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Русиньскый проґрам першыраз
на Любовняньскім ярмарку

Ґлоса

В рамках ХХІ. Любовняньского ярмарку ся представителі орґанізації
молоды.Русины (мР) і Русиньской оброды на Словеньску (РОС)
договорили з містом Стара Любовня на тім, же на авізованім ярмарку ся буде одбывати ціловечірній русиньскый проґрам під назвов
СПІВЫ МОГО РОДУ.
М. Караш

Т

ак ся і стало. Про Русинів окресу Стара Любовня то быв вызначный акт,

товала напр. ромска, ґоральска
і інша култура. Двігодинова презентація русиньской културы ся
в повній параді одбывала перед
очами тісячкы участників, а то
в пятніцю 28. септембра 2012

▲ Так вызерать обновленый ФК - Чірчанка з Чірча, котрый так само дотваряв прекрасну атмосферу тогорічного Любовняньского ярмарку.

ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

бо окремый русиньскый проґрам ся в рамках 21 річників
спомянутого ярмарку іщі ниґда
предтым не одбывав, хоць ся
на ним в минулости уж презен-

у главнім вечірнім часі од 20:00
до 22:00 год. Проґрам із скоро
двасто выступаючіма притяг до
►с. 2
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І

щі в януарі т. р. єм першыраз заблукала до села Брежаны, пряшівского окресу. Притім у Пряшові,
а теперь при Пряшові, жыю уж од
1983 р. Но хто бы собі подумав, же
і там, 10 км од Пряшова, жыли даколи Русины? Подля вшыткого жыли.
Свідок забытого русиньского духа
стоїть на бережку, рівно над селом.
Красна деревяна церьков обколесена
старыма і новшыма гробами, котра
є ясным знаком русиньскых сел. Цінтерь із написами в азбуці находить
ся над селом. Там, як кебы мертвы
русиньскы предкы давали позір на
жывот своїх наслідників. Лем жаль,
же потомкы собі аж в послідніх роках
усвідомили, яку дорогоцінность їм зохабили їх прадідове. Деревяна церьковця без желізных клинців в Брежанах є кус нетрадічна, бо поміджі
тмаве дерево пересвітають білы ділячі смугы. В селах сниньского, бардійовского або стропківского окресу не
суть деревяны церькви мальованы
білов фарбов, холем я такы іщі не
виділа. Церьков в Брежанах ня барз
заскочіла, але ня і померзило, же
там зо мнов нихто не бісідовав по
русиньскы. Може єм лем не натрафила на тых правых основателів
села і їх потомків. Раджу вшыткым
посмотріти ся до Брежан. Не охабме
ся заганьбити Голандянами, Французами ці Америчанами, котры уж тоту
церьковку істо виділи. Я ся рыхтую
навщівити і далшы деревяны церькви
на выходнім Словеньску, бо находять
ся в прекраснім гірьскім просторі
малебных сел. І днесь при них жыють
мили і добросердечны люде.

estor akordeónového hnutia
prof. Vladimír Čuchran mi
raz pri vínku v Paríži povedal: “Nie je dôležité, čo chceš, ale
to, čo dosiahneš, čo dokážeš presadiť“. Teda nie snívať, ale cielene
pracovať na tom, čo chceme dosiahnuť. A to je aj základný problém
rusínskeho hnutia. Definovať, čo
vlastne chceme. Aj Dušan Čaplovič
v predvolebnom čase na naše výčitky reagoval: “Rusíni, dohodnite sa
na riešeniach a nebehajte za nami
s protichodnými požiadavkami“!
Na základe úlohy Výkonného výboru Rusínskej obrody na Slovensku
(ROS) som sa pokúsil definovať požiadavky ROS voči ministerstvám
kultúry, školstva a hospodárstva SR
a dal som ich na pripomienkovanie
členom VV i KV ROS. Na projekte veľmi dobre participovali Martin
Karaš z Kamienky, Milan Babej
a Miron Krajkovič zo Svidníka, Alexander Franko a Vladimír Protivňák
z Medzilaboriec, Alexander Fecura
z Humenného a Štefan Drozd z Vranova nad Topľou. Veľké výhrady mali
Bardejovčania, Bratislavčania a Prešovčania, pre ktorých bolo typické,
že buď majú svoje vlastné, alebo sú
zároveň i členmi iných rusínskych
s.r.o. Svoje požiadavky nesformulovali, ale naše totálne zmietli zo stola.
A vzápätí vypukli kauzy – mediálne
ohovárania najagilnejších členov
ROS, intrigy. Pribrzdili naše plány na
jednania s vládnymi úradníkmi, zároveň aj to menej, čo Rusínskej obrode
bolo oproti minulému roku grantovými komisármi schválené, nám bolo
vykrátené.
A tu sa definitívne potvrdilo, že
šéfovia rusínskych s.r.o., ale i nie►с. 2

Neprehliadnite!

Не переглядните!

►с. 1: РУСИНЬСКЫЙ ПРОҐРАМ...

►с. 1: VÝBEHOVÉ TYPY A VÝBEHOVÉ TÉMY

міста старшых і молодых любителів фолклору. О отворіня ся постарали членове ФК
Барвінок з Камюнкы вєдно із русиньскым
актівістом Миколайом Коневалом і його
оріґіналным стародавным выступом, кедь як
бубнарь із бубньом в рукахі чітать на ярмарку наряджіня рыхтаря – што ся на ярмарку
поволює а што заказує. По тій дорогоцінній
традіції ся на русиньскый сцені ярмарку
черяли многы ґрупы і колектівы, дакотры
і обновлены - Чірчанка з Чірча, ДФК Радость з Камюнкы, людова музыка Радослава Несторіка і братів Александерічіковців. Не хыбовала ани знама СҐ Поляна
з Орябины, ФК Кечера з Якубян, Вородай
з Великого Липника, домашній ФК із Шарішского Ястрабя, ґрупы Ястрабчан і Вінок. Спестріньом проґраму было выступліня
солистів русиньскых народных співанок – дуоспіваци Івана Сівулькова і Мартін Караш
з Камюнкы як і Наталія Сікорякова - Кучова
з Литмановы. Розмаїтый проґрам музыкы,
співу і танців участници многораз оцінили неутихаючім аплавзом. Люде міцно затляпкали
і позітівній інформації о нарості Русинів із посліднього зрахованя жытельства в році 2011.
Председове русиньскых орґанізацій свою
спокійность, сімпатію і велику подяку місту
Стара Любовня дали наяво і публічно. А так
у завершалній части проґраму председа орґанізації мР Інґ. Петро Штефаняк і Николай
Корманик за МО РОС в Старій Любовні передали памятны дары предностови Містьского
уряду в Старій Любовні – Мґр. Рудолфови
Жякови, предностови Обводного уряду Інґ.
Петрови Соколови а так само ведучій Одділіня школства, соціалных веці, културы
і шпорту МУ ПаедДр. Еві Коларовій. Проґрам в режії Інґ. Мартіна Караша закончіли
популарныма русиньскыма „гітами“ Жывите
людіє і А чія то хыжа в поданю вшыткых
выступаючіх.

