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Духновічів Пряшів 2012

Hovorí László Nagy, ktorý bol 14. júna 2012 menovaný do funkcie
splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny. Svojou funkciou
patri pod Úrad vlády SR a bude mať kompetencie v oblasti ochrany
práv a podpory menšín. V minulosti patrili tieto kompetencie
pod vicepremiéra, vláda sa však rozhodla tento post neobsadiť
a právomoci presunúť na úrad splnomocnenca. Premiér Róbert
Fico považuje tento krok za splnenie sľubu zachovať status quo
v otázke národnostných menšín. Pri napĺňaní úloh splnomocnenca
chce L. Nagy spolupracovať so všetkými orgánmi štátnej a verejnej
správy, mimovládnymi organizáciami, politickými subjektmi ako aj
odborníkmi na otázky postavenia národnostných menšín.
Text a foto: S. Lysinová
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,,Som človek, plný nádejí“...

„Post splnomocnenca pre národnostné menšiny patrí všetkým menšinám žijúcim na Slovensku“, povedal L. Nagy na svojej prvej oficiálnej
ceste, ktorú namieril na východné
Slovensko, rovno medzi Rusínov.
22. 6. 2012 sa zúčastnil Literárneho večera v Prešove, na ktorom
bola odovzdaná Cena Alexandra
Duchnoviča za rusínsku literatúru
za rok 2012, organizovaný Ústavom rusínskeho jazyka a kultúry PU
v Prešove.
23.6. - 24.6.2012 zavítal na 50.
ročník Festivalu kultúry a športu
v Medzilaborciach, ktorého organizátorom je mesto Medzilaborce
a Rusínska obroda na Slovensku.

Cena 0,40 e

„Som človek plný nádejí, preto verím, že sa naplní to, čo sa
očakáva od splnomocnenca vlády. Čo sa týka najaktuálnejších
otázok, svoju pozornosť v zmysle
►с. 2

Ґлоса

Інж. Мірон Крайковіч,
підпредседа РОС

Д

якую Вам, отче Поповець,
і Вам остатнім, же сьме могли
в нормалнім часі слухати слово боже. Ани єм ся не сподівав і лем
так нагодні єм в неділю запнув радіо
Реґіна, дашто по девятій годині рано.
Не хотів єм тому вірити, кідь єм чув
церьковный спів в старославяньскім
обряді. По голосі єм спознав голос
нашого духовного отця, того часу
єпарху фарности в Чірчу. Од першого зачутя нашых церьковных голосів
єм не одышов од радія. Выслухав єм
по русиньскы чітаня апостолів, євагеліє і окрему проповідь о. Поповця, як
і його далшы молитвы - вшытко по
русиньскы. По скінчіню літурґії моїма
лицями стікали слызы щастя, не знав
єм ся з тым вырівнати, просто мене
то барз приємні заскочіло. А чом? Бо
подля новой штруктуры высыланя
єм слухав богослужбы в пізных вечірніх годинах, кідь уж вельо старшых
людей з нашого русиньского реґіону
ся ріхтує на спаня або уж спить. За
друге, дізнав єм ся, же чітаня апостолу і євангелія в русиньскім языку
ся в ґрекокатолицькых церьквах не
рекомендує, бо же переклад не є цалком добрый. Такой єм собі подумав, ці
тот переклад по словеньскы є ліпшый
і доконалішый? Далша думка мі перебігла головов, жебы уж передседа
парламентной комісії пан Душан Ярябек, у котрого была наша делеґація,
зачав робити першы крокы.
Спомянув єм собі і на того, котрый
ся найвеце заслужыв о споминаный
переклад до русиньского языка. Трапить мене, отче Крайняк, же хворота
вам одоберать силу і снажіня нам надале помагати. Ці, жебы петіція тому
напомогла? Не знам, хто і як тому поміг, но тым, котры ся о тото причінили
высловлюю сердечне подякованя.
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Зміна центра РОС
і редакції Інфо
Русин
Дорогы нашы чітателі, члены
РОС і сімпатізанты,
од 1-го юна 2012 Русиньска
оброда на Словеньску (РОС)
і редакція Інфо Русин змінили свою адресу, переселили
ся до Жупного дому, на Словеньскій уліці ч. 40 в Пряшові.
То значіть, же вшыткы вашы
письма, опросы і погляды нам
посылайте уж на нову выше уведжену адресу, котру найдете і в
тіражі того выданя Інфо Русина.

▲ Погляд на історічну будову Жупного дому в Пряшові, теперішнього
центра РОС і редакції Інфо Русин.

Телефонны чісла, як і емаіловы
адресы оставають назмінены.
За добру сполупрацу і поміч при здобытю достойнішых
просторів, редакція Інфо Русин із своїм выдавательом
– РОС, высловлює велику
подяку пріматорови Пряшова
ЮДр. Павлови ГАДЯРІМУ, як
і посланцьові МЗ в Пряшові
Мґр. Петрови КРАЙНАКОВИ.

На актуалны темы
►с. 1: ,,Som človek, plný nádejí“...
kompetenčného zákona chcem čo
najskôr upriamiť trom hlavným témam. Prvou je, že od 1. júla 2012
nastupujú do platnosti dôležité
ustanovenia zákona o používaní
jazyka národnostných menšín. To
znamená, že sa rozširujú všetky práva národnostných menšín,
ale najmä veľkých národnostných
menšín - Maďarov, Rómov a Rusínov v oblasti používania svojho jazyka, či už v úradnom styku, v každodennom živote, ale aj oblasti
označenia verejných priestranstiev. Splnomocnenec vlády má
zákonom určenú úlohu, aby pomáhal pri implementácii týchto ustanovení ako aj pri monitorovaní, ale
aj pri riešení problémov, ktoré sa
budú dotýkať tejto problematiky.
Ďalšou dôležitou témou je personálne zabezpečenie úradu, keďže
ten predchádzajúci bol rozpustený.
Pri obsadzovaní pracovných miest
na úrade splnomocnenca budem
apelovať nato, aby v ňom pracovali kvalifikovaní odborníci aj iných
národností ako maďarskej. Chcem
aby národnostné menšiny mali pocit, že je to v prvom rade ich úrad“.
To znamená, že do svojho tímu
prijmete aj Rusínov? Môžete nám
prezradiť aj konkrétne mená?
Samozrejme, že v mojom tíme
budú aj Rusíni znalí danej problematiky a odborníci v oblasti rusínstva. O túto pozíciu je veľký záujem a už teraz mi chodia na úrad
konkrétne návrhy mien. Ja osobne
poznám veľa šikovných Rusínov,
preto nebude problém vybrať, no
zatiaľ nemám konkrétny typ. Avšak

Na aktuálne témy

viem, že sa môžem vždy spoľahnúť
na svojich starých známych Rusínov, s ktorými som v minulosti ako
poslanec NR SR spolupracoval.
Ako to bude s realizáciou financovania projektov zameraných na kultúru národnostných
menšín a vydavateľskú činnosť?
Veď národnostná kultúra ako aj
vydávanie periodickej tlače sa
už skoro pol roka realizuje bez
finančnej podpory Úradu Vlády...
Minulý rok boli vyhlásené výzvy,
v zmysle ktorých boli podané projekty na Úrad vlády – sekciu národnostných menšín, následne prebehli
procesy odborných komisií, ktoré
preskúmali až 1800 podaných žiadosti. Viem, že všetci zástupcovia
národnostných menšín čakajú kedy
sa dostanú k týmto finančným prostriedkom. Preto chcem urýchliť tento
proces, aby sa financie dostali čím
skôr k ich žiadateľom a tým sa mohla
zmysluplne realizovať národnostná
kultúra a vydavateľská činnosť.
Kedy by sa mohli financie
dostať k žiadateľom?
Ja som ešte nemal možnosť ani
len nahliadnuť do týchto navrhovaných zmluv. Veľmi sa ospravedlňujem za túto situáciu, ktorá nie
je mnou zapríčinená, lebo 3-4 mesiace nebol na úrade nikto, okrem
vedúceho úradu, kto by mal kompetencie riešiť a podpisovať tieto
zmluvy. Avšak urobím všetko preto,
aby v prvej polovici júla boli všetky
zmluvy podpísané a následne sa
dostali k žiadateľom. Systém je nastavený dobre, len ho treba adekvátne a časovo skorigovať. V rámci
mojich kompetencií sa budem in-

▲L. Nagy medzi Rusínmi na Literárnom večeri v Prešove. Napravo V. Kupka, ,
prof. Kravčik z USA, členovia poroty pre udeľovanie cien Prémie A. Duchnoviča a
Š. Suchý, významný rusínsky spisovateľ.

tenzívne zaoberať touto problematikou, aby sa táto absencia financií
na budúci rok neopakovala.
Ako hodnotíte výsledky posledného sčítania ľudu z roku
2011 pri zohľadnení faktu, že
počet príslušníkov maďarskej
národnostnej menšiny výrazne
poklesol, naopak počet príslušníkov rusínskej národnostnej menšiny stúpol skoro o 10 tisíc?
Okrem vami uvedených skutočností chcem podotknúť, že pri výsledkoch sčítania ľudu z roku 2011
prebehli aj ďalšie výrazné zmeny.
Napr. 350 000 obyvateľov Slovenska, čo je skoro 3,5 % obyvateľstva,
na rozdiel od predchádzajúcich
rokov sčítania, neuviedli svoju národnosť, čo je absolútna novinka.
Doteraz nevieme prečo, no mnohí
odborníci tvrdia, že to neboli Slováci
ale práve príslušníci národnostných
menšín. Som milo prekvapený, aký

výrazný skok nastal u rusínskej národnosti a je samozrejmé, že tento fakt
bude zohľadnený aj pri rozdeľovaní
finančných prostriedkov pre rusínsku
národnostnú menšinu. U Maďarov nastal až 20% pokles, čo je veľmi výrazný podie, a bude potrebné to odborne
prehodnotiť. Pokles maďarskej národnosti vnímam ako zložitý proces, ktorý
ma svoje demografické a sociálne príčiny. Predpokladám, že okrem týchto
príčin, veľký podiel Maďarov nepodchytilo sčítanie najmä mladú generáciu, študujúcu a pracujúcu v zahraničí,
lebo tento sčítací proces bol veľmi zložitý. Môžem to potvrdiť s určitosťou,
pretože moja dcéra pracuje v Anglicku
a jednoducho nestihla urobiť sčítanie, čo znamená, že tak ako mnohí
vypadla z hry. Výsledky sčítania ľudu
nie sú prijemné zistenie pre maďarskú
národnostnú menšinu, ale ani pre samotný štát, ktorý musí dať vysvetlenie
prečo bol proces sčítania obyvateľstva
na Slovensku taký zložitý.

50. Фестівал културы і шпорту в Меджілабірцях
-сіл-, фото авторкы

В

ера уж юбілейных 50 років
ся одбывать в прекраснім
містечку Меджілабірці Фестівал културы і шпорту. Того року

му жычів і выдареный сонячный
час - 23. - 24. юна 2012. Орґанізаторами акції было місто Меджілабірці і Русиньска оброда на Словеньску. Двойдньовый маратон
за богатой участи людей понукав
множество якостной фолклорной

▲Завершалне лосованя богатой томболы. Зліва до права: Іван Солей, пріматор міста Меджілабірці, Ш.Левканічова і В. Чема, модерараторы юбілейного фестівалу.
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музыки і танця в подобі домашніх і загранічных інтерпретів. Не
хыбило ани традічный фотбал,
де того року тыма найліпшыма
ся стали фотбалісты з УКС Сокол Колбушова Долна із Польска.
Парадный і пестрый кройованый
поход через місто ся зачінав в неділю, участници богатого проґраму
ішли од Музею А. Варголы аж на
амфітеатер. Комерчныма тягаками фестівалу были Гана Заґорова і ґрупа Десмот, котра в неділю
фестівал і закінчіла. Юбілейный
фестівал ся одбывав під покровительством премєра влады СР Роберта Фіца. На акції брало участь
і много вызначных людей з области културного і політічного жывота
на Словенську і споза граніць.
Напр. Ласло Надь, сповномоцненець влады СР про народностны
меншыны (котрый, окрем участи
на културнім проґрамі, ся зышов
і з представителями РОС, быв і на

▲Погляд на масу людей, котры
пришли в неділю пообіді на свій
облюбленый Лабірскый фестівал.

