценз або
маєткове, вікове зрахованя людей
cep –u m цíпы mn. č.; mlátiť ~ami молотити цíпами;
ako ~om udretý як бы мíхом удáреный, бýхнутый
ceremón//ia –ie ž церемóнія; svadobné ~ie
сварьбяны//свадьбяны церемóнії; bez ~ií без
церемóній; robiť (dlhé al. zbytočné) ~ie робити (дóвгы
áбо непотрéбны) церемóнії
ceremoniál –u m церемоніáл
ceremoniálny церемоніáлный
ceremoniár –a m церемоніáр, церемоніáлный
мáйстер, обрядник, обрядуючій
cer//iť -í –ia nedok. шкíрити; ~ zuby шкíрити,
вышкіряти зýбы
ceruz//a –y ž, ceruzk//a –y ž блáйвас, церýзка;
farebná ~ фарбяна церýзка áбо фарбяный блáйвас;
atramentová ~ тинтóва церýзка; patentná ~ патéнтна
церýзка
ceruzkový p. ceruzový
ceruzokresb//a –y ž креслíня церýзков, блáйвасом,
церузкóве креслíня
ceruzov//ý церузкóвый, блайвасóвый; ~á kresba
церузкóве креслíня, креслíня церýзков
cesnak –u m чеснóк; hlávka –u головка чесноку
cesnak//ovať –uje – ujú nedok. hovor. чесноковати
cesnakovic//a –e ž чеснокóва пóливка
cesnakov//ý чеснокóвый; ~á polievka чеснокóва
пóливка; ~á vóňa чеснокóвый зáпах, зáпах чеснокá
cest//a –y ž 1 дорóга; poľná ~ полёва дорóга; hradská
~ грáдьска; odbočiť, zísť z ~y одбóчіти, зыйти з
дорóгы; uvoľniť ~u увольнити дорóгу, одстýпити з
дорóгы 2 дорóга, путь ж; spiatočná ~ дорóга нáзад;
vodná ~ мóрьска путь, okružnou ~ou окрýжнов
дорóгов; máme spoločnú ~u мáме єднý дорóгу, мáме
по дорóзі; vydať sa na ~u выдати ся на дорóгу; po ~e,
~ou по дорóзі; životná ~ дорóга жывóта 3 (cestovanie)
путовáня; ~ do Bratislavy путовáня, дорóга до
Братіслáвы; študijná ~ штудíйна, наýчна дорóга;
svadobná ~ сварьбяна//свадьбянá дорóга; ~ vlakom,
lietadlom дорóга влáком, цýґом zastar. ероплáном;
~ peši дорóга пíшы, напíшы; ~ okolo Slovenska
путовáня óколо/по Словáкії, Словеньску; ~ okolo
sveta путовáня по свíті áбо кругосвíтне путовáня
4 (spôsob) дорóга, срéдство, спóсіб; mierovou ~ou
мíрнов дорóгов; úradnou ~ou уряднов, офіціáлнов
дорóгов; súdnou ~ou сýднов дорóгов; administratívnou
~ou адміністратíвнов дорóгов; Mliečna ~ Молóчна
дорóга; krížová ~ a) cirk. крижóва дорóга; б) hovor.
ходжíня по мýкам; zlatá stredná ~ золотá серéдня
дорóга áбо золотá середина; stáť v ~e niekomu
стояти дакóму в дорóзі áбо стояти дакóму попéрек,
крижом дорóгы
cestár –a m дрáжник, дорóжник zastar.
cestičk//a -y ž 1 zdrob. expr. дорóжка, дрáжка 2
дорóжка; ~ vo vlasoch дорóжка во вóлосях; hľadať
tajné ~y глядати обходячі, тайны дорóжкы
cestmajst//er –ra m дорóжный мáйстер
cestn//ý дорóжный; ~á sieť дорóжна сіть; ~á doprava
дорóжный трáнспорт, дорóжна перепрáва; ~é
staviteľstvo будовáня дорóг, дорóжне будовáня
cest//o –a s 1 тíсто; kysnuté ~ кыснуте тíсто; maslové
~ маслóве тíсто 2 hovor. (múčne jedlo) мучны їдла
cestopis –u m дорóжный дéнник, дорóжны зáписы,
óпис путовáня
cestopis//ec -ca m писáтель, описуючій путовáня
cestopisn//ý описуючій путовáня, óпис путовáня;
~ film філм о путовáні; ~é črty путёвы, подорóжны
зáписы, познáчованя
cestou prísl. по дорóзі, по пути; ~ z práce по дорóзі з
робóты, вертáючісь з робóты; ~ späť по дорóзі нáзад
cest//ovať –uje –ujú nedok. іти, ходити, путовáти;
(denne ap.) ходити, iти, путовáти; ~ vlakom іти,
путовáти цýґом zastar. влáком, пóїздом офіц. áбо
на влáку, на пóїзді офіц.; ~ loďou: а) іти, плáвати
на шыфі; б) (často ap.) ходити, плáвати на шыфі
áбо шыфов; ~ lietadlom a) летíти на ероплáні áбо
ероплáном; (často ap.) літáти на ероплáні áбо
ероплáном; ~ úradne путовáти урядні; ~ súkromne
путовáти сукрóмні; dnes ~ujem do Brna днесь ідý до
Брна; ~ na čierno хóдити влáком, автобýсом на чoрно
cestovateľ –a m путóвник, путýючій
cestov//iny –ín ž mn. č. (j. č. –ina) тістовины (j. č.
тістовина)
cestovn//é –ého s дорóжне, путёве 1 (poplatok za
cestu) цінá листка (на влак, на автóбус, на ероплáн,
на шыфу); polovičné c~ половíчный листок 2 admin.
(náhrada za výdavky) путёве
cestovn//ý дорóжный, путёвный; ~ oblek дорóжный
áнцуґ; ~é výdavky дорóжны выдавкы, вытраты; ~
lístok листок на влак, автóбус, тролейбýс і ін.; ~á
kancelária путёва канцелáрня; ~ rozkaz дорóжный
приказ; ~ poriadok дорóжный порядок; ~ pas
дорóжный пас áбо пáспорт; ~ ruch турíзм; ~á horúčka
путóвна горячка
cestujúc//i -ého m путýючій, пасажíр
Позн. ред.
Дальше продовжіня Словника в букві Ц в ІР ч.
8 - 2012