ktorí naši členovia, nemajú záujem o praktické
riešenia problémov Rusínov. Nepotrebujú riešenia, nepotrebujú silnú ROS, silné rusínske hnutie. Chcú tento svet intríg, špinavých machinácií,
čudných chodníčkov po ministerstvách, čudného
rozdeľovania grantových financií, lebo tento svet
im vyhovuje, tento svet si vytvorili, v tomto svete
sa vyznajú, tento svet je ich. Tento svet odrádza
serióznych ľudí a deformuje vedomie i nových
tvári v rusínskom ruchu a podsúva staré choré
výbehové témy výbehových rusínskych líderských typov.
Je načase sa rozhodnúť, či zostaneme v starom „leveli“ plnom intríg a konfliktov, alebo
prejdeme do vyššieho, do spolupráce, praktických riešení rusínskych problémov. Na nás
záleží, či našim vzorom budú staré výbehové
typy a výbehové témy neschopných hašterivých
Rusínov, alebo sa vyberieme k novým horizontom, k novým témam, novým pragmatickým
riešeniam, k obrazu slušného, pracovitého seriózneho Rusína. Na nás záleží, či dokážeme
sformulovať čo vlastne chceme a či dokážeme
to aj presadiť.
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P.S.:
Pre zaujímavosť prikladám návrh sformulovaných požiadavok na vládu SR a jej jednotlivé
ministerstvá:
V oblasti kultúry:
− vzhľadom na 1/3 prírastok Rusínov pri sčítaní ľudu adekvátne zvýšiť i finančný rozpočet
pre rusínske komunity;
− financovanie našich profesionálnych kolektívov – PUĽS, DAD priamo MK SR za spoluúčasti VÚC;
− vytvorenie centrálneho rusínskeho úradu s 3
detašovanými pracoviskami na systémové riadenie rusínskej kultúry a školstva v regiónoch
Zemplín, Spiš a Šariš;
− zmeniť systém financovania rusínskej tlače;
− zmeniť vysielacie časy v rozhlase, vrátiť pôvodné, na ktoré boli naši občania zvyknutí;
− rozšíriť rusínske vysielanie v rozhlase a televízii, posilniť realizačné tímy;
− vytvoriť spoločnú rusínsko-slovenskú komisiu
pri MK SR na riešenie otázok slovensko-rusínskych vzťahov a vytvorenie spoločnej dlhodobej koncepcie rozvoja a propagácie rusínskej
kultúry na Slovensku;
− pri grantových systémoch ÚV SR pre rusínsku
kultúru dbať:
a/ aby vo výberových komisiách sedeli odborníci;
b/ aby sa podporovali systémové a dlhodobé
projekty;
c/ aby sa podporovali inovatívne projekty na
propagáciu rusínskej kultúry medzi majoritným obyvateľstvom a propagáciu Slovenska a rusínskej kultúry v zahraničí;
d/ na dostatočné krytie projektov miestnych
rusínskych komunít s ohľadom na ich početnosť;
e/ dôsledne sledovať a kontrolovať realizáciu
pridelených grantov, naplnenie ich obsahu
a ich následné finančné vyhodnotenie;
f/ zmeniť systém prideľovania grantov a to tak,
aby o financie z grantového systému mohli
žiadať výlučne organizácie, ktorých prioritnou činnosťou je rozvoj rusínskej kultúry.

Je načase sa rozhodnúť, či zostaneme
v starom „leveli“ plnom intríg a konfliktov,
alebo prejdeme do vyššieho, do spolupráce,
praktických riešení rusínskych problémov.
Na nás záleží, či našim vzorom budú staré
výbehové typy a výbehové témy neschopných hašterivých Rusínov, alebo sa vyberieme k novým horizontom, k novým témam,
novým pragmatickým riešeniam, k obrazu
slušného, pracovitého seriózneho Rusína.
Na nás záleží, či dokážeme sformulovať čo
vlastne chceme a či dokážeme to aj presadiť.
V oblasti školstva:
− finančne i morálne podporiť už existujúce rusínske základné školy;
− vytvoriť predpoklady pre vznik nových rusínskych škôl;
− iniciovať zriadenie fondu na dofinancovanie
činnosti malých rusínskych škôl;
− podporiť mimoškolskú výchovu – vytvoriť podmienky na vznik rusínskych centier voľného
času a základných umeleckých škôl;
− participovať na vytvorení a chode medzinárodného rusínskeho univerzitného centra pri Prešovskej univerzite, ktoré by pripravovalo kvalifikovaných pedagógov, tanečníkov, choreografov
a osvetových pracovníkov nielen pre školské
i kultúrne inštitúcie na Slovensku, ale i pre zahraničných Rusínov, ktorí o to majú eminentný
záujem;
− vytvoriť spoločnú rusínsko-slovenskú komisiu pri
MŠ SR na riešenie otázok slovensko-rusínskych
vzťahov a vytvorenie dlhodobej koncepcie rozvoja a propagácie rusínskeho školstva na Slovensku.
V oblasti hospodárstva:
− vytvoriť stratégiu hospodárskeho rozvoja v rusínskych regiónoch Slovenska;
− podporiť príchod silných investorov do našich
rusínskych regiónov;
− využívať rusinizmus na podporu turistického ruchu v Prešovskom samosprávnom kraji – Rusíni sú najtypickejšou kultúrou v našom regióne,
ktorá sa v iných regiónoch v takomto rozsahu
nevyskytuje;
− rusínsky región Prešovského samosprávneho
kraja v spolupráci s EÚ označiť za vymierajúci
− región a nastaviť pre tento región osobitné podmienky podpôr v rámci štrukturálnych fondov EÚ.
Pri riešení rusínskej problematiky akceptovať
názory, stanoviská a východiská ROS. Jej legitímnosť, vystupovať ako reprezentant všetkých
Rusínov na Slovensku je daná skutočnosťou,
že je prvou, tým aj najstaršou a najväčšou organizáciou Rusínov na Slovensku.
Ako vidno, spoločne sformulované požiadavky
ROS nie sú proti nikomu, ale naopak, na záchranu
a rozvoj rusínskeho školstva, kultúry a hospodárskeho života v našich regiónoch. Zároveň sme pripravení i na ďalšiu pragmatickú a odbornú diskusiu.
Tieto požiadavky nevyhovujú len rusínskym
špekulantom, našim bývalým exšéfom, ktorí si
z rusínskych grantových systémov vytvorili trhací
kalendár pre svoje zištné osobné záujmy. Súdny
človek si vytvorí svoj vlastný názor.

www.rusin.sk

Актуалні

Aktuálne

Участници стрічі: справа В. Комора,
С. Лисінова і М. Кереканіч.

Умер єромонах o. Павел
Антонiй Петрашовіч, ЧСВВ
(1929-2012)

,,Русины бы мали быти єднозначні
фінанцованы прямо з розрахунку штату“...
Текст і фото: С. Лисінова

П

овів діректор Центра народностных
одношінь Матиці словеньской в Мартіні Мґр. Вілям Комора, котрый 19го септембра 2012 навщівив редакцію Інфо
Русин. Цільом його навщівы было веце спознати проблематіку Русинів і обговорити
одношіня меджі русиньсков народностнов
меншынов і Матицов словеньсков (МС). Інтересовав ся і о діятельство в русиньскім
руху на Словеньску, о выдаваня періодічной
і неперіодічной пресы, як і о політічну стратеґію Русинів. Мімо заступців нашой редакції, были на засідані за Русиньску оброду
на Словеньску (РОС) - Мґр. М. Кереканіч,
за Крайскый одбор МС в Пряшові ПгДР. Л.
Матіско. Стрітнутя мало конштруктівный
характер і было про нас барз інтересным
головно то, же сьме могли конкретніше
спознати условія МС і порівнати із сітуаційов напр. в РОС. Найосновнішым розділом
є факт, же Русины не мають професіоналны
інштітуції такого характеру, якы мать МС.
Бо як знаме, култура і выдавательскы актівности ся роблять лем через ґрантовый
сістем, а МС є далеко перед нами. Хыблять
нам інштітуції професіоналного, одборного
і научного характеру, якы мать МС. Напр.
в подобі Центра народностных одношінь,
котре выникло лем 1. юла 2012 і належыть
під научны працовиска МС. Про інтерс уваджаме, же тот професіоналный центер
є фінанцованый штатом і єствує в сполупраці з реґіоналныма і цілословеньскыма
орґанізаціями народностных меншын, як
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і областныма центрами на языково змішаній теріторії. Дале зєднує жытелів Словеньской републікы без розділу їх народностной
і языковой приналежности в інтересі словеньской штатности. Слідує дотримованя платных законів з цільом утримованя
словеньской штатности, вжываня штатной
сімболікы, словеньского языка і хранить словеньску културу і духовный жывот народа.
„Цільом мойой навщівы є спознати іщі веце
проблематіку і жывот Русинів на Словеньску,
бо знам, же Русины суть барз актівнов народностьов і о їх різнородых актівітах є чути.
Тішать ня добры одношіня меджі РОС і МС.
Тыж собі думам же Русины бы мали быти
єднозначні фінанцованы прямо з розрахунку
штату. Наша влада бы мала прероздільовати веце фінанцій славяньскым народностям
як Мадярам. Ведь є то по першый раз в історїї, кідь влада дала опозічным посланцям
,„міць“ в области народностных меншын.
Бісідує ся о тім, же Мадяры готують автономію Южного Словеньска і зато трeба чім
скорше змінити самосправный сістем“ - повів
на марґо народностной проблематікы В. Комора. На стрічі были обговорены і конкретны
пропозіції сполупраці на 2013 рік меджі
РОС і МС, котры запропоновав Л. Матіско.
Напр. сполочный проєкт в рамках 1150 річниці Кірілометодьского юбілею, Ґораздів
літературный вечур за участи русиньскых
декламаторів, стрітнутя словеньско-русиньской молодежі під Кірілометодьскым
хрестом в Бардійові, як і іншы вытварны ці
шпортовы акції, котры уж в минулости были
успішно зреалізованы (меджі орґанізаціями
МС в Пряшові і МО РОС Пряшів).