святочній недільній богослужбі
в ґрекокатолицькім храмі в Меджілабірцях), Петер Худік, председа
ПСК, Дюра Папуґа, председа
СРР, як і много іншых посланців
НР СР і членів Світовой рады Русинів.
Акція была реалізована з фінанчнов підпоров уряду влады СР
- проґрам народностных меншын
2012 . Богату фотомонтаж з фестівалу, як і інтересный розговор
з пріматором міста Меджілабірці
Інґ. Іваном Солейом прочітате
в далшім чіслі Інфо Русина.

www.rusin.sk

З домова і зо світа

Z domova i zo sveta

Русиньска оброда ся розрoстать
Як сьме інформовали в попереднім выданю Інфо Русина, ку Русиньскій оброді на Словеньску (РОС) прибыли далшы містны орґанізації, котры были 8. мая 2012 прияты
до КВ РОС, конкретно МО РОС Вранов над Топльов і МО РОС Рожківці. О актівностях врановской орґанізації мы уж інформовали. В днешнім выданю вам передставиме МО РОС Рожківці, як і далшу ,,свіжу“ МО РОС, котра выникла зачатком юна т. р.
у Калній Розтоці сниньского окресу. Выник новых МО РОС (котры подля Станов РОС
вытваряють єй штруктуру) є лем позітівным доказом того, же РОС є флексібілнов
орґанізаційов, котра ословлює чім дале, тым веце новых людей.
С. Лисінова, фото авторкы і –воМО РОС в Рожківцях поведа староста
села Мілан Черемета.
7. 5. 2012 у невеликім селі Рожківці (190
обывателів) меджілабoрецького окресу
выникла MO РОС, котрой головным цільом
є зактівізовати културно-сполоченьскый
жывот у селі. Подля слов Мілана Череметы,
нового председы і старосты села в єдній
особі: ,,люде у селі мають інтерес о културне діяня Русинів. Но фактом є, же село засягла велика асімілація, бо молоды люде

▲На фото М. Черемета, шыковный староста
села Рожківці і председа нововыникнутой МО
РОС у селі.

одходжають. Кідь хочеме утримати холем кус
русинства, мусиме робити акції народностного характеру, котры знова притягнуть людей
ку свому. У Рожківцях вшыткы бісідують по
русиньскы і як свій материньскый язык пишуть собі русиньскый. Но смутніша сітуація
є з народностьов, бо люде у себе мають якысь

комплекс з минулости і пишуть собі радше
словеньску народность. А праві тій реаліті хочеме в будучности забранити і выником МО
РОС, через котру хочеме орґанізовати різны
акції, котры звышать усвідомліня у жытелів
нашого села. Іщі перед выником орґанізації
мы робили пропаґачны акції перед зрахованьом жытельства в році 2011, на котрых брав
участь напр. Федор Віцо. Так само каждорочні орґанізуєме День матерей, на котрім тыж
припоминаме, же быти Русином не є ганьба“,
додавать сімпатічный староста села Мілан
Черемета.
На Установлюючій членьскій сходзі МО
РОС в Рожківцях брав участь і председа
РОС Владимір Противняк, котрый засіданя
одкрыв і у вступнім приговорі высловив подякованя старостови села за інціятіву при
вынику новой орґанізації. Потім подля проґраму были вольбы до орґанів выбору рожківской МО РОС. Новозволеный выбор буде
робити в складі: Татяна Костілникова, Марія
Череметова, Златуша Мілова і Мілан Валалік. За председу орґанізації быв зволеный
Мілан Черемета, за ревізора Мілан Валалік.
Нову орґанізацію буде в КВ РОС заступовати єй председа М. Черемета. Меджі головны
цілі Рожківчанів є: до кінця рока розшырити
орґанізацію до кінця рока холем о 5 членів,
зорґанізовати акцію в рамках Днів русиньскых
традіцій, ожывити русиньску діятельность
головні меджі молодежов, в сполупраці із
Сельскым урядом на челі із старостом села
приготовити условія про выник співацькой
ґрупы. Тота бы была заміряна на русиньскы
традіції і фолклор, залучати ся до роботы
в рамках централной РОС ітд. В завершалній
части новозволеный председа высловив нелем слова подякы за підпору РОС, але і пересвідчіня, же рожківска орґанізація ся стане
достойным репрезентантом РОС.

Кална Розтока
1. юна 2012 была Установлююча членьска
сходза МО РОС в Калній Розтоці сниньского
окресу. На ній за приправный выбор выступив
Ладіслав Гакулін, котрый потвердив інтерес і пропозіції жытелів села о вытворіню МО
РОС в Калній Розтоці. Інформовав, же люде
у селі ся актівно інересують о културно-сполоченьске діяня Русинів, гордо ся голосять
ку Русинам і утримують русиньскы традіції
своїх предків, што, подля Ладіслава Гакуліна,
было і головным заміром заложіня орґанізації. На установлюючій сходзі было приятых
25 членів, котры до выбору МО РОС зволили

▲ Направо новозволена председкыня МО РОС
з Калной Розтокы - М. Кірова із членков выбору
А. Оцетниковов.

6-членный выбор: Мірослава Кірова, Анна
Оцетникова, Михал Ляльо, Михал Мандзак, Владиміра Кузмова і Андрій Куболек.
За председкыню была зволена Мірослава
Кірова а за ревізора Ладіслав Гакулін. В орґані КВ РОС буде орґанізацію заступовати єй
председкыня Мірослава Кірова. З головных
цілів нововыникнутой МО РОС выбераме:
спрацовати план головных задач на рік
2012, зактівізовати роботу головні меджі молодежов і приготовити достойны културносполоченьскы акції у селі і актівно сполупрацовати з центральнов РОС.

Пiдкарпатьскы Русины – проти або за?
Демонсшрація Русинів перед Велвысланецтвом
Руськой федерації в Празі (25.5.2012 )
-р„Хто вы сьте? Чом перед руськым
вельвысланецтвом? А як їм тото поволили? Хто вырішыв? Так, правда, в Чехах
треба рішыти! Не може быти! Істо проти Путіна! Подьме, попозераме!“.
На місці ся указало, же не проти, але просто за, за себе. Перед Русами і Чехами,
жебы припомянути славяньскым братам
дакотры важны і сполочны моменты з історії. Зато і транспаренты: „Слободны Чехы
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і Руси! На демонштрації звучали
історічны арґументы, як наприклад - в 1945 р. Фірлінґер і Молотов одобрали од нас слободу“,
„Е. Бенеш: Судьба Підкарпатьской Руси рішена дефінітівно
на цілы сторіча!?“ але і сучасны
проблемы Русинів на Підкарпатьскій Руси,
як напр. „Приговор Русинови о. Димітрію
Сидорови – позор Україны“. Порядні наголос звучали остры слова – „ани Чехы, ани
Словаци не дали Русинам автономію, але
Русины з такым штатусом ся самы стали

неоодділнов частьов Чеськословеньска...
Як не находиш порозуміня дома, глядаш го
інде. І так бы ся дала характерізовати демонштрація за Русинів на Україні, де їх жыє
найвеце, але наперек тому, їх домашній
штат не узнавать.
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Світ медій і языка

Svet médií a jazyka

Русиньскый язык в школьскім сістемі на Словеньску
Мґр. А. Франко, фото: -вп-

РУСИНЬСКЫЙ ПРОҐРАМ

(3. 7. – 19. 7. 2012)

3. 7. 2012 – ВІВТОРОК
19.00 - 19.30
19.30 – 20.00

Музика народностей
Радіоновины

5. 7. 2012 – ЧЕТВЕРЬ
19.30 – 20.00

Святочный проґрам

7. 7. 2012 – СУБОТА

14.00 – 15.00
20.00 – 21.00
21.00 – 22.00
22.00 – 22.30
22.30 – 23.00
23.00 – 24.00

Музичны поздравы
Радіо молодых
Радіомаґазин
Подобы жывота
Музика народностей
Радіо молодых - репріза

8. 7. 2012 – НЕДІЛЯ
19.00 – 19.45
19.45 – 20.00
20.00 – 20.30
20.30 – 21.00
21.00 – 22.00
22.00 – 22.15
22.15 – 23.00
23.00 – 23.30

П

ід таков назвов зоорґанізовала Русиньска оброда на Словеньску (РОС)
з фінанчнов підпоров Уряду Влады СР
одборный семінар, котрый быв присвяченый
проблематіці русиньского языка. Ґарантом
проєкту быв Мґр. А. Франко, член ВВ РОС
за Меджілабірці, котрый мать в змыслі Узнесіня ВВ РОС заподівати ся школьсков проблематіков. З рефератами о сучасній сітуації
в русиньскім школстві выступили В. Противняк, председа РОС, Мґр. М. Ґай, учітель про
контінуалну освіту русиньского языка, МПЦ
Пряшів, доц. ПгДр. А. Плішкова, ПгД., діректорка Інштітуту русиньского языка і културы
ПУ в Пряшові, ПгДр. К. Копорова з ІРЯК ПУ
в Пряшові, ПаедДр. М. Ясикова, діректорка
ОШ з навчалным языком русиньскым в Ча-

бинах. За Міністерство школства СР брав
на акції участь Мґр. Я. Яраба, ведучій одділіня школ з навчаньом языків народностных
меншын, котрый мімо свого реферату прочіатав і підпорне письмо міністра школства СР Д.
Чапловіча. Семінар быв адресованый головні учітелям, котры уж учать русиньскый язык
в містах і селах, де жыють Русины, респектівно де суть вгодны условія на потенціоналну
выуку русиньского языка.
Акція одбыла ся в просторах ОШ Михала Сопіры у Радвани над Лабірцьом, де
в окремых выступах, як і в діскузії одзвучали
похвалы на слова тых, котры ся актівно заподівають посилніньом выукы русиньского языка меджі молодыма людми. Меджі
притомныма не хыбовали і слова крітікы, переважні на компетентны штатны уряды, конкретно, в неповніню приятых задач в области
фінанцованя выукы русиньского языка ітд.

Село грать, співать і думу
думать: Торискы
Приповідка: З. Ковалчікова:
Вакаційны черепкы
Музичны поздравы
В. Купка: З творчости А.
Солженіціна
Радіомаґазин - репріза
Музична релація
Бесіда кумів – репріза
Музика народностей

9. 7. 2012 – ПОНЕДІЛЬОК
19.30 – 20.00

Радіоновины

11. 7. 2012 – СЕРЕДА
19.30 – 20.00

Радіоновины

13. 7. 2012 – ПЯТНІЦЯ
19.30 – 20.00

Радіоновины

17. 7. 2012 – ВІВТОРОК

19.00 – 19.30
19.30 – 20.00

Гітпарада русиньскых співанок
Радіоновины

19.7.2012 – ЧЕТВЕРЬ
19.30 – 20.00

Радіоновины

▲Погляд на участників одборного семінара, котрый быв присвяченый русиньскому языку. Першый
ряд зліва до права: А. Плішкова, К. Копорова, А. Фецура, М. Керекніч. Другый ряд справа: П. Дупканіч і
М. Караш.

VІI. меджінародне бєнале ру- Русиньськый язык –
синьской културы в Криниці
уж в ЗАКОНІ Україны!
-мк-

В

днях 26. – 27. мая 2012 ся в малебнім полъскім містечку Криниця одбывало уж VII. Бєнале
лемківской/русиньской
културы.
Його орґанізатором было Стоварішыня
Лемків на челі з Андрійом Копчом,
його председом і членом Світового
конґресу Русинів за Польско. На тій меджінародній мултіжанровій акції были
умелці з Польска, Румуньска, Сербії,
Україны, Мадярьска і Словеньска.
Русинів Словеньска на Бєнале репрезентовав ФК Хемлон з Гуменного і ФК
Барвінок з Камюнкы. Неоодділнов
частьов выдареной двойдньовой акції
было положіня квітів ку памятнику русиньского маляря Е. Дровняка (Нікіфора) за участи русиньскых делеґацій,
маніфестація колектівів в народных
кроях містом, выставка русиньскых
умелців, інтересна літературна бісіда,
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семінарь на тему Русиньска култура
в Европі, танечна забава і концерты
театралных, музичных, співацькых
і танечных колектівів. ФК Хемлон з Гуменного ся дістала честна роль – своїм
выступом достойні завершыти ціле Бєнале. Їх концерт ся одбыв в в парадній
концертній салі криницькых купелів.
В проґрамі представили танці Форґачі, По шафовскы, Хто ліпше, Збойник
і Збойницька забава. Співаци заінтересовали русиньскыма, але главнї
збойницькыма співанками. Гімнічну співанку Жывите людіє співала із співацьков ґрупов Гачуре постоячкы ціла сала.
Уж традічно ся в Криниці в часі Бєнале одбыло і засіданя Світовой рады Русинів під веджіньом єй председы Дюра
Папуґы зо Сербії.. Словеньско на засіданю заступували председа Русиньской
оброды на Словеньску Владимір Противняк і председа Світового форума
русиньской молодежі Інґ. Мартін Караш.