Языковый кутік
Jazykový kútik
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Про нашых найменшых

Pre našich najmenších

Великоднє Гріще

Дорогы нашы діточкы!
В святочній атмосфері, в часі радости і вашых канікул мы знова
пригваряме ся Вам з Вашов – нашов дітьсков сторінков.
Пришла ярь, і з ньов приходить і найвекше свято церьковного
року. А зато і днешнє Гріще мы посвятили тому святу. Знате котре тото свято? Но заісто про вас, діти, є найвекшым святом
Рождество, коли тішыте ся на подарункы од Ісуска. Але выходна
церьков, до якой мы, Русины, приналежыме, поважує за найвекше
свято церьковного року Великдень. Тым святом мы припоминаме
собі, же Ісус умер за нашы гріхы і по трьох днях воскрес. Но і так, як
і при іншых вызначных святах і при тім мають Русины цілы ґенерації свої прекрасны традіції, котры собі холем трошечкы припомянеме і в нашім гріщі.
Сторінку приготовив: П. Медвідь

ПИСАНКЫ
Великдень, тото шпеціалне свято і спеціалный день. Лем раз до
рока, на Великдень, скрашлюють
ся яйця – писанкы або тыж краслиці. Не є тото лем сувенір або
шумна грачка. Писанка ніґда не
їсть ся, але подарує ся родичам,
приятелям. Дівчата можуть дати
єй оливачам. На таку писанку треба мати куряче яйце, віск, писатко
і потравинарьскы фарбы. Під руками нашых шыківных мамочок і дівчат выникають прекрасны художні творы. А чом як раз яйця? Яйце
є сімболом нового жывота. Традіція є повязана і з приходом яри,
котра сімболізує новый жывот,
кідь вшытко зачне цвісти, але і з
хрістіяньсков віров, сімболом нового жывота, котрый нам дав Ісус
свойов смертьов і воскресіньом.
Днесь писаню краслиць присвячать ся много людей і роблять ся
з них і выставкы. В Коломыї на
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Україні докінце істнує музей писанок. Тісячі прекрасных творів

можуть собі цілорочні попозерати його навщівници. Пишете і вы
у вас дома такы писанкы? Пошлийте нам до редакції фото з писанок,
котры вы писали і мы єдного із вас
одміниме шумным подарунком.
ЧОМ ПОСВЯЧАМЕ ПАСХЫ?
Што є пасха істо каждый знать.
Солодкый колач, котрый їме ку
вшыткым добротам, якы суть
приготовлены на великоднім столі подібно як писанкы. Робить ся
лем раз до рока, на Великдень.
Але чом мы його посвячаме вєдно з далшыма їдлами в кошику,
што сімболізує?
Посвячаня їдла на Великдень
є стародавным церьковным
звыком. Показує на реалность,
котру повів апостол Павел, же ці
їсте, ці пєте, або хоць што робите, вшытко треба робити на славу
Бога. Найважнішым їдлом на великоднім столі є Пасха. Посвячена Пасха нам припоминать хліб,
манну, котров Господь кормив
ізраільскый народ на постині, але
і хліб, котрым Ісус кормив своїх учеників. Сімболізує і самого
Хріста, котрый дав себе самого за
спасіня вшыткых людей. І так мы
можеме з радістьов здравкати ся:
Христос воскресе – Воістину воскресе!

Прекрасны Великодны свята вам жычіме!
ВЕЛИКОДНЯ ЗАДАЧА
На обращіку і вы видите кошычок з пасков і з далшыма великодніма добротами. Вы тот кошычок вымалюйте якнайкрасше і пошлийте нам його на адресу до редакції. Найкрасше вымалюваный
кошычок мы одміниме солодкыма лакотиками.
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Інформачный сервіс

Informačný servis

Най каждый наш спів стане
ся красным квітком на
олтарі каждого нашого свята
Анна Семберова

Д

раматік, діріґент, але в першім ряді добрі нам
знамый композітор Штефан Ладижіньскый во
своїм респектабілнім віку 87 років не є неактівный.
Талантованый художник, котрому мы вдячны главні за
його вызначный принос в области сакралной музыкы.
Послідні рокы присвячав ся главні літурґії св. Йоана
Златоустого. Про хоры вытворив четвероголосы

к літурґічным співам, котрым дав книжну форму, і так
могли світло світа увідіти новы Співы к літурґії св. Йоана
Златоустого.
Найновшыма приростками в світі сакралной музыкы
суть збіркы Богородице Діво (Маріяньскы пісні про
мішаный і женьскый хор) і Хрістос Воскрес (Великодны
співы про мішаный хор). Обидві збіркы достали вшыткы
ґрекокатолицькы церьковны хоры на Словеньску.
Наконець лем додавам желаня, котрым нам Штефан
Ладижіньскый пригварять ся нелем як композітор, але
главні як приятель: „Най каждый наш спів стане ся
красным квітком на олтарі каждого нашого свята.“

Партнерямі Інфо Русина

В слідуючім чіслі Інфо Русина дочітате ся:

Округлый юбілей
предсідателя РОС

С Р. Фіцом на тему
народностной політікы
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