Є

ромонах Антоній Петрашовіч ся
народив 2. авґуста 1929 в стародавнім ґрекокатолицькім священицькім роді в русиньскім селі Старина
(днесь уж затоплене село Стариньсков
преградов в окр. Снина). Там його отець
Осиф Петрашовіч (1904- 1984) быв
ґрекокатолицькым священиком. Про інтерес уваджаме, же ґрекокатолицькый
род священиків „Петрашовіч“ - є старый
уж неперерывно 400 років. О. Петрашовіч діяконске і священицьке свячіня
дістав 5. фебруара 1972 р. Быв барз
комунікатівным чоловіком, народностні ся
чув Русином і сімпатізовав з Мадярами.
Бісідовав по мадярьскы і по русиньскы.
Духовно і фінанчно помагав многым людям в їх біді. Што до пасторації, было
очівідне, же він быв добрым і вірным
прихыленцьом Креттеновой выховы, котра была знама міморяднов людьсков і
вітцівсков співналежностьов і сердечным
одношіньом ку віруючім. Многы о ним
твердили, же є тыж тайным єпіскопом. Так
само, як його учітель. о. Павел А. Петрашовіч, ЧСВВ, ся ниґда ку тому не признав.
Умер в понедільок, 1. октобра 2012 в требішовскім монастырю, в котрім пережыв
послідні три і пів рока. Монашескый і
священицькый обряд погробу одслужыв
кошыцькый єпарха Монс. Мілан Хаутур,
ЦСсР 4. октобра 2012 в капличці требішовского монастыря. У тот самый день
быв в пообідніх годинах перевазеный до
Пряшова, де є похованый в сполочній
гробці отців Василіянів.

ВІЧНАЯ ЙОМУ ПАМЯТЬ !
Позн: матеріал быв спрацованый на
основі інформації о. Ґоразда А. Тімковіча,
ЧСВВ і быв короченый редакційов Інфо
Русин.
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Інформачный сервіс

Informačný servis

Бенядіківці шпортовали
Текст і фото: -сіл-

РУСИНЬСКЫЙ ПРОҐРАМ

(17. 10. – 31. 10. 2012)

17. 10. 2012 – СЕРЕДА
19.30 – 20.00

Радіоновины

19. 10. 2012 – ПЯТНІЦЯ
19.30 – 20.00

Радіоновины

23. 10. 2012 – ВІВТОРОК

19.00 - 19.30
19.30 – 20.00

Гітпарада русиньскых співанок
Радіоновины

25. 10. 2012 – ЧЕТВЕРЬ
19.30 – 20.00

Радіоновины

27. 10. 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

Музычны поздравы
Радіо молодых
Радіомаґазин
Літературна релація
– з творчости М. Крайняка
Гітпарада русиньскых співанок репріза
Радіо молодых - репріза

П

ослідня літня субота в селі Бенядіківці,
свидницького окресу належала шпорту, русиньскым співанкам і літній погоді. О тото вшытко постарав ся шыковный
староста Ладіслав Джоґан із свойов женов
Марійов, котры в сполупраці з Пряшівскым
самосправным крайом (ПСК) приготовили
досправды інтересне пообідя про вшыткых
жытелів села. Різны шпортовы дісціпліны
(про вшыткы віковы катеґорії), де шпортовало
вшытко што мало рукы і ногы, інтересны ціны
як і множество русиньской музыкы было ґаранційов доброй забавы і ужыточного выужытя
вольного часу. По грах, при смачнім ґуляшу
і пивку могли вшыткы побісідовати і надвязати
далшы приятельскы контакты. Тоты надвязала
і шефка Одбору културы ПСК Мґр. Ева Арвайова, котра на акції брала участь і не шпоровала словами хвалы на мудро і добрі зорґанізовану акцію, котру подля єй слов бы мали
інтензівніше орґанізовати і іншы села.

28. 10. 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

Бісіда кумів – верейна награвка
з Воліці
Приповідка З. Ковалчіковой:
Смутна мухотравка
Музычны поздравы
Подобы жывота - репріза
Радіомаґазин - репріза
Музычна релація
Село грать, співать і думу думать
- репріза
Музыка народности

29. 10. 2012 – ПОНЕДІЛЬОК
19.30 – 20.00

Радіоновины

31. 10. 2012 – СЕРЕДА
19.30 – 20.00

Радіоновины

F

olklórny súbor Barvinok z Kamienky pri
príležitosti 60. výročia svojho založenia
vydal, okrem iného, dokumentárny film
pod názvom 60 ROKOV FS BARVINOK. Dokument tvoria video, audio nahrávky a foto-

▲ Е. Арвайова, ведуча одбору културы ПСК
і староста села Бенядіківці Л. Джоґан мають
радость із выдареной акції.

grafie z rôznych období - od tých najstarších
z 50 rokov až po súčasnosť. Je v ňom zrekapitulovaná celá história tohto rusínskeho
zoskupenia. Výroba filmu bola financovaná
organizáciou molody.Rusyny s podporou
grantového systému Úradu vlády SR. Rozmnoženie filmu v náklade 1000 kusov zabezpečovali sponzori súboru. Dokument má 74
minút a na jeho tvorbe sa podieľal odborný
tím v zložení:

Інтересна публікація
з пера о. Данцяка:

Одпустовы
міста світа
М. Шуркалова

З

пера о. Франтішка Данцака
вышло уж много інтересных книжок. Далшов із серії є книжка з назвов Одпустовы міста світа, котра вышла з нагоды Року віры, якый
выголосив Святый отець Бенедікт ХVІ.,
апостольскым листом „Порта фідеі“. Рік
віры зачав 11. октобра 2012 на 50. юбілей отворіня Другого ватіканьского консілу а кінчіть 24. новембра 2013. Подля
слов о. Данцака є праві Рік віры часом,
в котрім ку нам приходить вызва путовати ку Катедралі Святого Петра і признавати там свою віру, але нелем то, але
на різных одпустовых містах ся поділити
о тото, што є про хрістіянина найдорогше:
Ісуса Хріста, Спасителя чоловіка і Краля
весміру.
Книжка, котра є доповнена інтересныма
фотоґрафіями, приближуючі одпустовы
міста світа, котры суть якраз добров іншпіраційов на їх навщіву. Хоць їх є много,
автор з них выберать холем часть і приближує їх красы. Можеме ся там дочітати
о красах і силі такых святых міст, як суть
напр. Лурды во Французску, Ченстехова в Польску, Фатіма в Портуґалску але
і многы міста в Таліяньску - як Рім, Ассісі,
Неапол. В публікації так само не хыблять
інформації о Святій Землі, котра, як пише
о. Данцак, перша зажыла притомность Ісуса Хріста, нашого Спасителя і його матери Дівы Марії. Книжка може послужыти
многым і як приручник, з котрого ся можеме дознати дашто нове, но може быти
і добров мотіваційов выбрати ся до міст,
на котрых ся можеме утвердити у своїй вірі і начерпати енерґію до далшого
жывота.

Námet, scenár a réžia: Martin Karaš
Asistent réžie: Ivana Sivuľková
Kamera: Vincent Bujňák, Pavol Pilip,
Matúš Juhas
Strih: Vincent Bujňák, Pavol Pilip
Sprievodné slovo: Helena Vyrostková
Fotodokumentácia: Lenka Hamerská, Vincent Bujňák, Viera Sroková
V prípade záujmu o spomínaný
dokumentárny film kontaktujte vedenie FS
Barvinok z Kamienky – Ing. Martin Karaš,
FS Barvinok, 065 32 Kamienka 123,
tel.: 0904 390 925
mail: mato.karas@gmail.com,
www.barvinok.sk.
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Світ уміня і културы

Svet umenia a kultúry

Петер Калмус в ММУEВ

(„хрест діла „онтоґенезе“ майстра Джона Чемберлейна“) ...
Перформанс в подобі гасіня мотора, атіпічны артефакты, контекст минулого
із сучастным, споминаня на ексцесы комуністічного режіму, перфектна музычна
шов і много іншого, мож повісти ,,варголовского“, ся презентовало 21. 9. 2012
в МУЗЕЮ МОДЕРНОГО УМІНЯ ЕНДІ ВАРГОЛЫ (ММУАВ) в Меджілабірцях.