5

. юна Верьховна рада Україны прияла в першім чітаню
закон о засадах штатной языковой політікы. За схваліня
даного рішіня голосовало 234 народных посланців.
Єдиным штатным языком Україны, в згоді з єй Уставов,
є україньскый язык. Презідент країны Віктор Януковіч
у предволебній кампані і представителі Партії реґіонів
обіцяли зробити другым штатным языком i руськый язык.
Ку тому, жебы внести зміны до україньской уставы, треба в Раді 300 голосів. 24. мая в салі засідань Верьховной Рады, по діскузії о языковім законі, з котрым пришли посланці фракції Партія реґіонів Вадім Колесніченко
і Сергій Ківалов, настала битка. При тім ся очекує, же
до регіоналных языків або языків меншын Україны належыть, окрем іншых, і русиньскый язык.
До приходу руськой влады на Закарпатя, русиньскый
язык мав свою граматіку і букварь, учів ся в основных
школах і ґімназії.
Ку тому, жебы ся желаня українскых Русинів наповнили, мусить ся зрахованю людей записати Русинами не менше як 10% жытельства, а у Верьховній раді
Україны мусить за зміну Уставы голосовати найменше
300 посланців.
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Інформачный сервіс

Informačný servis

Історічні першы ославы Дня
Русинів у Вранові над Топльов
,,Днесь мам тоту честь привитати Вас в мені враносвской Містной орґанізації Русинькой оброды на Словеньску (МО РОС), на історічні першім стрітнутю Русинів
жыючіх у Вранові над Топльов і його околіці. Наша містна орґанізація єствує 5 місяців, мать 28 реґістрованых членів і з нагоды Дня Русинів на Словеньску, котрый
приналежыть на 12. юна, мы рішыли уж днесь (3-гo юна) зорґанізовати ославы,
котрыма хочеме ословити нелем Русинів, але і вшыткых Врановчанів маючіх позітівне одношіня ку прекрасному русиньскому фолклору.
Текст і фото С. Лисінова

У

Вранові жыє дакілько десяток Русинів,
котры мають в почливости своє історічне коріня, материньску русиньску бісіду,
традіції і не забывають на богаты одказы своїх предків. Так само усвідомлюють собі глубку
і вызнам основных фактів о історії Русинів як
етніка, котре ся довго формовало на теріторії
северовыходного Словеньска“. То суть слова Штефана Дрозда, підпредседы МО РОС
у Вранові над Топльов, котрыма славностні
одкрыв помпезны ославы Дня Русинів на теріторії Горного Земпліна. На акції, котра ся
одбыла 3-го юна 2012 на амфітеатрі Лісіка 1.
мая у Вранові, было чути великый ентусіазмус і силу хотіня орґанізаторів звыразнити, же
Русины рівноцінно належать до того реґіону.
Богатый културный проґрам, в котрім, мімо
трефного і гуморного модераторьского слова Іґора Латы (атріста ТАД), выступили і ФК
Хемлон з Гуменного, Тріо Маґуровых, містны
врановскы гармонікарі ці МСҐ Гачурі з Гуменного, поступні притягнув велику кількость
участників. Меджі нима не хыбовали ани
председа РОС В. Противняк, котрый ся так
само приговорив ку врановской публіці, П. Ковач, председа врановской МО РОС, як і іншы

▲ Підпредседа МО РОС у Вранові над Топльов Штефан Дрозд із свойов внучков, котра в
проґрамі выступила з прекрасныма русиньскыма
співанками. Взаді Т. Латтова, жена успішного модератора Дня Русинів у Вранові.

Іґор Латa (атріста ТАД) модераторь акції.

вызначны люде врановкого окресу, напр. ортопед МУДр. М. Ялч, подникателі В. Бурцін і
Л. Бляха. Врановскых Русинів пришли підпорити і член ВВ РОС А. Франко, як і членове
ДР РОС А. Кузмякова і П. Дупканіч. Милим
преквапліньом была і участь підпредседы
Пряшівского самосправного краю і пріматора
Вранова в єдній особі Інґ. Яна Раґана, котрый
про Інфо Русин повів: ,,Акція ся мі барз лю-

бить і єм барз радый, же Русины нашого міста суть такы актівны. Мають у мене выразну
підпору і до будучности, уж теперь ся тішу на
далшы акції, котры будуть у Вранові. Меджі
Русинами мам вельо приятелів і сокласників,
зато можу одкрыто повісти, же Русины суть
добры люде, ку котрым ся одношам з почливостьов. Дякую за таке прекрасне пообідя“.
На слова подякы не забыв і председа МО РОС
у Вранові Павел Ковач, котрый, окрем іншого,
в завершалній части акції повів: ,,Не є найголовніше ці мы Русины, Мадярі або Ромове,
але головне є, яке у нас сердце і почливость
ку нашам предкам“. А досправды русиньске сердце было барз чути на врановскых
ославах Дня Русинів, за што орґанізаторам
належыть велика подяка.

▲Пріматор міста Вранов над Топльов – Інґ. Ян Раґан (третій справа) меджі функціонарями РОС і членами врановского выбору МО РОС.
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Рекомендуєме

Odporúčame

Пряшів належав
Русинам – славили
свій день
А. Кузмякова, -сіл-, фото авторькы і ак

СПІВАЮЧІ НА ДЕНЬ РУСИНІВ
Словеньскы Русины собі за своє свято выбрали 12. юн. Тым
надвязали на традіції з часів 30-ых років минулого сторіча, коли
ся орґанізовали Дні русинькой културы, быв святочно одкрытый
памятник нашого славного будителя Александра Духновіча в Пряшові (10. – 12. юна 1933), а в Празі одбыв ся першый Славяньскый
зязд (12. юна 1848). Тогорічный День Русинів його главный орґанізатор – Русиньска оброда на Словеньску - зорґанізовал на 10.
юнову неділю у Пряшові.
Уж по 14. годині пообіді на парковиско перед шпортову галу на
Баштьовій уліці в Пряшові приходили на автобусах участници свята з міст і сел - з окресів
Меджлабірці, Гуменне, Снина,
Бардійов, Свидник, Стара Любовня, Вранов над Топльов,
Кошыці, а самосов в немалій
кількости і домашні Пряшівчане.
По звітаню вшыткы участници
свята уж маніфастачным походом, весело і співаючі цілов Пажарницьков уліцьов ішли вздати
голд русиньскому великанови
Александрови Духновічови, ку
його памятнику, котрый ся находить над берегом рікы Торисы
і по котрім несе назву Намістя
Александра Духновіча. Співаючій поход Русинів, на переді
котрого із заставов крачав Онуфряк, єден з актівных орґанізаров
акції, привертав на себе увагу
нелем людей на уліці, котры ся
прислуховали русиньскому співу
і фотили, але многы повыходили
і на облакы. Святочный акт при
памятнику А. Духновіча одкрыв
і вшыткых участників привітав
Владимір Противняк, председа Русиньской оброды на Словеньску. Святу молебень перед
памятником одправляв о. Петро
Сорока, православный священик з Осадного. Він у своїй проповіді звыразнив, же Русины од
давных давен жыли з церьквов
а так вшытко, што робили, было
з ньов тісно повязане. Закликав
русиньскых родичів, бабкы і дідків, бісідовати із своїма дітьми по
нашому, не по словеньскы, жебы
утримовали тото наше, што нам
заповідав і наш великый Духновіч. Хоровым співом Многолітствія, ся завершыла перша часть
тогорічного Дня Русинів, на котрім богату участь творили нашы
і словеньскы медія. Такой у тот
день РТВС у своїм главнім вечір-
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нім справодайстві одвысылала
цінны інформації о Дні Русинів
у Пряшові. Од памятника А. Духновіча знова маніфестація співаючі прямовала до центра Пряшова, де нас по дорозі маленько
покропило, але звучный спів розогнав хмары і могла зачати друга
часть нашого свята уж в центрі
міста.
2. часть ослвав несла атрібут професіоналности
Як сьме увели в першій части, Русины Словеньска славили свій день у своїм історічнім
центрі - в Пряшові і ослава то
была досправды величезна і достойна. Тот рік цілословеньскы
ославы Дня Русинів, одбывали
ся 10. юна 2012 - по пєтнім акті

▲ Погляд на маніфестацію співаючіх Русинів котра од памятника
прямовала до центра Пряшова.

і святочній маніфестації центром
міста, кулміновали славностным
ґалапроґрамом. Тот ся одбывав
на главній трібуні в Пряшові, де
го одкрыли председа РОС Владимір Противняк, потім і председа Світового форуму Русинів Інґ. Мартін Караш, котрый
словеньскым Русинам передав
поздравы од загранічных Русинів.
Концепція тогорічного проґраму была заміряна на выступы
професіоналных русиньскых тілес, (ТАД і ПУЛС), де через них
режія і драматурґія проґраму
намагала ся простор в Пряшові
перенести до русиньской околіці.
Вітриком выдуму, ноншалантного нонсенсу, іронічной імаґінації,

ніжного надгляду одбыло ся бравурне выступліня артісткы ТАД
Владиміры Бреговой, в урывку
з монодрамы Єкатерина Івановна. Она своїм выступом публіці
понукла надію і выслободжіня
в
притомности
перелинаючой ся минулостьов. Зато собі
выслужыла великый аплавз. Тот
собі здобыв і професіоналный
ПУЛС, котрый в проґрамі
Очарованы поглядом, досправды
очаровав публіку аж так, же колектів мусив два раз придавати. Їх выступліня было зложено
з десятьох співацько-музичнотанечных композіцій, а в окремых
частях сістемово добрі западало
до свята Русинів - старшы могли

▲ о. Петро Сорока, православный священик з Осадного, котрый перед памятником А. Духновіча одправляв

Святу молебень.
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Рекомендуєме

Odporúčame
◄ Погляд на богату пряшівску пу-

бліку, на котру ся по уводнім доджу
усміхло сонечко.

заспоминати а молодшы набрати
іншпірацію.
День Русинів пришли поздравити і Шарішскы ґаваліре
з недалекого Великого Шаріша, з котрыма собі заспівала
і Русинка Любіца Губцейова.
Они заінтересовали дзвонковов
музиков і своїм выступом лем
потвердили, же контінуіта Руси-

▲ А. Кузмякова при презентації публікації Наша двадцятьрічна путь.

нів з іншыма народностями, як
і майорітным обывательством
в Пряшові є досправды інтензівна. Спестріньом проґраму была
і презентація публікації під назвов Наша двадцятьрічна
путь од авторкы Мґр. Анны
Кузмяковой і кол. Зборник документів є присвяченый 20. річніці
єствованя Русиньской оброды
на Словеньску, як першой русиньской пореволучной орґанізації, котра зачала возроджуючій
процес Русинів на Словеньску.
Авторка на сцені публікацію
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славностні представила і в короткости розповіла о єй зроді. Ку
єй уведжіню до жывота призвала
і співавтора – Інґ. Павла Дупканіча з Меджілаборець, з котрым
сімболічно книжку посыпали
глинов з лабірской землі (котра
сімболізує взник РОС якраз в Меджілабірцях). Треба додати, же
далшым співавтором публікації
є Мґр. Александер Франко,
котрый про хвороту не міг быти
на презентації. Інформації о публікації, котру выдала РОС, принесеме в далшім выданю Інфо
Русина. Но з того місця хочеме
авторам высловити велике подякованя, же на професіоналній
уровни здокументовали вывой
нелегкого народностного оброджованя Русинів, котрый ся одзеркалює в споминаній книжці.
Далшым атрібутом професіоналности было модераторске слово у выконаню артісткы
ДАД Яркы Сисаковой, котра
у своїх вступах розповіла о тім,
чом ся славить День Русинів на
Словеньску, представила актівности РОС - головного орґанізатора і звыразника далшый
вызнамный факт. Конкретно тот,
же ґалапроґрам Дня Русинів быв
присвяченый і як подякованя
вшыткым тым, котры собі при
зраховавню жытельства в 2011
записали русиньску народность
і своїм почіном ся заслужыли
на тім, же кількость Русинів ся
од посліднього списованя скоро
о 10 тісяч людей звекшыла. Іщі
раз вам вшыткым дякуєме.
Окрем функціонарів РОС пришли День Русинів поздравити

пріматор міста Свидник, Інґ. Ян
Голодняк, пріматор сусіднього
міста Сабінов Інґ. Петер Молчан,
председа МО Матиці словеньской в Пряшові Др. Ладіслав
Матиско, посланець Містьского
заступництва в Пряшові Мґр.
Петро Крайняк і др. РОС забезпечіла про участників і станок
з обчерствіньом, де ся подавав
про позваных гостів і выступаючіх
ґуляш задарьмо, другый станок

вєдно з публіков, люде іщі довго
меджі собов бісідовали, мали добру дяку і лем помалы одходили
з пряшівского цента міста. Пряшів
в тот день досправды належав
Русинам. Были там меджі своїма,
у своїм історічнім центрі і чули
ся там як дома. А добре чутя
з выдареной акції мали нелем
орґанізаторы, пряшівкы Русины,
як і Русины з реґіонів, обдив
і радість з доброй акції нам дали
наяво і нерусины. Є миле чути
позітівны слова од людей, котры
не суть Русинами. А миле почутя
мають орґанізаторы так само із
сполупраці з містом Пряшів, котрого сімпатічный пріматор ЮДр.
Павел Гадярі мав над Дньом
Русинів покровительство, а місто было і сполуорґанізатором
акції. Зато му з того місця, главні пріматорови, высловлюєме
велике дякуєме, конкретно за
поміч з медіалнов пропаґаційов
акції, як і забезпечіньом головной
трібуны в центрі міста. Сценар,
режію і технічно-орґанізачне забезпечіня приготовила Сілвія
Лисінова, за доброй помочі
Алехандра Онуфрака і Лукаша
Череметы, котры орґанізачні помагали приготовити тоты ославы.
А коли буде тота акція зась? Но
предці о рік. Тішыме ся на вас
у Пряшові зась. На вшыткых, на
Русинів і на Словаків. На людей,

▲ Професіоналне выступліня В. Бреговой з урывком з монодрамы Єкатерина
Івановна.

быв присвяченый на презентацію русиньской пресы, ЦД і книжок. А хоць богатый културный
проґрам коло шестой годины
вечір закінчів многолітсвійом про
русиньскый народ, яке заспівали вшыткы выступаючі на акції

котры собі важать нашу културу
і вдяка котрым робота на такых
акціях мать ціну. На конець іщі
додаваме, же акція была приготовлена з фінанчнов підпоров
Уряду Влады СР - проґрам култура народностных меншын.
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Sviatok rusínskeho slova

На 13. Духновічовім Пряшові
доміновали „малюсі“
Періодічно уж 13 років орґанізує Русиньска оброда на Словеньску (РОС),
цілословеньскый конкурз в декламції поезії, прозы, властной творчости, малых
сценічных форм а найновше і іншых модерных літературных жанрів під назвов
Духновічів Пряшів. Конкурз каждый рік приношать новы інтересности і богатство прекрасного русиньского слова. Так было і 15-го юна 2012 в Театрі А. Духновіча в Пряшові, де на професіоналній русиньскій сцені ся одбыв 13-ый річник того
популарного конкурзу. Акція під тов значков за тых 13 років привела до центра
русинства веце як 1000 декламаторів з різных кутів Словеньска, передала множество інтересных цін, выголосила уж 4-ох Лавреатів, гостила много загранічных
участників і некомпромісных, но справодливых поротців.
Текст і фото: С. Лисінова
Тото холем в короткости характерізує 13
річників, в тім чіслі і послідній. Тот мож поважовати за іншый і в тім, же дотеперь на ним
брали найвекшу участь праві наймолодшы
декламаторы першых двох катеґорій, котры
творили школкарі і школярі першого ступіня основных школ. А якраз тота дітьска
спонтаность в контексті русиньского языка
вытваряла на тогорічнім конкурзі трефне доповніня назвы о домінації тых наймолодшых.
,,Малюсі“ досправды на конкурзі давали
самых себе, а о їх чістоті і щірости не мож
похыбовати. Наймолодшов участничков была
лем 4-річна Ліліянка Ізофова з МШ у Свиднику, котра выпараджена в крою указала своє
дітьске майстерство. Кідь выхаджала на сцену, помалы єй не было ани видно, но своїм
ангельскым голоском очаровала вшыткых...
А так лем з радостьов конштатуєме, же
сьме рады, же сьме могли зробити через
перфектны ціны радость маленькым душічкам, а они зась нам, бо в них видиме свою
будучность.
ЕМОТІВНЫЙ ЗАЧАТОК
Досправды нас тішыть, же до міста Пряшова, котре є міцно споєне з меном славного русиньского великана А. Духновіча, рады
приходять участници практічно з каждого
реґіону Словеньска. Того року на акції брало участь 71 декламторів з окресів Снина,
Меджілабірці, Свидник, Бардійов, Стара Любовня, Стропков, Кошыці і Новы Замкы. А то
довєдна творило участь із 3-ох матерьскых,
12-ох основных, трьох середніх школ
і штуденткы Пряшівской уіверзіты. Свято
літературного русиньского слова одкрыло
ся русиньсков гімнов Я Русин быв..., а за єй
звучаня декламаторка выпараджена в крою
несла русиньску заставу. По емотівній части,
модераторского слова ся хопила Сілвія Зелінкова, редакторка русиньского высыланя
СРо в Кошыцях, котра привитала і цінных
гостів як: В. Кухарову і Б. Шабекову з Крайского школьского уряду в Пряшові, М. Путноцку, ведучу одділіня културы і шпорту з МУ
в Пряшові, Л. Матиска, крайского председу
МС в Пряшові і іншых. Тринадцять років презентації русиньского літературного слова собі
фурт заслужыть холем пару вдячных слів,
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а тоты высловив тот найкомпетентнішый за
главного орґанізатора, председа РОС Владимір Противняк, котрый і святочно одкрыв 13.
Духновічів Пряшів.
ОДБОРНА ПОРОТА: ПЕРЕВЛАДАЛИ
ТВОРЫ ОСИФА КУДЗЕЯ
Одборна порота была дослова одборна,
бо єй творили ,,кумштмайстры“ з окремых
професіоналных фахів културно-освітньой
роботы в жывоті Русинів на Словеньску, як:
Мґр. Анна Мигальовова з Меджілаборець
- перша учітелька русиньского языка на Слоевнську, Мґр. Анна Кузмякова, основателька Духновічового Пряшова і єдна із авторок
Орфоґрафічного словника русиньского языка
і іншых публікацій, Доц. ПгДр. Юрій Панько,
к. н,. єден із кодіфікаторів русиньского языка
на Словеньску і автор многых публікацій о русиньскім языку, Любіца Губцейова, діректорка народностной МШ в Пряшові і Маріян
Марко, діректор Театру А. Духновіча, котрый
мав при завершалній оцінці два голосы. По
представліню пороты уж міг зачати окремый
конкурз, де ся декламаторы черяли на сцені
єден за другым, як їх выкликовала модераторка. Декламовали творы русиньскых поетів
і прозаіків, але і переклады іншых писателів.
Найвеце звучали (як і по минулы рокы)

▲ Декламаторкы конкурзу ДП з бардійовского
окресу.

▲ Наймолодша участничка Духновічового Пряшова - 4-річна Ліліянка Ізофова з МШ у Свиднику.

творы русиньского писателя Осифа Кудзея з Няґова, просто Осиф Кудзей є фурт
,,ІН“! А перед його популарностьов каплап
долов! Но самособов, же было чути і творы
далшых писателів як Ш. Сухого, М. Ґіровой,
Ш. Смолея і іншых. Уровень декламованя подля многых была порівнаючі з попередніма
річниками ліпша, за што може і факт, же до
Пряшова пришли лем тоты найліпшы, котры
здобыли першы три місця на окресных колах.
Зміна сценара 13. річника Духновічового Пряшова была інша опроти попереднім і в тім, же
орґанізаторы на сцені ТАД вычеряли жанры,
то значіть, же з декламованя ся перешло перед коротков перервов на жанер танечный
і співацькый в поданю маленкых дітей із МШ
на уліці Земпліньскій і народностной школкы
на ул. Сладковічовій в Пряшові, што многых
декламаторів посмілило, бо наймолодшы
діточкы співали і танцьовалы як о душу.
ЛУКРАТІВНЫ ЦІНЫ ПРО ЛАВРЕАТА
РОС, як головный орґанізатор Духновічового Пряшова, уж 4. рік выголшує (мімо першых
трьох цін в окремых катеґоріях, котры становлює одборна порота) і Лаврета Духновічового Пряшова. Тым ся може стати декламатор, котрый ся найвеце раз зучастнив на
цілословеньскім конкурзі Духновічів Пряшів,
або холем 3 раз здобыв 1. місце в окремій
катеґорії. Того року тоты условія найвеце
сповняла сімпатічна школярька із МШ з ОШ
в Пчолинім сниньского окресу, лем 11 річна
ЗУЗАНА ҐАЙДОШОВА, котра дотеперь брала участь на 5-ох цілословеньскых конкурзах,
а з того здобыла 3 раз перше місце. Зузка
была переможкыньов і тогорічного конкурзу,
де в ІІ. катеґорії - поезії, за декламованя твору
од Штефана Сухого – Перша поміч здобыла
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так само перше місце. Свіжа Лавреатка мать
досправды декламаторскый талент. Зато собі
однесла і адекватны ціны, котры были того
року міморядні лукратівны і дорогы. Мімо презентів од РОС (книжкы, грачкы, солодкости
і школьскы потребы) здобыла і переносный
ДВД, ТВ перегравач в єднім, в ціні 180 Евр,
котрый про Лавреата даровав МУДр. Петер Худік, председа ПСК, як і Сваровского
шперкы закомпонованы на переноснім
УСБ ключі, в ціні 150 Евр, котры до конкурзу даровав пріматор міста Пряшів ЮДр.
Павел Гадярі. В мені пріматора пришов ціну
передати Владимір Бабілоньскый, ведучій
канцеларії пріматора Пряшова. Подля слов
мамкы Лавреаткы Зузаны Ґайдошовой ст. (котра нам по конкурі телефоновала) „вшыткы
дома были з тых цін в шоку, же ани во сні бы
їх не напало, же Зузка з Пряшова прийде до
Пчолиного з такыма цінами“, додавать емотівно пані Ґайдошова. Думаме, же ку тому не
треба ниякый коментарь. Лем тото, же на Духновічів Пряшів ся досправды оплатить прийти. Порота, окрем цін в окремых катеґоріях,
уділила і далшу шпеціалну ціну пороты про
Аннумарію Ґніпову, штудентку з Церьковной споєной школы у Снині, за єй інтересну
властну творчість і выняткову умелецьку де-

Sviatok rusínskeho slova

▲ Діточкы із МШ на Сладковічовій уліці в Пряшові розвеселили вшыткых участників конкурзу своїм шумным співом.

кламацію. Ціну (богатый дарунковый кошык)
єй даровав крайскый председа Матиці словеньской в Пряшові – Ладіслав Матиско.