Т

ото вшытко ся дало видіти і зажыти
на вернісажі выставкы найжаданішого
концептуалного вытварного умелця
сучастной умелецькой сцены - Петра Калмуса. Його діла творять переважні кресбы,
мальбы а в немалій мірі асамблаж, але і об-

Петер Калмус походить з Пєщан, но
умелецькы творить і жыє в Кошыцях.
У сімдесятых роках і через нормалізацію быв выразнов сучастьов неофіціальной ,,андeґрандовой“ умелецькой сцены.
Зато, же днесь є уж леґендов сучастного

▲При мікрофоні діректорка ММУЕВ В. Мадярічова і автор выставкы П. Калмус.

своїх дотеперь ниґде невыставленых
діл“. Повів про Інфо Русин „індепендент“
умелець і великый сімпатізант якраз майстра
ПОП- Арту Е. Варголы, з котрым мать мімо
уміня і єднакый штіл обліканя і візажі.

▲Богата участь людей на акції перед ММУЕВ в Меджілабірцях, де ся одбывав несподіваный перформанс в подобі гасіня мотора. В переді писатель М. Шмайда.

єкт, акчна творчость, іншталація ґрафікы, як
і споминана перформанс, котра мать переважні характер верейного одкрытого і ненасильного протесту. А праві тота послідня
шпеціфікація найвеце притягла до ММУЕВ
вельо участників - од дітей з основных школ,
штудентів, пріматора міста Меджілабірці
Інж. Івана Солея, председу РОС - Владиміра Противняка, члена ДР РОС - Інґ. Павла
Дупканіча, докінця перформанс тужыв видіти і вызначный писатель Михайло Шмайда
з Красного Броду.

вытварного уменя, його выставкы ся істо
оплатить видіти.
„Отворіня мойой розсяглой авторской выставы праві в ММУЕВ в Меджілабірцях є про мене великов вызвов і почливостьов. Люблю тото місто і все ся
ту рад вертам. Зато і тов дорогов дякую вшыткым Лабірчанам, но главні робітникам музея за барз добру сполупрацю. Вшыткым тым, котры ся іщі лем
прийдуть на выставу попозерати, ґарантую якостный умелецькый зажыток

Традичны Дні хліба у Хмельовiй
Уж каждорочні ся в селі Хмельова бардійовского окресу одбывають помпезны
ославы під назвов Хмелівскы дні хліба. Того року ся тота акція одбывала в рамках 13. фолклорных славностей і Днів русиньскых традіцій, котры уж традічні
орґанізує село Хмельова, обчаньске здружіня РУСИН Хмельова в сполупраці із Русиньсков обродов на Словеньску за фінанчной підпоры УВ СР - проґрам Култура
народностных меншын 2012.
обідя быв културный проґрам, котрый мав
М. Шуркалова
великый успіх і тому одповідны аплавзы.
Каждого, хто пришов підпорити нашых
ото прекрасне културне свято ся зача- выступаючіх в културнім проґрамі, чекало
ло в суботу 1. септембра 2012. Уж од освіжіня в подобі фалатка свіжонапеченого
9. год. ся шыковны ґаздынькы розбігли хліба і погарика слівовіці. Повна сала людей
по кухні, бо праві там быв одкрытый конкурз ся лем з радостьов позерала на тото, што
о найсмачнішый домашній хлібік, споєный красне принесли до салы културного дому
із варіньом традічных народных їдел. По вшыткы выступаючі. А то нелем такы, котры
выголошіню конкурзу о найліпшый хліб і на- поважують фолклор за своє гобі, але і тоты,
родне їдло уж на притомных чекало приємне котры ся ним заподівають професіоналні.
коштованя. Далшым пунктом святочного по- Публіку потішыла ДСҐ Криниченька, котра

Т
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▲На фотоґрафії видите інтересны прапоры
з різных кутів світа, котрых атмосферу дотваряла іщі інтересніша Русинка.

робить при ОШ в Хмельовій, із сусіднього
Стебника пришла Хмелівчанів поздравити
ЖСҐ Стебничанка а гуморным словом, котре
сміхом розплакало око неєдного позерача,
потішыв Ян Бортнік з Ленартова, котрый заграв і на людовых інштрументах, як фуяра,
ґайды ці пастырьскый ріг. Конець проґраму
належав фолклору, но уж на професіоналній уровни, котрый в помпезнім штілі указав
ПУЛС із Пряшова. Аж тогды ся досправды
вшыткы охабили нести красотов людового уміня а лем з німым ужасом позерали на
каждый їх крок і кажде слово. По їх выступі
задуніли міцны овації, котрыма ся заповнена сала подяковала вшыткым, котры своє
сердце оддали фолклору. А зато їм патрить
невысловна подяка за красну атмосферу
а орґанізаторам за незабытный зажыток.
Уж теперь ся тішыме на далшый річник
Хмелівскых днів хліба, котрый все приносить
штось нового і красного.
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Рекомендуєме

Víkendovka na Podkarpatsku

S mojim kamarátom Števom sme počas študentských čias zažili
rôzne nezabudnuteľné výlety v slovenských horách. Bol vždy pripravený na akékoľvek dobrodružstvo. Aj v lete roku 2012 bol s bratom
na poznávacom zájazde v Peru, o mesiac neskôr s rakúskym kamarátom brázdil na jachte Jadranské more. Je to cestovateľ do špiku
kostí. Uvažoval som už dlhšie, opäť si zopakovať poznávací výlet po
Podkarpatsku spred 7 rokov. Inšpiroval ma zaujímavý festival čučoriedok, ktorý sa koná v dedinke Huklyve na severe Podkarpatska.
Oslovil som viacero cestovateľov na „víkendovku“, ale nevyhovovalo
im to. Keď sa o mojom pláne dozvedel Števo, oči mu zajasali a súhlasil. Prezradil, že jeho dávnym snom je ísť na Ukrajinu. Boli sme teda
dohodnutí. Po ťažkom zvažovaní, aký dopravný prostriedok zvoliť,
sme sa rozhodli napriek mojim predsudkom ísť autom (a dobre sme
urobili, pred 7 rokmi som šiel autobusom a „maršrutkami“ s cieľom
vyjsť na najvyššiu horu Ukrajiny, Hoverlu).
R. Vico, foto autora
DEŇ PRVÝ
esta z Prešova k hranici nám
trvala poldruha hodiny, už pri
vjazde na kontrolné stanovisko sme videli niekoľkokilometrový
zástup kamiónov a spoločne sme
obdivovali ich trpezlivosť znášať
predlhé čakania na hranici. Našťastie osobných áut nebolo veľa
a kontrola prebiehala dosť rýchlo.
Zaujímavé bolo, že väčšina prechádzajúcich áut mala české ŠPZ. Po
temer dvojhodinovom čakaní sme
boli konečne na Ukrajine. Blížilo
sa k 16.00 hod., preto sme sa rozhodli nakúpiť najnutnejšie potraviny
v prvom nákupnom stredisku (na
Slovensku sme nekupovali žiadne
potraviny s tým, že si vychutnáme miestne). Prekvapili nás však
vysoké ceny potravín, ktoré boli
rovnako vysoké, ak nie vyššie ako
u nás. Števo chcel aspoň letmo
vidieť Užhorod, preto sme zaparkovali neďaleko centra a prezreli si
najznámejšie miesta: hrad, gréckokatolícku katedrálu, centrum s peknými uličkami, most cez rieku Uh.
Ten je ovešaný visiacimi zámkami,
ktoré sú upevnené novomanželmi
na znak vernosti (foto 1), bývalú
synagógu. Podvečer sme vyštartovali na sever po obchvate mesta.
Cesta bola mimoriadne kvalitná,
husto posiata množstvom benzínových čerpadiel. Nocovali sme na
brehu akejsi riečky. Bolo to malebné
miestečko, ktoré dokonale „pokosili“ miestne kravičky. Vybrali sme si