Буде в Пряшові памятник
Александра Павловіча?
С. Лисінова, фото авторкы

В

Пряшові маме уліці, намістя і інштітуції
названы по русиньскых будителях напр.
Духновічово намістя, Намістя єпіскопа
Василя Гопка, Котрадова уліця, Уліця єпіскопа Ґойдіча і т. д. Перед часом выникла думка,
жебы на Павловічовім намістю в Пряшові быв
выбудованый памятник нашого русиньского
будителя Александра Павловіча (1819- 1900),

по котрім є найвекше намістя в Пряшові назване і котрый є похованый у Свиднику. По
предложіню пропозіції, на стрічі посланців МЗ
за Выбор містьской части ч. 4 в Пряшові з
жытелями той части міста было вырішено, же
стрітнутя з цільом выбрати найвыгодніше місце
про осаджіня памятника і діскузія о можностях
реалізації проєкту про выбудованя памятника,
одбуде ся в середу 13. юна о 15.00 год. 2012
рівно на Павловічовім намістю в Пряшові. А так
і было. Ту приправный выбор в складі Петро

ВЕЛИКЕ ДЯКУЄМЕ
Жебы РОС могла потішыти дітьскы душічкы
красныма цінами, а то в часі кідь на акцію Духновічів Пряшів 2012 не было ани єдно Евро,
мусила ословити спонзорів і різны інштітуції
в Пряшові. Зато з того місця высловлює велике подякованя за добру сполупрацу і поміч при
забезпечіню цін про участників конкурзу, а то
Містьскому уряду в Пряшові, його одбору
школства, културы і шпорту, председови
Пряшівского самосправного краю МУДр.
П. Худікови, пріматорови міста Пряшів
ЮДр. П. Гадяріму, Крайскому школьскому уряду в Пряшові, орґанізації молоды
Русины, о. Франтішкови Данцакови, Інж.
Міронови Крайковічови, посланцьови МЗ
в Пряшові Мґр. Петрови Крайнякови і Матиці словеньскій. Іщі раз вам сердечно
з почливостьов дякуєме, бо і вдяка вам
може якраз з тых молодых людей, будуть
продовжователі нами започатого русиньского діла або добры русиньскы писателі,
котры переберуть штафету од старшого
поколіня русиньскых літераторів. На конець уж лем зо скромностьов додавам, же
сценарь, режію і технічно-орґанізачне забезпечіня акції приготовила моя ,,маличкость“ і,
же комплетны выслідкы Духновічового Пряшова найдете на предпослідній страні.
Крайняк мол. Федор Віцо і Рудолф Павловіч
скликали компетентных з цільом высловити
ся ку тому заміру і обговорити далшый поступ
при реалізації проєкту. На стрічі брали участь і
посланці МЗ в Пряшові, Стано Ґреґа, Жанетта
Ланґова, Іван Бенко, Йозеф Ткачік, як і сохарь
Любомір Пурдеш, архітект Владимір Ліґус і за
родину Павловічовців Рудолф Павловіч, мімо
іншого, автор публікації Ґрекокатолицькый рід
Павловічовців із Шарішского Чорного (19631900), Пряшів, 2010. Вшыткы притомны думку
підпорили і были згодны з тым, же Павловічово намістя мать великы архітектонічны находиска, зато треба перед реалізаційов проєкту
тоту ідею конзултовати з памятковым уставом
в Пряшові. Быв обговореный і замір проєкту
в тім змыслі, ці памятник буде на пєтнім місці або на ним буде звыразненый вытварный
акцент в середині простору. В діскузії при
тім пункті была згода, же было бы найліпше,
кебы памятник стояв на лівім боці (од коляйніці) в парчіку, де суть к діспозіції лавочкы, як
і достойный простор на задуманя і одпочінок.
Треба повісти, же перша ідея проєкту є підпорена і од ,,не Русинів“ а теперь наставать
далшый вопрос, хто або яка інштітуція буде
автором проєкту на вытворіня конкретного діла
памятника А. Павловіча. Ку тому пункту были
передложены пропозіції, жебы ся тым проєктом заподівали русиньскы орґанізації в Пряшові, респ. Світовый конґрес Русинів, котрый
мать так само центер у Пряшові. Сила хотіня і
підпора, як од посланців МЗ, так од міста Пряшів, ся явить, же є на добрій дорозі. Зато віриме в успішну реалізацію проєкту з надійов,
же в близкій будучности ся місто Пряшів буде
пышити і памятником такого русиньского великана, якым быв А. Павловіч.
◄ Фото із участників стрічі, яка ся одбыла з
цільом выбрати найвыгодніше місце про осаджіня памятника А. Павловіча в Пряшові, рівно
на Павловічовім намістю.
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Културны актівіты

Kultúrne aktivity

Браво, бравіссімо, Пульсаци...
19. юна 2012 ся в просторах МКЦ в Гуменнім одбыла прекрасна акція – премєра
Піддукляньского умелецького людового субору з Пряшова (ПУЛС). О тім, же акція
была досправды прекрасна, свідчать і такы факты, же ПУЛС першый раз у своїй історії реалізовав свою премєру мімо Пряшова. Тоту честь дістало праві місто Гуменне
і о якости нового проґраму свідчіть пять прідавків выступліня і неутихаючі аплавзы
вдячных участників, котры пришли, хоць в тот день ся грав гокей нашых репрезентантів з Чеськом. А вера, тоты, што пришли, не обановали. Виділи і чули чарокрасный
спів, музику і танці - богатого проґраму, котрый ся лем так, на Словеньску не видить,
а што головне, не в поданю нашых колектівів. Премєровый проґрам ПУЛС-у Душа повна людей є о любови у вшыткых єй подобах.
М. Кереканіч, фото автора

А

втор проєкту Доц. Владимір Марушін,
АртД. вєдно із своїма сполупрацовниками подрібно і з людьскым надглядом
спрацовав тему ласкы до окремой музичнотанечной подобы, в котрій ся міг найти нелем каждый умелець, але і каждый, хто при-

сістемово западали до цілковой выставбы
премєрового проґраму. Зо закуліся знам,
же процес творбы быв барз тяжкый,а може
і праві зато, выслідный ефект є такый засягуючій і людьскый. Сполупраца хореоґрафа, сценарісты і режісера Доц. Владиміра
Марушіна, АртД. із складательом Андрійом
Калінком при тім проєкті досягла новый
розмір, музика і танець суть іщі фаребнішы,

▲Успішне премєрове выступліня ПУЛС-у в Гуменнім.

шов на тото красне діло попозерати. Старшы
люде собі заспоминали, а тых молодшых
проґрам істо іншпіровав. Премєровый проґрам ПУЛС-у ся любив нелем публіці, но головно умелцям, котры ту нашли своє місце,
свою ролю, свою особность... А тым сполочні
вытворили ,,тім“, котрый єднолято высловив
свою емоцію. Раз цливу, раз драматічну...
Покійны пасажы ся чутливо і з вкусом перелинали з выпятыма місцями i вєдно творили
прекрасный вонок музикы, співу і танця. Тото
не было о ,,обычайнім“ фолклорі, бо танечници співали, співаци танцьовали а до артістічного діяня были втягнуты і музиканты. А
нелем они! І реквізіты. І шумні помальованы
шкатулкы дотворьовали красну кулісу, вєдно переміщовали, зменшовали, звекшовали
сцену, дашто закрывали, потім одкрывали,
умелці по них ходили, стояли, сиділи, спали... Єдным словом, на отворенім подію ся
одбывало,,чудесо“!
Проґрам быв зложеный з десятьох
музично-танечных композіцій. Любила ся мі
цілявідома штруктура окремых частей, котры
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чутливішы і вєдно з тым і драматічнішы.
Выходили з русиньского фолклору, але не
бояли ся поужыти і близкый музичный матеріял зо Земпліна, Шаріша і Спіша. Коло
нового музичного матеріялу нетрадічным
способом зхосновали і „старый“, тзв.
oпотребованый, котрым звышыли ударность
композіцій.

Мґр. Михаіл Адаменко з кошыцького конзерваторія докінце твердить, же дакотры
співацькы композіції суть такы добры, жебы
была шкода зохабити їх лем в репертоарі
ПУЛС-у, жебы їх мали выужывати на
дідактічны цілі словеньскы конзерваторія.
Авторы в премєрі вжывали вельо новых
выразовых елементів, аж ся чудую, де на
то тоты умелці ходять. З цілого колектіву
дыхав незвычайный ентузіазмус, верва і єднотность. Діяня на явіску выдарені доповняли світла, котры уміцнили снажіня умелців.
Выконы вшыткых частей были ексцелентны.
Браво!
ПУЛС зась приємні заскочів і кроями. Аж
ся не хоче вірити, же ціла тота парада є
лем перероблена зо старшых кроїв, місцями перефарблена, перешыта і доповнена
фолклорныма додатками шыковных крайчірок під веджіньом Анны Марушіновой. Цілково танець, музика і спів, сценоґрафія, крої,
озвучіня і освітліня вытваряли єднолятый
цілок, котрый у участників охабив глубокый
незабытный зажыток.
На конець не дасть мі, не приставити ся
коло найголовнішого творця того проґраму –
при хореоґрафови, танечнім педаґоґови, режісерови, сценарістови, сценоґрафови, майстрови світла як і діректорови ПУЛС-у Доц.
Владимірови Марушінови, АртД. Бо як його
бывшый сполупрацовник єм му довго не міг
порозумити. Но часом єм мусив узнати його
професіоналны, особностны і людьскы якости. Провокує, бо не бере до увагы плыткость
добы, поверьхность сістему, котрый підпорує плаґіаторство, снобізмус і духовне
порожньо. Він то вшытко робить красным
способом і нараблять як з дорогоцінностьов
нашых предків, а ку тому учіть молодых людей новому погляду на фолклор. Зохаблать
дорогоцінны кленоты про далшы поколіня і
надвязує на одказ великанів – М. Нємцовой,
п. Кубанку, Ю. Костюка і П. Шірака. Можеме быти рады, же такого чоловіка, танечного
візійонара маме ту на Словеньску, докінце
в Шарішу, в Пряшові і же професіоналні
присвячує свій час спрацованю нашого русиньского фолклору в контексті словеньской
културы. Вдяка МАЕСТРО!
Премєра проґраму Душа повна людей
была реалiзована під покровительством
пріматоркы міста Гуменне і посланкыні НР
СР ПгДр. Яны Вальовой. Спонзорами акції были Golden Royal з Кошыць, Перша
ставебна спорительня і Інґ. Мілан Мнягончак. Вшыткым за їх поміч належыть велика вдяка.

▲ Інтересне выступліня ПУЛС-у.
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Заміряне на Русинів

,,Карпаторусиньска култура належыть світу“
Текст і фото, С. Лисінова

В

понедільок 11. юна 2012
о 18:00 годині в їдалні
штудентьского
домова
Пряшівской універзіты в Пряшові быв славностні одкрытый уж
3. річник ШТУДІЮМ КАРПАТОРУТЕНОРУМ – меджінародной
лiтньой школы русиньского языка
і културы.

тер Коня, ПгД., проректор ПУ,
в културнім проґрамі выступила
А. Сервіцька за гармонікового
допроводу Іґора Креты.
Преднашкы з даных дісціплін ся забезпечують паралелні в русиньскім і анґліцькім
языку, де выступлять домашні
і загранічны высокошкольскы
учітеле – з Канады, США
і Україны. Сучастьов проєкту є і
вельо супроводных културных

▲ Погляд на участників отворіня Літньой школы русиньского языка і културы у Пряшові. Зліва до права: Л. Чікі, камераман РТВС, Я. Калиняк, лектор
етноґрафії в Літній школі, Ґ. Бескид, призваный гость і Я. Крайковіч, штудент Літньой школы за Словеньско.

А чом якраз меджінародна літня школа? ,,Бо Карпаторусиньска
култура належыть світу“, повів
при славностнім отворіню Проф.
Др. П. Роберт Маґочій, академік,
презідент
Карпаторусиньского
научного центра в США і честный
председа Світового конґресу Русинів, і додав, же ,,ниґда проблем
меджі Русинами не быв, проблем
быв у тых другых, што хотіли пошкодити Русинам, но є важне, же
люде із різных штатів і реґіонів
Словеньска мають тоту можность
прийти меджі нас“.
Тройтыждньовый
научный
проєкт, котрый реалізує Інштітут
русиньского языка і културы Пряшівской універзіты, є заміряный
на навчаня русиньского языка,
історії, літературы, културы і етноґрафії карпатьскых Русинів.
Акцію святочні одкрыла доц.
ПгДр. Анна Плішкова ПгД., діректорька ІРЯК ПУ в Пряшові,
котра мімо іншого повіла: ,,Перед
трьома роками мы одкрыли експерімент, котрый ся став традіційов. Єм рада, же о Літню школу
є інтерес і подакоры штуденты єй
абсловують уж по другый раз. Так
само хочу звыразнити, же у тім
річнику Літньой школы домінують
штуденты із Словеньска, што нас
самособов барз тішыть,,.
Ку участникам літньой школы
ся приговорив і Проф. ПгДр. Пе-

www.rusin.sk

акцій і познавачіх екскурзій
в реґіоні северовыходного
Словеньска. В рамках Літньой
школы русиньского языка
і културы є орґанізованый

▲ А. Плішкова, А. Сервіцька і
П.Р. Маґочій, котрый собі при
славностнім отворіню вєдно
із співачков заспівав.

і Літературный вечур, споєный
з передаваньом Премії Александра Духновіча за русиньску
літературу на рік 2012, котрый
быв 22. 6. 2012.
Меджі
приголошеныма
тогорічныма участниками (як мы
уж увели) домінують штуденты зо
Словеньска, окрем них до Пряшова, як по минулы рокы, пришли
і загранічны участници – із США,
Чеськой републікы, Німецька
і Україны.