C
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z auta karimatky, „spacáky“ a po
občerstvení melónom šli spať. Noc
som prebdel. Bol spln, mesiac mi
svietil do očí a tiež kvôli rose, ktorou
navlhol celý spací vak.
DEŇ DRUHÝ
Ráno sme sa rozhodli, že pôjdeme k Sinevirskému jazeru, najnavštevovanejšie turistické miesto
ukrajinských Karpát. Z výbornej
rýchlostnej cesty spájajúcej Užhorod a Mukačevo s Ľvovom a Kyjevom, sme odbočili na vedľajšiu
cestu. Pri tomto manévri nás zastavila policajná hliadka. Príslušník
si vymyslel priestupok a tváril sa
veľmi dôležito. Jeho sebavedomie narástlo, keď som neúspešne
hľadal vodičský preukaz. Vravel:
„Robert, Robert, budet plocho“. Už
som si to myslel i ja, no v jednej
priehradke peňaženky sa mi ten
nezbedný pas predsa len ukázal.
S víťazným úsmevom som vytiahol
doklad. Prehodil som s ním pár slov
a použil rady môjho kamaráta ako
reagovať pri stretnutí s políciou.
A vyšlo to! Pekne sme sa rozlúčili.
Cesta pokračovala k mestečku Volovec (foto 2). Je typickou ukážkou
postsovietskej architektúry. Leží na
dôležitej železničnej tepne, lebo
vlaky odtiaľ smerujú do Moskvy,
Odesy, Kyjeva i Bratislavy. Števo,
ako vášnivý cestovateľ, na stanici
zistil, že lístok s lôžkom z Užhorodu
do Odesy stojí necelých 20 €. Videl
som na ňom, že už chystá ďalšiu
cestu. Odtiaľ sme šli cez malebné
dedinky, v ktorých dominovali vynovené kostoly (foto 3, 4). O tom,
že sú tu ľudia hlboko veriaci, svedčalo i jedno „evanjelizačné žiguli“
(foto 5). Okolo obeda sme vstúpili
do oblasti Mižhirja - nádherný kraj.
Tu sme videli množstvo voľne pasúcich sa kráv. No alpská idyla, už
len Milka chýbala... Ešte sme neochutnali originálne rusínske jedla,
a tak sme neodolali štýlovej kolibe
v očakávaní nejakej miestnej špeciality (foto 6). Žiaľ, sklamanie bolo
veľmi veľké: menu len v ukrajinčine
a bez obrázkov, čiže do poslednej

Odporúčame
2

sekundy neviete, čo budete jesť,
obsluha katastrofálna, obom nám
doniesli úplne iné jedlo, než sme
si objednali a porcie boli akurát tak
3

lesnej ceste, vstup je spoplatnený
približne za 1 €, ale ak máte dosť
peňazí, môžete sa k nemu dostať
i autom, ako to urobili istí svadobčania. Neveľké horské jazero Sinevir
(foto 7) leží v objatí lesov, je veľmi
pekné, okolo vedie náučná cesta.
Pár minút po našom príchode sa
zamračilo a prišla poriadna horská
búrka. Zmokli by sme do nitky, nebyť jedného z prístreškov, ktoré lemovali okraj jazera. Prisadli sme si
k mladému páru. Zvláštna náhoda
spôsobila, že to boli „naši“. Pekná
usmievavá rusovláska z Piešťan
a jej priateľ z Čiech. Dokonalá ukážka stále živého Československého
4

5
pre deti, nehovoriac na ceny... Za
3 pirohy zaplatiť vyše 3 € je trochu
veľa... Ale možno si len vychovávajú „jednorázových“ návštevníkov.
Pár minút po „skvelom zážitku“
6

sme konečne docestovali na parkovisko pár minút od Sinevirského
jazera. Všade okolo husté lesy, ľudí
veľa. Pri parkovisku bol stánok so
suvenírmi. Milé bolo to, že všetko
obsluhovali traja šikovní chlapci
vo veku nanajvýš 10 rokov. A boli
veľmi dobrí obchodníci, aj som od
nich kúpil nejaké veci. K jazeru sa
možno dostať po asfaltovej alebo

priateľstva. Porozprávali sme sa
o skúsenostiach z Podkarpatska.
Boli tu už týždeň. Zhodli sme sa na
tom, že potraviny sú veľmi drahé
i na naše pomery. Odhovorili nás
7

od návštevy pre Čechov mýtickej Koločavy (vraj je to „o ničom“)
a varovali pre zničenými cestami.
Boli to vášniví nokonformní cestovatelia, stretnúť takých ľudí bol pre
nás sviatkom. Mrzelo ich, že večer
odchádzajú a nenavštívia festival
čučoriedok. Podvečer sme na ceste
späť uvideli pútač, na ktorom boli
►с. 7

www.rusin.sk

З домова і зо світа
►с. 7
vyobrazené medvede. Vybrali sme
sa teda podľa inštrukcií do svahu,
kde by mali byť akési medvede (foto
8). Každým krokom sme pociťovali
akýsi zvláštny pocit, nie je celkom
normálne ísť v ústrety medveďom...
Po pár minútach sme uvideli pletivo
a za ním medveďa. A nie jedného,
za ohradou ich bolo 5. Správca
objektu bol veľmi ústretový o porozprával nám o zmysle projektu.
Vravel, že ten sleduje pomôcť dožiť medveďom, ktorí mali tú smolu,
že natrafili na zlých ľudí. Postupne
nám predstavoval smutné príbehy
svojich „klientov“. Jedného, napr.
vlastnil podnikateľ, ktorý nešťastného medveďa priväzoval o kôl,
slúžil ako návnada pre poľovníckych psov. Ďalší medveď Míša (na
pohľad štíhlejší a väčší ako karpat8

ský medveď) vraj odmietol poslušnosť krotiteľovi v cirkuse a ten mu
za to prestal dávať žrať a vybil mu
zuby... Odchádzali sme zahanbení,
že patríme k tomu istému ľudskému
druhu a v duchu sme sa im ospravedlňovali. Vo večerných hodinách
sme našli krásne miesto na prespanie, bolo to na horskej planine posiatej borievkami a čučoriedkami.
Mali sme odtiaľ nádherný výhľad na
okolité hory (foto 9).

Z domova i zo sveta
12

9

DEŇ TRETÍ
Ráno sme sa prebudili do krásneho slnečného dňa. Horský potok
sme využili na dôkladnú očistu tela
pred cestou do dedinky Huklyve,
kde sa mal konať sviatok čučoriedok. Miestom konania bolo futbalové ihrisko. V strede bola umiestnená tribúna pre účinkujúcich, pod
ním lavičky pre hostí. Po obvode
sa rozprestierali stánky s produktmi
z čučoriedky: od pirohov, zákuskov,
palaciniek, likérov, páleniek... Samozrejme zákusky sme ochutnali,
boli výborné, všetko domáca výroba
(foto 10, 11). Moderátor v úvode pripomenul, kvôli čomu sa každoročne
koná táto oslava. Má pripomenúť,
že práve vďaka čučoriedkam prežili
mnohé miestne rodiny ťažké hospodárske obdobia. V obci dokonca urobil akýsi umelec i pamätník
čučoriedke (foto 12). Festival mal
klasický priebeh dedinských osláv:
spevácke vystúpenia boli doplnené
súťažami s účasťou obecenstva
(foto 13). Jedna z vystupujúcich
bola i maličká speváčka v miestnom rusínskom kroji. Jej otec bol
rusínsky aktivista, ktorý pripravil pre
dcéru pieseň, kde sa spievalo Ja
Rusínka (foto 14) ... Rozprával mi
i o tom, ako zvysoka sa na nich pozerajú haličskí Ukrajinci a že to nemajú veľmi ľahké. Veľmi sa potešil,
keď som mu povedal o tom, ako po
poslednom sčítaní narástol počet
Rusínov na Slovensku a že máme

10

14
11

viacero vplyvných ľudí i v politike,
ktorí sa nebojácne hlásia k svojmu
pôvodu.
Nečakali sme na celý priebeh
tejto dedinskej zábavy, pretože celé
to malo končiť ľudovou zábavou
a keďže nás čakala ešte dlhá cesta domov, vybrali sme sa ešte raz
do Užhorodu k majestátnemu pra-

voslávnemu chrámu. Nakúpili sme
nejaké maličkosti, natankovali 1 €
-ový benzín a šli na Slovensko.
„Víkendovka“ na Ukrajine skončila.
13

День пісні в роднім краю
-мш-

П

ід таков назвов ся 29. септембра т. р. у селі Вышня
Полянка (бардійовского
окресу) одбыли фолклорны
славности. Заповнену салу културного дому привітав староста
села Любош Шпік. Потім уж
сцена належала модераторці
проґраму (заєдно і авторка статі) Марії Шуркаловій і іншым
выступаючім, котры пришли
потішыти сердця віночком своїх народных співанок і танців.
Першыма уж традічні были домашні - МСС з В. Полянкы, по
них выступив Матичный клуб
геліґонкарів, котры ся стрічають
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з цільом утриманя гры на геліґонку і уж три рокы роблять в зложіню: Душан Прібула, Ян Ревіляк
і Ян Каліст. Проґрам обогатила
і ЖСС Стебничанка зо Стебника,
котру застрішує Сельскый уряд
під веджіньом Анны Сташовой.
Не хыбило і знаме дуо Марія
і Патрік Шуркаловы з Бехерова.
Головным пунктом проґраму быв
фолклорный колектів Маковіца
зо Свидника, котрый своїм співом
і темпераментным танцьом розпрудив кров каждого участника.
Акція была реалізована з підпоров УВ СР - Проґрам Култура
народностных меншын 2012. Уж
теперь ся тішыме на далшый
юбілейный 20. річник фестівалу
у Вышній Полянці.

▲ Головным пунктом проґраму на акції у Вышній Полянці быв выступ ФК
Маковіца зо Свидника.
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Калеідоскоп молодых

Kaleidoskop mladých

Молоды Русины по 4. сеймі і першім
таборі про русиньску молодеж
Єднов із наймолодшых русиньскых орґанізацій на Словеньску є обчаньске здружіня
молоды.Русины. Днесь мать орґанізація за собов 4 рокы актівной роботы. Што то є 4
рочкы в жывоті малого чоловічка... Хоць уж стоїть на властных ногах, але іщі ся гевтам підшпотить і упаде, знать уж бісідовати, але мож го легко овпливнити. Но даколи
нас заскочіть мудрыма думками і новыма реформныма пропозіціями. Може тото не
є добре порівнаня з нашов молодежнов орґанізаційов, бо єй закладне ядро творять
готовы молоды люде з высокошкольсков освітов на челі з єй председом Інґ. Петром
Штефаняком, ПгД., родаком з Малого Липника в Стралюбовняньскім окресі. Зато, же в
послідній септембровый вікенд ся в Старій Любовні (готел КОМЕКО) одбыв уж 4. сейм
Молодых Русинів, а премєру мав і 1. табор про русиньску молодеж, попросили сьме
председу орґанізації одповісти на пару вопросів, жебы быти в образі діятельства орґанізації нашой будучности.
ДР были зволены Мґр. Андрій Зегер, Інґ. МіПане председо, як молоды.Русины оціньо- рослав Блажовскый і Бц. Мірослав Мікіта. До
вали на 4. сеймі роботу орґанізації, пере- Выконного выбору м.Р были доповнены Інґ.
владала спокійность, была даяка похвала Владимір Шак і Мґр. Мартін Дуфала) і была
ці зазвучала і крітіка?
представлена концепція розвоя орґанізації.
Мушу повісти, же нелем членове орґаніза- На сеймі выступили і гостi русиньскых орґації м.Р, але і нашы гості оціньовали наше ді- нізацій і інштітуцій на Словеньску, як Владиятельство барз позітівно. За штири рокы ся мір Противняк (председа РОС), Мґр. Петро
орґанізація барз успішні етабловала меджі Крайняк (Уряд повномічника влады СР про
русиньскыма орґанізаціями на Словеньску народностны меншыны), ПгДр. Олґа Ґлосікоа позітівне мено собі зробила і за граніцями. ва, ЦСц. (Музей русиньской културы - СНМ),
Не сьме уж лем „партія“ молодых людей, сьме проф. ПгДр. Осиф Сіпко, ПгД. (Пряшівска унісерьозным партнером, успішным орґанізато- верзіта), Мґр. Богдан Ґамбаль (Радіо лем.фм).
ром, підпоровательом і закладательом проєктів. Нашу роботу позітівно оцінили і на Сві- Авізовали сьте і реалізацію першого татовім форуму русиньской молодежі. А што ся бора про русиньску молодеж. На што быв
дотыкать спокійности, можу ся высловити тыж заміряный?
лем высоко позітівно. Ростеме на членьскій
Окрем сейму, ся в часі цілого вікенбазі а можеме сміло повісти, же репрезенту- ду одбывав і табор молоды.Русины – по
єме уж веце як 170 молодых людей, што не русиньскы, котрый быв заміряный на творє цалком мало. Правда, не оціньовали сьме чу роботу членів повязану з освітов в облем вшытко позітівні, крітічно сьме позерали ласти історії, културы і русиньского языка.
на проблемовы области. Сейм каждой орґа- Табор ся складав з двох головных пунк-

▲ В середині П. Крайняк, котрый поздравив участників Сейму в мені Л. Надя, повномічника Уряду влады СР про народностны
меншыны. Вправо Ш. Левканічова, редакторка
русиньского высыланя в Кошыцях. Вліво Б. Ґамбаль з польского радія лем.фм.

тів – робочі ґрупы ку проєктам русиньскы
приповідкы, інтернетове радіо і лекція Мґр.
Алены Блыховой, ПгД. на тему русиньского языка. Сучастьов табора было і вечірнє
представіня (Позн. ред.: пишеме о тім в статі
Русиньскый проґрам першыраз на Любовняньскім ярмарку).
Якы планы сьте собі дали до будучности
або яка є ваша концепція ці візія далшого
розвоя орґанізації м.Р?
Як без кісліка чоловік не дыхать, без воды
вшытко жыве высохне, так і народ заникне без
молодой ґенерації. Тото є загорнуте і в главнім
плані нашой орґанізації. Приїмати до своїх рядів веце молодых Русинів. Наступ молодшой
ґенерації ся мусить стати природным, бо лем
природна контінуіта є то, што є здраве. Єден
з цілів нашой концепції быв заложеный на
ословіню середньошкольской молодежі і школярів основных школ. Як ся орґанізація хоче
розвивати, рости, мусить мати і носны проєкты.
Такыма в нашім припаді суть – русиньске інтернетове радіо, русиньскы приповідкы, русиньска ватра (як мултіфункчный културно-освітній фестівал) і табор про русиньску молодеж.
Далшы рокы бы мали приносити новых лідрів,
новы містны орґанізації і веце самостатной
роботы про ведучіх окремых проєктів.
А наконець іщі класічный вопрос – што
нового приніс ваш тогорічный сейм м.Р?
Сейм приніс вельо позітівного - прикладну
участь нашых членів, нарост членьской базы,
а в непосліднім ряді тыж інтерес о реалну участь
позваных гостів. Што мене окремо найвеце
тішыть є, же на сеймі брали участь і членове
сімпатізанты, котры не мали участь на сеймі
повинну, але лем добровольну. Думам собі, же
тот позітівный факт, же 4. сейм быв споєный
з вікендовым табором, придав нашым акціям на
серьозности а тым ся забезпечіла і векша участь.
За розговор дякує А. Кузмякова

▲ Двоє шефів - председа м.Р – П. Штефаняк (направо) і М. Корманик, председа МО РОС в Старій
Любовні в інтереснім облічіню.