Zamierené na Rusínov

Пряшівску МО РОС поведе
старонoвый председа Ф. Віцо
Текст і фото: С. Лисінова

Т

aкый вердікт одгласовали членове МО РОС
в Пряшові на членьскій
сходзі, котра ся одбыла 21.
юна 2012 на Малій сцені ТАД.
По нецілых двох роках, коли
орґанізація была без председы
(в децембрі 2010 одступив
з функції М. Калиняк) буде одтеперь на єй челі Федор Віцо,
знамый русиньскый карікатуріста і некомпромісный войовник за принавернутя Руського
дому в Пряшові, котрый быв
председом до 2009 р. На сходзі меджі притомныма были
і новоприяты членове Інґ. арх.
Віктор Семанцьо і Мґр. Владимір Семанцьо, братя походжіньом із Габуры
і ПгДр. Марія Дуцарова, походжіньом із
Дрєніці-Шомы, котры
бы могли прчитягнути
до рядів пряшівской
РОС далшых людей.
Треба крітічно повісти, же пряшівска орґанізація, што до кількости своїх членів, іщі
мать што доганяти,
жебы добігла такы орґанізації, як в Меджілабірцях або у Снині,
бо добрі знаме, же
в Пряшові жыє не мала комуніта Русинів. Надію вкладаме
до новозволеного выбору МО
РОС, котрый, мімо іншого, собі
дав за ціль звекшыти членьску базу у Пряшові, і котрый
буде робыти в складі: Інґ. арх.
Віктор Семацьо, Інґ. Осиф
Орловскый, ПгДр. Василь
Латта і Марія Полчова.
Якы представы мать
о
далшім
діятельности МО РОС в Пряшові єй
новозволеный председа?
В Пряшові є вельо проблемів, котры треба рішыти, напр.
Вічна проблематіка з Руськым
домом (де могла уж давно
мати центер РОС), проблем
школства (маме ту україньску ОШ і ґіманзію, україньску
МШ), а я ся прошу, де суть
русиньскы школы? Проблематіка розгласу, ведь нашы петіції абсолутні іґнорують і фурт
єм пересвідченый в тім, же
центер русиньского высыланя
бы мав быти якраз в Пряшові

а не в Кошыцях. Дакотры одповіді од компетентных суть:
а мате будову на розглас
в Пряшові? А ту ся зась діставаме на зачаток проблему,
же кебы служыв Руськый дом
досправыд Русинам, так бы
в ним міг быти і розглас. А в
непосліднім ряді хочу в Пряшові скликати СЕЙМ вшыткых
русиньскых орґанізацій, де бы
його участникы прияли узнесіня, з котрым бы сьме ся могли
презентоватиі (як сполочна
сила Русинів) на різных інштітуціях і владных їднанях.
На Членьской сходзі одзвучала і інтересна пропозіція А.
Кузмяковой (котру про єй непритомность передав Ф. Віцо),
жебы было добрі орґанізовати
в Пряшові стрічі родаків по-

для окремых реґіонів, з котрых
походять пряшівскы Русины,
напр. з реґіону Спіша, Земпліна, Шаріша ітд. Но тоты стрічі
бы не мали мати характер концертів, але презентації даного
реґіону, в тім, што є про нього
характерістічне
(вызнамны
люде, природне богатство,
култура, традіції ітд.). Кебы
ся орґанізованя такых стріч
освідчіло, так кінцьом рока бы
ся могла зоорґанізовати стріча
нараз вшыткых родаків, што
бы може притягло і веце людей до орґанізації. Потім бы міг
з того выникнути інтересный
документ, котрый бы ся міг
дати до книжной ці філмовой подобы. І тото бы было
зеркало минулого і сучасного жывота Русинів на выході
Словеньска.
Віріме, же холем часть
з предложеных пропозіцій
як і цілів ся новозволеному
выбору на челі з його актівным
председом подарить наповнити.
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Д

орогы чітателі Інфо Русина,
Нашы новинкы суть головні
вашыма і без вас бы наша робота
не мала смысла. А з той нагоды будеме
ся снажыти вам приносити все новы і
іноватівны рубрікы. Єднов з них (на вашы
пропозіції ) є і рубріка УРОК СПОМИНАНЬ.
В ній будеме публіковати жывотописы і
інтересности о нашых знамых ці менше
знамых русиньскых особностей, котры
собі істо заслужать почливость, хоць уж
давно не суть меджі нами. З вашых пер
маме приготовлены матеріалы, наприклад, о православнім духовнім отцьови
Іґнатійови Чокінови, професорови Андрійови Червенякови і т. д.
В днешнім выдані заспоминаме на
вызначого політіка, філозофа і публіцісту
Адолфа Добряньского, котрый актівізовав ся в першім політічнім проґрамі Русинів, предложенім іщі в 1849 р. во Відні.
Будеме рады, кідь нам будете і надале
посылати статі о нашых вызначных особностях, котры собі заслужать пропаґацію на сторінках Інфо Русина.
Дякуєме за сполупрацу і ,,до писаня“!
З почливостьов Сілвія Лисінова
Петер Юрчішін, член РОС Першый
словеньско–русиньскый посланець
Не так давно минуло 194 років од народжіня нашого найвекшого будителя Адолфа До-

Sféry interkultúrne

НОВА РУБРІКА
ІНФО РУСИНА

УРОК
СПОМИНАНЬ

▲ Діректорка Музею русиньской културы в Пряшові з портретом Адолфа Добряньского, котрый
в рамках проєкту 100 вызначных Русинів, намальовав знамый україньскый умелець Скакандій.

бряньского, котрый цілый жывот войовав за
русиньскый і словеньскый народ, за його права в Австро-Угорьскій монархії. Цілый жывот
быв пронаслідованый, докінце на його особу
было зробленых дакілько атентатів мадярьсков владов. При єднім з атентатів пришов

о руку його сын і ціла родина была пронаслідована. Докінце як непослушный посланець не
быв впущеный до їдначой салы, но і так його
выступы были публікованы в пресі. Адолф
Добряньскый – єден із основателів Матиці
словеньской, як шахтарьскый інжінір, член
наукового кральовского общества, робив як
науковый працовник, давав выліпшуючі пропозіції в шахтарьстві. З причіны непослушности быв выселеный до Інсбруку аж до свойой
смерти. Аж по взнику 1-ой Чеськословеньской
републікы были перенесены його тілесны
остаткы і похованы в його родній отчізні –
в Чертіжнім. Днесь нашы Русины припоминають собі його незабытны народенины, котры
дотеперь были в нашій історії білыма місцями, бо бывшый режім го означовав за буржоазного політіка. Минулого року, конкретні 18го децембра – в день його народенин, одбыв
ся і Сейм Русиньской оброды на Словеньску
(РОС). І на тім сеймі ся забыло припомянути
його народжіня в роднім реґіоні, в місті Гуменне, або не знало ся, што то є за особность,
будитель і політік европского формату? Кідь
я быв в Рудлові, окрес Вранов над Топльов,
де ся Добрянськый народив, дізнав єм ся
я од старосты п. Добряньского – меновця, же
хотять ремонтовати будову – парохіялный
уряд, але не мають грошей і надіяють ся,
же і РОС, Матиця словенська і парохія поможуть. Обычайны люди давають собі вопрос, чом мадярьскым будителям будують
памятникы і роснуть як грибы по доджу, а при
словеньскых і русиньскых будителях є то наспак. Або собі не важыме своїх будителів?

Папа Рімскый
на навщіві в
Попрадi
-oг-

В

недiлю 6. мая привітали віруючі
в Ґрекокатолицькiм храмі в Попрадi
святого папу Клімента Рімского
(88 – 97). Його святы мощі были верейні
выставлены в часі святой Божой літурґії
(10:30), котру служыв владыка Йоан Бабяк,
СЙ, пряшівскый архієпіскоп, метрополіта
і владыка Йоан Євґеній Кочіш, емерітный
помічный єпіскоп пражскый. Тота велика
святость ся одбыла в часі перенесіня мощі
св. Клімента з Ріма на Україну. Мощі даровав святішый отець Бенедікт XVI. першому
ґрекокатолицькому храму в місті Ялта на
Крімі. Дякуючі запаленому членови ґрекокатолицькой церьковной общіны в Попраді, ґенералному конзулови Україны пану Петрови
Ткачови, котрый особно перевожав св. мощі
аж на Крім, ся подарило в короткім часі зорґанізовати славіня архієрейской святой літурґії в попрадьскім храмі св. Петра і Павла.
Попрадьскый протопресбітер о. Мірослав
Бартош в приговорі спомянув інтересности
споєны з перенесіньом мощі. Тоты першый
раз принесли до Ріма по добродружнім гляданю на Крімі нашы св. отці Кіріл і Методій
вєдно з літурґічныма книгами, першый раз
написаныма в старославянчіні. Теперь, по
веце як 1100 роках, св. отець посылать мощі
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▲ Погляд на мощі Клімента Рімского выставлены в часі святой літурґії, котру служыв владыка Йоан
Бабяк в Ґрекокатолицькiм храмі в Попрадi.

четвертого папы назад на місце їх найджіня.
Жаль, же в Попраді, так само як і в многых
далшых ґрекокатолицькых парохіях, ся св.
літурґії не одправляють старославяньскы уж
давно. І тото заставліня святого папы рімского путуючого на выход бы мало служыти
як мементо на задуманя, якым напрямом ся
буде уберати ґрекокатолицька церьков і єй
прекрасный восточный обряд, котрый быв
утримованый по вецей як 1100 років. В часі

молебені ку св. Кірілови і Методійови были
св. мощі выставлены ку поклоні віруючім.
По славности были дорогы гості закликаны
на братьске погощіня „аґапе“. На кінці варто
спомянути і обєктівні сконштатовати, же меджі найактівнішых і найвеце жертвенных належать віруючі русиньского походжіня, котры
вызначні приспівали і надале приспівають при
будуваню і фунґованю попрадьской ґрекокатолицькой церькви.

www.rusin.sk
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Rusínski mecenáši

Po minuloročnom sčítaní obyvateľstva sa opäť vyrojili „skupinky“ profesionálnych
rusínskych chválenkárov, ktorí tvrdia, že pozitívny efekt je výsledkom ich činnosti.
Na celkové hodnotenie je ešte priskoro, nepoznáme všetky sčítané údaje, ale s potešením musím konštatovať, že sa pred sčítaním konečne v rusínskom hnutí, okrem
čerpania štátnych dotácií, objavil nový fenomén – nezištná podpora jednotlivých projektov zo strany rusínskych podnikateľov, ktorí svojimi aktivitami suplujú činnosť
samosprávnych orgánov. Teší ma, že takíto ľudia žijú a pracujú i v Humennom. Ich
činnosť je veľmi záslužná a len veľmi málo ľudí vie o ich aktivitách na záchranu rusínskej kultúry.
-mk-

P

reto by som chcel predstaviť aspoň niektorých – manželov Lancošových, Evu
Kuncovú a Ing. Milana Mňahončáka.
Manželia Juraj a Milena Lancošovi, rodáci zo
Zboja a Ruského Hrabovca, založili a vedú
firmu Autolanc s. r. o. Od roku 1993 podnikajú
v oblasti predaja a opravy motorových vozidiel.
Zamestnávajú 10 ľudí. Milena spieva i v Pravoslávnom cirkevnom zbore v Humennom. Títo
„PUJĎÁCI“ od kosti sa nehanbia za svoj pôvod,
milujú svoju rusínsku kultúru a najmä ľudovú
pieseň a preto v minulom roku založili mužskú
spevácku skupinu Rusinija. Spieva a hrá v nej
cez 30 rusínskych spevákov a hudobníkov,

starostky Anny Laclavovej vytvorili spevácku
skupinu Ruňanku. Hoci sama nespieva, pred
5 rokmi sa stala ich organizačnou vedúcou
a mecenáškou. Zakúpila im kroje, financuje
náklady na dopravu a hudobný sprievod. Sponzoruje i niektoré kultúrne podujatia, ktorých sa
Ruňanka zúčastňuje – v Snine, Stakčíne, Uliči,
naposledy Svjatyj večur v Humennom. Ale nie
je to len o spievaní. Spoločne vytvorili nádhernú rusínsku komunitu. Podieľali sa na oprave
vojenského cintorína z 1. svetovej vojny, na
ktorý pán Kunc zabezpečil 90 krížov na hroby
neznámych vojakov, organizujú svoje podujatia, výlety a zájazdy do zahraničia.
Ing. Milan Mňahončák je generálnym riaditeľom firmy Chemkostav HSV a. s. Humenné,
ktorá podniká v oblasti stavebníctva a zamest-

stabilitu, rozvoj firmy a kvalitu jej činnosti v zahraničí od združenia Neformálne ekonomické
fórum Hospodársky klub, Cena mesta Humenného a Rád Cyrila a Metoda od metropolitu pravoslávnej cirkvi Nikolaja, za zásluhy pri stavbe
chrámu v Nižnej Jedľovej. O to významnejšia je
i jeho angažovanosť na poli rozvoja rusínskej
kultúry. Podporuje činnosť rusínskych speváckych skupín, festivalov a kultúrno-spoločenských podujatí na rusínskych obciach, sponzoroval aktivity PUĽS-u Prešov. V súčasnosti na
poli rusínizmu bola najdôležitejšia jeho činnosť
pred sčítaním ľudu, kedy významnou mierou
sa pričinil o úspešné naplnenie rusínskych
predsavzatí a to podporou niektorých projektov
ZIRS, najmä vydaním dejín Rusínov a umiestnením rusínskych bilbordov popri cestách po
celom Slovensku. Všetkým vyššie menovaným
podnikateľom ďakujeme a dúfame, že títo mecenáši budú vzorom i pre ďalších úspešných
rusínskych podnikateľov a že v ďalšom období
budeme spoločne správnym a úspešným spôsobom riešiť náročné problémy v rusínskom
národnom hnutí.