нізації бы мав быти о оціньованю того, што
было і о планованю далшой роботы. Іншый
не быв ани тот наш. У річній справі было оцінене діятельство нашой орґанізації за поперні
періоды, были презентованы зреалізованы
проєкты, културны акції, членьска база і єй
вывой. Неоодділнов частьов проґраму нашого
сейму были вольбы до Дозорной рады м.Р (до
►Погляд на участників Сейму.
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Контінуіта старых і новых традіцій

„Сушьіде“
М. Караш
(Управене і корочене редакційов Інфо Русин)

В Нітрі ся уж традічні орґанізує
меджінародный фестівал академічных
фолклорных колектівів Академічна Нітра. Т. р. споминаный фестівал уж по 38.
раз орґанізовала Універзіта Конштантіна Філозофа в сполупраці з далшыма
орґанізаторами, під покровительством
презідента СР. В рамках конкурзных хореоґрафій дакотры колектівы представили і фраґменты з русиньского співу
і танців, котры у публікы мали уж традічні великый успіх. Конечным лавреатом домашньой части фестівалу ся став
ФК Горнад - колектів УПЙШ в Кошыцях,
котрый ся презентовав праві русиньскым проґрамом „Сушьіде“. Творцьом
хореоґрафії, окрем іншых, є Штефан
Штец, родак з Габуры, котрого сьме ся
з той нагоды опросили:
Подумали сьте перед фестівалом холем
в кутіку душы, жебы сьте із колектівом
Горнад могли здобыты тітул „Лавреата
Академічной Нітры“?
На академічну Нітру сьме ішли головно з цільом представити ся холем на такій уровни як
минулый рік на Академічнім Зволені. Не шло
нам о выгру, бо до конкурзу сьме ішли як но-

Kontinuita starých a nových tradícií

вачікове, зато сьме не мали великы очекованя. Выгра є про нас великым оцініньом нашой
цілорічной роботы. Думам, же нас вшыткых
барз потішыла і дала іншпірацію до далшой
роботы.
О чім є хореоґрафія „Сушьіде“ і чім, подля
вас, заінтересовала найвеце пороту?

стрітнутя і вказуєме на розмаїтость і красу
співацького і кройованого матеріалу.
Як взникла думка приготовити праві
таку хореоґрафію?
Танці і співанкы з русиньской области колектів
Горнад робить уж довшый час. Наприклад хореоґрафію з Торисок, котрой авторков є Маріянна

Штефан Штец на
выступіню во Выходнiй.

Хореоґрафія представлять танці трьох
сел: Торискы, Тихый Потік і Шарішске Ястрабє. Тоты русиньскы села лежать на граніці
реґіонів Шаріша і Спіша. Люде з тых сел ся
даколи стрічали при різных нагодах, напр.
при роботах в лісі, на забавах, што запричінило взаємну выміну співанок і танців.
В хореоґрафії презентуєме таке помыселне

Свореньова, сьме представили в 2008 р. Потім
прибывали далшы танці з Тихого Потока, Габуры
ці Камюнкы. Нескорше сьме з Маріяннов, нашов
умелецьков ведучов, натрафили на інтересны
архівны матеріалы зо Шарішского Ястрабя
і вырішыли сьме зробити хореоґрафію, де даме
до контрасту різны русиньскы села з єдной области і так взникла хореоґрафія „Сушьіде“.

ВОРОДАЙ – нова ґрупа у Великім Липнику
,,фолклор бы міг быти ліком на днешній стрес, депресії, меланхолії“...
М. Караш
(Управене і корочене редакційов Інфо Русин)
Єдным із позітівных фактів того, же
і молоды люде ся днесь інтересують о свої
звыкы, традіції, походжіня і людову співанку є нововыникнута співацька ґрупа дівчат
- Вородай у селі Великый Липник, старолюбовняньского окресу. Ґрупа є інтересна
нелем красным тройголосным співом, але
і шпеціфічным русиньскым діялектом з елементами з ґоралского діялекту (што є тіпічне
про замаґурскы села В. Липник, Страняны,
Остурня і іншы). Ґрупа Вородай ся уж успішно представила в сполупраці з ФК Барвінок
в селі Несвады в окресі Новы Замкы а тыж
на Фестівалі културы і шпорту в Меджілабірцях. Конкретнішы інформації о новій ґрупі нам
через інтервію приніс підпредседа РОС Інґ.
Мартін Караш, котрый побісідовав з Аленов
Каміньсков, шефков споминаной ґрупы.
Коли і як взникла думка заложыти фолклорну ґрупу в селі Великый Липник?
Думка заложыти уж конкретну фолклорну
ґрупу взникла лем недавно. Обновляти звыкы,
традіції і людовы співанкы сьме в селі зачали
перед двома роками. З нагоды посиджіня про
пензістів, коли уж традічно молодеж пригото-
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вила културный проґрам. Старшы люде при
тім споминають на молоды часы а молоды
ся учать свою історію і здобывають новый
погляд на жывот. І так по дакілько успішных
выступах у Великім Липнику выникла природна тужба шырити нашы красны співанкы
і дале... І так выникла ґрупа Вородай.
Знам, же в минулости уж даякый ФК у тім
селі быв, заподівали сьте ся його історійов?
Гей, о тім колектіві знам і в основі хочеме
надвязати на його діятельность. Найперше то
быв школьскый колектів, котрый вів бывалый
діректор школы у Великім Липнику Александер Бабяк. Молодеж в нім нелем співала,
але і грала на різны музічны інштрументы,
балалайкы, мандолины, гармонікы. Нескірше з того выникнув женьскый співацькый
колектів, котрого членками были нашы
бабкы, мамы, теты і под. Праві они нас учать
липницькы співанкы і передавають нам
минулы звыкы і традіції.
Хто творить тоту ґрупу, яке є єй вікове
зложіня і хто вас веде?
Вородай творить 11 дівчат у віку од 5 до 23
років і Адам Мітура (15), котрый нас допроводжать на акордеоні. В будучности бы сьме хотіли нашы ряды розшырити о далшых членів.

▲ Фото з выступіня співацькой ґрупы ВОРОДАЙ
на 50. Фестівалі културы і шпорту в Меджілабірцях.

Ход ґрупы забезпечую я (Алена Каміньска)
в сполупраці з Данков Ярембіньсков.
Што про вас значіть фолклор і людова
співанка?
Нашы народны співанкы приношають радость, але одказують і на нелегкый, но і так
веселый і оптімістічный жывот нашых предків. Праві жывотный оптімізмус выжаруючій
із фолклору бы міг быти ліком на днешній
стрес, депресії, меланхолії. Русины мають
ку фолклору барз близко і во світі є знамых
много красных русиньскых співанок. Кажде
село мать свої звыкы, традіції, мелодії а тоты
в книгах, ці на інтернеті не найдеме. Єм зато
рада, же сьме ся у Великім Липнику зачали
веце інтересовати о нашу історію. Надію ся,
же нам нашы прародічі передадуть што найвеце липницькых співанок і традіцій і же мы їх
утримеме про далшы ґенерації.

info РУСИН [16 I 2012]
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čakac//í: ~ia lehota очíкуючій час
čakan –a m чекáн
čakank//a –y ž bot. ціґóрія
čakár//eň –ne ž чекáрня
čak//ať –á –ajú nedok. 1 koho, čo, na koho, čo
чéкати, очéковати, почéкати кóго, што; ~ priateľa
чéкати приятеля; ~ na autobus чéкати (на) автóбус;
~ návštevu чéкати гóстів; ~ dve hodiny чéкати дві
гóдины 2 s čím стримовати, запíзнёвати, тігáти//
тягати з чім; одкладáти, затримовати што; ~
s odpoveďou тігáти з óдповідёв 3 koho чéкати кóго;
~ajú nás povinnosti нас чéкають нáшы повинности;
~á ho ťažká práca чéкать ёгó тяжкá робóта; dať
na seba dlho ~ дати на сéбе дóвго чéкати; nedať
na seba dlho ~ не дати на сéбе дóвго чéкати; ~
so založenými rukami чéкати зо заложéными(-ма)
рукáми
čakateľ –a m очíкуючій, кандідáт
čákov –a m voj. hist. кáлап бывшых áвстроугóрьскых вояків подíбный гéлмі, чáков
čalamád//a –y ž чаламáда (шалáта іззелéной
паприкы, цібýлі, ýгорок, парадíчок і капýсты)
čalún –a m 1 (na stenách) óбклад 2(na nábytku)
чалунíня, обивка, чалунницькый матеріáл
čalún//iť –i –ia nedok. 1 (steny) обивáти óбкладом 2
(nábytok) чалунити; ~ený nábytok чалунéный дíван,
ґавч, крéсло
čalúnnick//ý чалунницькый, обивáючій; ~á dielňa
чалунницька майстрóвня
čalúnnictv//o –a s (obchod, predajňa, remeslo) чалунництво
čalúnnik –a m чалýнник
čalúnovať p. čalúniť
čap –u m 1 зáтычка, зáтка, дюґов hovor. 2 tech.
лёвник, шіп