Панахіда на
Дарґові
Інж. Іван Ф р і ц ь к ы й

В

▲Fotografia jedných z mála rusínskych mecenášov - manželov Lancošových.

vedú ich vynikajúci ľudia – hudobník Mikuláš
Surgent a Ladislav Fedič, organizačný vedúci speváckeho kolektívu. Ich cieľom je rozvíjať
rusínsku spevácku tradíciu. Manželia Lancošoví pre tento kolektív vytvorili vynikajúce podmienky – nacvičujú vo firemných priestoroch
a financujú ich náklady. Okrem toho podporovali a podporujú i miestne rusínske festivaly
- napr. v Uliči, Zboji, Novej Sedlici, Banskom
a Habure.
Eva Kuncová pred 22 rokmi založila firmu
INGOT, ktorá sa zaoberá zberom surovín, zamestnáva 10 ľudí a v súčasnosti podnik vedie
už jej syn Róbert Kunc. Rodáčke z Runiny
učarovali jej kamarátky, ktoré okolo bývalej

www.rusin.sk

náva okolo 160 ľudí z nášho regiónu. Chemkostav svoju činnosť vyvíja na Slovensku i vo
Francúzsku, kde si svojou prácou vytvoril vynikajúce renomé. Ako stavebník dal postaviť
na kľúč kaplnku a dom smútku pre svoju rodnú
obec Nižnú Jedľovú, podieľal sa na výstavbe
chrámov a obnove rusínskych obcí od Starej
Ľubovne až po Ulič. Aktívne sa zapája i do spoločenského života regiónu – je poslancom MZ
v Humennom, bol prezidentom a v súčasnosti
je členom Rotary klubu v Humennom, členom
expertnej a podnikateľskej rady Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Za
svoju spoločenskú a profesionálnu angažovanosť mu boli udelené ocenenia – Zlatý biatec za

часі, коли собі припоминаме скінчіня ІІ. Світовой войны і ослободжіня нашых народів од німецького
фашізму, жытелі міста Кошыці і віруючі
Православной парохії в Кошыцях ся
зышли при памятнику павшым ґероям
Совєтьской армії на Дарґові. На місці,
де поховано 28.000 совєтьскых вояків, котры в децембрі 1944 і в януарі
1945 р. в тяжкых боях на Дарґовскім
перевалі положыли свої жывоты, архієпіскоп Михалівско-кошыцькой єпархії,
владыка Ґеорґій одслужыв Панахіду за
помершых вояків. Вєдно з владыком Ґеорґійом Панахіду служыло духовенство
кошыцького і требішовского архідеканату. Прекрасный спів Хору Катедралного
храму Успенія Пресвятой Богородиці
в Кошыцях під діріґованьом Мґр. Славкы
Ксенії Рудачковой, ПгД. вытварив достойну і святочну атмосферу цілого смуточного обряду.
Владыка Ґеорґій у своїм приговорі
высоко оцінив велику заслугу нелем
помершых вояків, но і цілой Совєтьской армії. Молив ся за їх вічный жывот
в Царьстві небеснім. Велика подяка
належыть тыж пані Ганкі Фучковій, котра
забезпечіла втобус на одвоз участників
з Кошыць на Дарґов і назад. О красну
і приємну несподіванку ся постарала
православна родина із села Дарґов. Бо
вшыткых участників по скінчіню Панахіды
запросила до свого обыстя, де на столах была приготовлена богата гостина.
Най Господь Бог благословить і охранює
тых благодителів і добродителів. Многая
і благая літа, вам!
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Продовжіня Словника в букві Ц
сín –u m óлово, цінá
cing cit. дзiньк, дзвяк
cingať p. cengať
cingi-lingi cit. чíнґі-лíнґі, дзіньк-дзіньк
cink p. cing
cink//ať –á –ajú nedok. бринькати, дзвенíти, дзвякати: peniaze ~ajú пінязі дзвенять; sklo –á скло дзвенить
cinkograf//ia –ie ž цінкоґрáфія
cinkografický цінкоґрафíчный
cínovač –a m ціновáч
cín//ovať –uje –ujú nedok. odb. 1 ціновáти 2 (spájať
cínom) пайковáти, спóёвати
cínov//ec –ca m min. оловяный кáмінь
cínov//ý оловяный; ~á ruda оловяна рýда; ~ svietnik
оловяный свíчник
cintorín –a m цíнтерь; je tu ako na ~e є ту, як на
цíнтери
cintorínový цінтерёвый; ~ múr цінтерёвый мур
cip, cip-cip cit. ціп, ціп-ціп, цíпу-цíпу-ціп
cíp –u m кóнець, кíнчік, край; ýгол; ~ zeme пóлоска
зéмлі
cіpk//a –y ž hovor. (rurča, sliepka) цíпка
сirhóz//a –y ž lek. ціргóза
cirka, circa (-ka) čast. hovor. skr. ca приближні, óколо,
скóро, орієнтáлні
cirk//ev –vi ž цéрьков; pravoslávna, gréckokatolícka,
katolícka, protestantská ~ правослáвна, ґрецькокатолицька, католицька, протестáнтьска цéрьков
cirkevne prísl. церькóвні; ~ sa zosobášiť вінчáти ся
в цéрькви
cirkevník –a m церькóвник
cirkevnoslovanský церьковнославяньскый; ~ jazyk
церьковнославяньскый язык

Доц. ПгДр. Юрій
Панько, ЦСц.,
автор Словеньско–
русиньского словника

Юрій Панько
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cirkevn//ý церькóвный; ~ sobáš вінчáня в цéрькви,
брáти ся в цéрькви; ~ majetok церькóвный маєток;
~á škola церькóвна шкóла; ~é obrady церькóвны
обряды
cirkulár –a m ціркулáрка ж; ~rna píla діскóва áбо
окрýгла пила
cirkulárk//a –y ž hovor. p. cirkulár
cirkulárn//y ціркулáрный; ~a píla діскóва áбо окрýгла
пила
cirkul//ovať –uje –ujú nedok. ціркуловáти, кружыти,
обміняти ся, коловáти kraj.; krv ~uje кров ціркулýє,
течé доокóла
cirkumflex –u m lingv. ціркумфлéкс
cirkumflexový lingv. ціркумфлéксный
cirkus –u m 1 цíркус 2 pren. hovor. цíркус, шкáндал,
калвáрія; robiť ~ робити цíркус, комéдію; mám doma
s deťmi ~ мам дóма з дітьми калвáрію
cirkusácky hovor. pejor. ціркусáнтьcкый
cirkusák –a m hovor. pejor. комедіáнт
cirkusant –a m артíста цíркусу; робóтник цíркусу,
ціркусáнт
cirkusov//ý ціркусóвый; ~ umenie ціркусóве іскýство
cirok –u m цíрок; cukrový ~цукрóвый цíрок
cirokov//ý príd. k cirok цірокóвый; ~ metla цірокóва
мітлá áбо мітлá з цíроку
cis neskl. s hud. до діéз, тон ц звышéный о півтóна
cisár –a m імперáтор, цíсарь
cisárovn//á –ej ž 1 (vládkyňa) імператрíця 2 (cisárova
dcéra) дóчка імперáтора; (cisárova manželka) женá
імперáтора, імператрíця
cisársk//y імперáторьскый; ~palác імперáторьскый
палáц; ~rez цісáрьскый різ
cisárstv//o –a s 1 (ríša) імпéрія 2 (hodnosť)
імперáторьскый тíтул
cistern//a –y ž цістéрна
cisternov//ý príd. k cisterna; цістернóвый; ~ loď
тáнкер; ~vagón цістéрна, цістернóвый ваґóн; ~ auto
цістéрна, цістернóве áвто
cit –u m 1 чýвство; ľúbostný ~ ýвство любви; materinský
~ материньске чýвство; prechovávať priateľské ~
утримовати приятельскы чýвства; útočiť, pôsobiť
na ~ niekoho дíяти на дачíї чýвства; nával ~ прилив
чýвства 2 ощучíня, чýвство; ~pre chlad, pre teplo
ощучíня про хóлод áбо зимý, про тéпло 3 (zmysel)
чýвство, чутя, порозумíня; hudobný ~музыкáлне
чутя; jazykový ~языкóве чутя, чутя языкá; ~pre krásu,
spravodlivosť чутя красоты, справодливости; robiť
niečo s ~m робити даштó з чýвством; človek bez ~
чоловíк без чýвства áбо бессердéчный чоловíк;
nemať ~ al. ~u быти нечýвственным, бессердéчным,

SLOVENSKO-RUSÍNSKY SLOVNÍK 29. časť

не мáти сéрдця; vylievať svoje ~y выливáти свóї
чýвства áбо свóю душý
citac//ia –ie ž цітáція, цітовáня
citadel//a –y ž цітадéла
сіtar//a –y ž цітáра
citarist//a –u m цітарíста м, грáючій на цітáрі
citát –u m цітáта; uvádzať ~y z niečoho уваджáти
цітáты з дачóго áбо із чóго, цітовáти даштó
citátor –a m цітýючій
citátov//ý цітáтный; ~é ilustrovanie цітáтне
ілустровáня
citeľn//ý 1 (nepríjemne pociťovaný) ощýчуючій,
чýвствуючій; ~á strata ощýчуюча áбо чýвствуюче
страчíня; ~é následky чýвствуючі нáслідкы 2
(badateľný, značný) ощýчуючій, значный; ~é zlepšenie
значнé зліпшíня; ~é medzery vo vedomostiach значны
резéрвы в знáлостях
citissimo [čity-] prísl. hud. барз скóро
сíten//ie –ia s чýвство; národné ~ націонáлне чувство; umelecké ~ худóжній вкус
сítiť –i –ia nedok 1 (pociťovať) чýвствовати, ощущáти,
чýти; ~ bolesť v nohách чýвствовати áбо чýти бóлість
в нóгах; ~im hlad чýю гóлод; 2 (mať citový zážitok)
чýвствовати, чýти, мáти; ~ strach чýвствовати
áбо мáти страх 3 (tušiť, predvídať) чýвствовати,
предвíдіти; ~ nešťastie предвíдіти нещáстя 4 neos.
len v neurč. hovor. (zapáchať) пáxнути, запáховати,
чýти; mäso ~ мясо пáхне; v izbe ~ dym в íзбі, в хыжі
запáхує дым áбо чýти дым, за дымом; ~ z neho
vodku з нёго пáхне вóдка/вóдков; dať niekomu niečo
~ дати дакóму даштó почýвствовати áбо порозумити даштó; necítiť si nohy не чýти собí ніг; ~ niečo na
vlastnej koži почýвствовати даштó на влáстній кóжі; ~
s niekým чýвствовати з дакым; nemôže niekoho, niečo
ani ~ він не мóже дакóго, даштó áни знéсти, терпíти
сítiť sa –i sa –ia sa nedok. чýти ся, чýвствовати ся; ~ sa
dobre чýти ся дóбрі; ~ sa zdravý чýти ся здорóвым; ~
sa vinný чýти ся, чýвствовати ся винным; ~ sa pánom
situácie чýти ся пáном сітуáції; ~ sa doma v niečom
дóбрі розоберáти ся áбо быти дóма в дачíм; necítiť
sa vo svojej koži не чýти ся в свóїй кóжі
citlivk//a –y ž 1 bot. мімóза 2 чутливка, сприємнíла
осóба
citlivkár –a m pejor. чутливкáрь, барз чутливый
чоловíк, недотуляти ся кóгось
сіtlivos//ť –ti ž чýвственность, чутливость
citliv//ý 1 чýвственный, чутливый; ~á koža чутлива кóжа; ~é váhy чутливы вáгы; ~ prístroj чутливый
механíзм 2 чýвственный, чутливый; ~ človek
чутливый чоловíк; byť chorobne ~ быти хворóбні
чутливым; dotknúť sa ~ého miesta, zasiahnuť niekoho
na najcitlivejšom mieste доткнýти ся дакóго на
найчутливíше мíсце
Дальше продовжіня Словника в букві Ц в ІР ч.
12 - 2012

citný чутливый, чýвственный
citoslovc//e –a s gram. чутєслóво
citoslovcový, citoslovný gram. чутєслóвный
cit//ovať¹ –uje –ujú nedok. dok. цітовáти, зацітовáти;
увéсти, приводити цітáту áбо цітáты
сit//ovať² –uje –ujú nedok. dok. вызывáти/вызвати; ~
pred súd вызывáти/вызвати пéред суд
сitovo prísl. емоціонáлно
citov//ý 1 príd k cit; емоціонáлный; viažu ich silné ~é
vzťahy їх вяжуть міцны емоціонáлны одношíня; žije
bohatým ~ým životom він жыє богáтым емоціонáлым
áбо духóвным жывóтом; ~ svet світ чувств áбо емóцій
2 (citlivý) емоціонáлный; ~ človek емоціонáлный
чоловíк; ~á povaha емоціонáлный харáктер
citrón –a m цітрóн
citronád//a –y ž цітронáда
citronát –u m цукáт
citrónovník –a m цітронóвник, цітронóвый стром
citrónovožltý цітронóво-жóвтый
citrónov//ý цітронóвый; ~á šťava цітронóва щáва; ~ej
farby цітронóвой фáрбы
citrus -u m цíтрус
citrusov//ý цітрусóвый; ~é plody цітрусóвы плóды,
плóды цітрусóвых
civil¹ hovor. p. civilista 1
civil² -u m hovor. 1 цíвіль -я, цівíльне облечíня, невóяк
2 цíвіль; ísť do ~u іти до цівíлю, демобілізовáти ся;
prepustiť do ~u пропустити до цівíлю, демобілізовáти
civilist//a –u m 1 цівілíста –ы 2 práv. шпеціалíста
цівíльного прáва
civilistik//a –y ž práv. цівíльне прáво
civilizác//ia –ie ž цівілізáція
civilizovan//ý цівілізовáный, култýрный, розвинутый;
~ človek цівілізовáный áбо култýрный чоловíк; ~á
krajina цівілізовáна áбо култýрна країна
civiliz//ovať –uje –ujú nedok. dok. цівілізовáти;
робити/зробити цівілізовáным; ~ zaostalú krajinu
цівілізовáти заостáлу країну
civiviln//ý цівíльный; ~á osoba цівíльна осóба; ~é
obyvateľstvo цівíльне жытельство; ~ oblek цівíльный
áнцуґ; ~á obrana цівíльна оборóна; ~ sobáš цівíльне
вінчáня; ~é právo цівíльне прáво
cizelác//ia –ie ž чекáнка, рытя до желíза
cizelér –a m чекáнчік, рытець до желíза
cizelovaný чекáнный, рытый, выбивáный до желíза,
рытём окрáшованый; ~ kalich чекáнный, выбивáный
пóгар; ~ verš pren. чекáнный стих, стишóк
cizel//ovať –uje –ujú nedok. dok. чеканити/
одчекáнёвати, окрáшовати штось
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Інтересны выставы

З нагоды жывотных юбілеїв вызначных
умелців русиньского походжіня
М. Шуркалова

Академічный сохарь
Михал СУХЫЙ

(народив ся 2. новембра 1942 в Габурі, умер
3. марца 1982 в Пряшові)

В

70-тых роках 20. ст. Михал Сухый по
абсолвованю учньовской школы робив
як замочник а при тій роботі ся готовив
на матуріту. В центрі його інтересу, як доброго ремеселника - одборного зваряча, была
снага вытварным способом выужыти тоты
даности. В тім часі ся спознав із академічным
сохарьом Юліюсом Махайом, котрый збачів
зачінаючій вытварный талент молодого робітника. Він чутливым приступом скусеного
сохаря і высокошкольского педаґоґа го приготовив на скушкы в одборі сохарьства на
Высокій школі вытварного уміня в Братіславі,
котры успішні закончів.
В роках 1968-1973 штудовав школу у сохарів Франя Штефункы в приправці і Йозефа Кусткы в шпеціалці. По скінчню ВШВУ
в Братіславі ся Михал Сухый вертать до
Пряшова, де находить багато розшырену
выходословеньску вытварну сцену. Енерґічно ся до ньой залучать і розвивать свою
творчість в слободній професії сохаря. Главнов ідейов вытварного прояву М. Сухого за
короткых вісем років од скінчіня школы по
його траґічный одход, є коморна фіґурална
творчість. Тепаны і зваряны пластікы, нервны
кресбы щетцьом і пером, глинны бозеты – не-

скорше і одляты до бронзу, пластікы в каміню
і дереві, плакеты. В 1979 р. брав участь на
Меджінароднім сохарьскім сімпозію у Вышніх
Ружбахах, де вытворив з містного травертіну
діло під назвов „Квіт“.
Творчість особности Михала Сухого в културнім просторі і часі є здокументована, окрем
приватных і верейных збірок, і участьов його
діл на скоро пятьох десятках колектівных
выстав дома і в загранічу. Шарішска ґалерія
в Пряшові му по смерти присвятила і зорґанізовала дві выставы (1997 і 2007).
21. 6. 2012 в Шарішскій ґалерії в Пряшові
ся знова одбыла вернісаж выставы під назвов Михал Сухый – Сохы і кресбы. Любителі
уміня собі будуть мочі на тій выставі посмотріти выбер з його діл і збіркового фонду Шарішской ґалерії, як споминку на недожытый
70. юбілей автора, на котру вас сердечні
позываме. Додаваме, же выстава буде до 16.
септембра 2012.

Академічный малярь
Андрій ҐАЙ

(народив ся 29. 1. 1932 в Сукові при Меджілабірцях)

В

роках 1952-1958 штудовав на ВШВУ
в Братіславі на одділіню фіґуралной
мальбы у вызначных проф. Л. Чеміцького, П. Матейкы, Д. Миллого і Й. Желібского.
По абсолуторію штудій робыв як вытварный
редактор часопису Дружно вперед у Пряшові,
а в роках 1960-1973 робив як педаґоґ на Педа-

ґоґічній факулті УПЙШ в Пряшові. Од 1973 р.
робить як умелець в слободній професії. Од
року 1962 р. быв членом ґрупы Ровень, нескірше членом ЗСВУ, од року 1991 є і членом
вытварного сполку КОПА, од 2006 р. - членом
здружіня професіоналных умелців Пер Спектрум в Пряшові.
В януарі т. р. А. Ґай ославив свій вызначный
жывотный юбілей – 80 років. З той нагоды му
так само Шарішска ґалерія в Пряшові приготовила коморный выбер з його веце як 50-річной
малярьской творчости. Автор, котрого цілый
творчій жывот іншпіровала країна, фіґура і затишок, ся в сучасности заподівать їх пере-

▲ А. Ґай, Пастырь, р. 2009

тлумачіньом до ґеометрізуючіх абстрактных
варіяцій. Выставу творить колекція 55 олійомалеб на полотні, котры были намальованы
в забері штирьох декад. Векшына діл походить
з ателієру умелця і є доповнена і старшыма
ділами з маєтку ВСҐ Кошыці і ШҐ в Пряшові. Найстаршыма образами суть Жена
з червеным віяром, 1968 (ВСҐ Кошыці) і Одлив з року 1967 (ШҐ Пряшів), найновшым його
тогорічным ділом є образ Шахісты. Выстава
ку жывотному юбілею умелця была в Шарішьскій ґалерії в Пряшові одкрыта 21. юна 2012
і можете єй попозерати до 16. септембра 2012.
◄ Перекрасне діло юбілуючого aкадемічного маляря Андрія Ґая із 1991 р.
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Informačný servis

Выслідкы 13. річника
Духновічового Пряшова – 2012 р.
(подля окремых катеґорій і жанрів)

2. Патріція Блажкова, ОШ, Духновічова,
Меджілабірці
3. Домініка Блажкова, ОШ, Духновічова
Меджілабірці
3. Славоміра Черевкова, ОШ, Коменьского,
Меджілабірці
ІІІ. КАТЕҐОРІЯ – ПРОЗА
1. Барбара Штецьова, ОШ, Коменьского,
Меджілабірці
2. Вероніка Качурова, ОШ, Духновічова,
Меджілабірці
3. Тімеа Жолобанічова, ОШ з МШ,
Пчолине
III. КАТЕҐОРІЯ - МАЛЫ СЦЕНІЧНЫ ФОРМЫ
1. Матуш Оцетник, ОШ з МШ,
Кленова
2. Вікторія Кральова, ОШ, Коменьского,
Свидник
2. Крістіна Вансова, ОШ, Коменьского
Свидник

▲ На Духновічові Пряшові - діточкы з русиньской ОШ в Чабинах. В середині (без діплому) Лавреатка Духновічового Пряшова 2012 - Зузка Ґайдошова з Пчолиного. В заднім ряді зліва до права:
Ю.Панько, член пороты, С. Лисінова, орґанізаторка конкурзу і М. Крайковіч, підпредседа РОС

І. КАТЕҐОРІЯ - ПРОЗА
1. Філіп Штець, ОШ, Коменьского,
Меджілабірці

ІІ. КАТЕҐОРІЯ – НОВЫ ПОЕТІЧНЫ ЖАНРЫ
1. Ян Гавріла, ОШ з МШ, Шарішске
Ястрабє
ІІ. КАТЕҐОРІЯ – МАЛЫ СЦЕНІЧНЫ ФОРМЫ
1. ТК Сонечко, школярі 4. класы, ОШ з МШ,
Шарішске Ястрабє
2. ТК Сонечко, школярька 3. і школярь 4.
класы, ОШ з МШ, Шарішске Ястрабє
ІІІ. КАТЕҐОРІЯ – ПОЕЗІЯ
1. Патрік Кость, Споєна школа, Свидник

12/2012
Інтервію з Доналдом
Варголом.
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V. КАТЕҐОРІЯ - ВЛАСТНА ТВОРЧІСТЬ
1. Мґр. Квєта Галасова - Мороховічова
Цвик, Новы Замкы
Лавреатка Духновічового Пряшова 2012
Зузана Ґайдошова, ОШ з МШ, Пчолине
Міморядна ціна пороты
Аннамарія Ґніпова, Церьковна споєна
школа, Снина

В слідуючім чіслі Інфо Русина дочітате ся:

ІІ. КАТЕҐОРІЯ – ПОЕЗІЯ
1. Зузана Ґайдошова, ОШ з МШ, Пчолине
2. Радослава Ясикова, ОШ, Чабины
2. Юрій Ванчік, ОШ з МШ, Шарішске
Ястрабє
3. Діяна Костілникова, ОШ, Чабины
3. Зузана Сірікова, ОШ, Чабины
ІІ. КАТЕҐОРІЯ – ПРОЗА
1. Еріка Лабашова, ОШ з МШ, Шарішске
Ястрабє

ІV. КАТЕҐОРІЯ - ВЛАСТНА ТВОРЧІСТЬ
1. Аннамарія Ґніпова, Церьковна споєна
школа, Снина

Наш юбілант Петро
Мікула.

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

12/2012

І. КАТЕҐОРІЯ – ПОЕЗІЯ
1. Браніслав Бандуріч, ОШ з МШ, Убля
2. Деніса Волохова, ОШ з МШ, Кленова
3. Марек Ясик, ОШ, Чабины
3. Вероніка Панчакова, ОШ, Чабины

2. Славка Ковачова, ОШ з МШ, Пчолине
2. Михаела Бакова, ОШ, Шарішскый Щавник
3. Матуш Зелінка, ОШ, Пожарницка, Кошыці

ІV. КАТЕҐОРІЯ – ПРОЗА
1. Крістіна Юркова, Ґімназія, Дукляньскых
героїв, Свидник

12/2012

0. КАТЕҐОРІЯ - ПОЕЗІЯ
1. Максім Сійка, ОШ, Духновічова,
Меджілабірці
2. Діяна Поповічова, ОШ з МШ, Кленова
3. Тамара Ластівкова, МШ, Ґен. Свободы,
Свидник
3. Ліліяна Ізофова, МШ, Людовіта Штура,
Свидник

ІV. КАТЕҐОРІЯ – ПОЕЗІЯ
1. Мірослава Танчакова, Ґімназія, Снина
2. Моніка Зрібкова, Ґімназія, Дукляньскых
героїв, Свидник
3. Марія Шуркалова, штудентка II. річника
Пряшівской універзіты

Премію А. Духновіча дістав Ю. Харитун

Platené v hotovosti
080 10 Prešov 10
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