Продовжіня
Словника в букві Ч

Доц. ПгДр. Юрій
Панько, ЦСц.,
автор Словеньско–
русиньского словника
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čapic//a –e ž шáпка; expr. mať pod ~ou быти дость
опитым
čapík –a m 1 zdrob. k čap 2 farm. чíпок 3 anat.
язычóк, увýла
čap//ovať –uje –ujú nedok. 1 чаповáти, наливáти
пиво, винó (із бóчкы) 2 tech. спóёвати при пóмочі
чáпа
čapov//ec –ca m anat. шыёвый стáвець
čapt//a –y ž pejor. 1 крива áбо чаптáва нóга 2
(nadávka žene аl. zvieraťu) чаптáва, крива
čapták –a m expr. (o ľuďoch) чáптош, чаптáвый
čap//tať -ce -cu nedok. expr. чáптати, кривати
čaptav//ý чаптáвый, кривый, тарбáвый; ~ človek
чаптáвый чоловíк; ~é nohy чаптáвы нóгы
čaptoš p. čapták
čar//ať –á –ajú nedok. dok. čo za čo hovor. чéряти
ся, міняти ся/обмíнёвати ся чім; міняти/обміняти
што на што
čarbanic//a –e ž, čarbanin//a –y ž pejor. чарбанина
čarb//ať –e –ú nedok. expr. чáрбати, писáти чарбанинов, нечітатéлні писáти; писáти як кýрка по гної
čardáš –a m чáрдаш; slovenský, maďarský ~
словáцькый, мадярьскый чáрдаш
čardášov//ý príd. k čardáš; ~á skladba чáрдаш
čariť p. čarovať²
čar//o –a s чáры pomn. чаровáня, ворожíня; ~
májovej noci чáры маёвой нóчі; stratiť ~ стратити
чáро
čarodej –a m kniž. чарíвник; ворóжця, босорáк
čarodejk//a –y ž kniž. čarodejnic//a –e ž чарівниця,
кузелничка; ворожыля, босóрка, стрíґа, стріґáня
čarodejnícky чарíвный, кузелницькый;
босорáцькый
čarodejníctv//o –a s чаровáня, кузловáня;
босоровáня
čarodejník –a m чарíвник, кузéлник; босорáк,
ворóжця
čarodejn//ý чарíвный, кузелницькый; ~ prútik
чарíвный прýтик, чарíвна пáлічка
čarokrásny чарýючій, прекрáсный, очарýючій
čarostrel//ec –ca m чарíвный, обдíвуючій стрілéць
čarovať¹ p. čarať
čarovať² -uje –ujú nedok. 1 чаровáти, ворожыти 2
pren. творити чýда, робити неможливе
čarovn//ý чарóвный, чарýючій; ~á moc чарýюча
сила; ~ prútik чарíвна пáлічка; ~á krása чарýюча
красотá; akoby šíbnutím ~ého prútika як бы
мáхнутём чарíвной пáлічкы
čar//y –ov m pomn. чаровáня, ворожыня; чáры
pomn. ; robiť ~ чаровáти, робити чáры

SLOVENSKO-RUSÍNSKY SLOVNÍK 30. časť

čary-mary, čáry-máry ž mn. č. expr. 1 (o písme) чарбанина 2 (zaklínacia formula čarodejníkov, kúzelníkov)
чáры-мáры-фук
čas –u m 1 v rôzn. význ. час; priestor a ~ filoz. прóстір
і час; ~ beží al. letí час біжыть áбо летить; pracovný ~
робóчій час; pracovať po ~e al. nad ~ робити над час;
získať ~ выграти час; zbytočne strácať ~ надáрьмо
тратити час; určitý al. istý ~ a) даякый час; б) єдéн
час; vo voľnom ~e во вóльнім часí; za onoho času,
za oných čias колись, колись-то; за óного часý; за
дáвных часíв; raz za ~ íнколи, по часí, з чaсý на час;
pred ~om a) завчасý; б) недáвно; postupom ~u по
даякíм часí; ~ od ~u час од часý; svojho ~u свóёго
часý; toho ~ a) тепéрь, в тім часí б) тоды; v poslednom
~e в послíднім часí; ~ žatvy час жнив; ~ oddychu час
одпочíнку; čistý ~ чíстый час; expozičný ~ fot. час
експозíції; v nočnom ~e в нóчнім часí, в ночí; letný ~
лíтній час; stredoeurópsky ~ середнёеврóпскый час;
hviezdny ~ звíздный час; presný ~ тóчный, акурáтный
час; prítomný, minulý, budúci ~ gram. теперíшній,
минýлый, бýдучій час 2 (počasie) погóда; pekný ~
шýмна погóда; psí ~ шкарéда, пся погóда 3 obyč.
v mn. č. час, часы, епóха; ~y sa menia часы мíнять
ся; za starých čias за стáрых часíв, колись áбо за
óных часíв; pohnuté ~y погнýты часы; vojnové ~y
войнóвы часы, в часí вóйны; ~ pokročil a) уж пíзній
час б) час не чéкать; ísť al. kráčať s duchom ~u іти áбо
крачáти з дýхом часý; dočkaj ~u ako hus klasu [prísl.]
на кáжде хотíня єсть терпíня, вшытко мать свій час,
кáжда овоцина мать свій час; všetko do ~u [prísl.]
ніч не є вíчне під мíсяцём; ~ raní, ~ hojí (prísl.) час
вшытко вылічіть, загóїть; ~ je najlepší lekár [prísl.] час
є найлíпшый лíкарь
časom prísl. 1 (niekedy, občas) чáсом, íнколи, час од
часý; 2 (postupom času) чáсом, постýпні; ~ sa všetko
urovná чáсом вшытко бýде в порядку, улагодить ся
časomer –u/-a m хрономéтер -a
časomerací хронометрíчный; ~ prístroj хрономéтер
časomerač –a m хронометрíста
časopis –u m журнáл, часóпис; literárny ~
літератýрный журнáл
časopiseck//ý журнáлный; ~á prax журнáлна
прáктіка; ~ý štýl новинкóвый штіл
časovací¹ хронометрíчный; ~ prístroj хрономéтер
časovací² gram. часýючій; ~ vzor парадíґма
часовáня (часослóв)
časovan//ie –ia s gram. часовáня; nepravidelné ~
неспрáвне часовáня
časovan//ý часовáный; ~á bomba, mina часовáна
бóмба, мíна
časovať¹ -uje –ujú nedok.начасовáти, натягнýти
часýючій механíзм; ~ minu начасовáти мíну,
натягнýти часýючій механíзм мíны
časovať² -uje –ujú nedok. gram. часовáти
(часослóва)
časovos//ť –ti ž часóвость, актуáлность,
злободéнность ж
časov//ý 1 часóвый, односячій ся к часý; ~ interval
(часóвый) інтервáл; ~ úsek одрíзок часý; ~é
znamenie перевíрка часý; ~á mzda часóва плáта
2 актуáлный, злободéнный; ~é problémy, otázky
злободéнны проблéмы, вопрóсы; ~é námety
актуáлны тéмы 3 gram. часóвый; ~é vzťahy часóвы
одношíня; vedľajšia ~á veta підрядне речíня чaсý
čas//ť –ti ž 1 часть, чáстка ж; malá, veľká ~
малéнька, велика часть; dávať po ~tiach давáти
по частям áбо частями 2 (podiel) дóля, часть ж; z
väčšej ~ti з бíвшой, вéкшой чáсти
častic//a –e ž 1 частинка; ~e atómu частинкы áтомy
2 gram. чáстка; záporová ~ отріцáтелна áбо неґýюча
чáстка
často prísl. чáсто
častokrát prísl. hovor. чáсто, зачáсто
čast//ovať –uje –ujú nedok. чeстовáти, (по)гостити; ~
vínom чeстовáти, (по)гостити винóм
častý чáстый; ~ výskyt чáсте появлíня; on je u nás ~
hosť він у нас чáстый гость
čaš//a –e ž kniž. чáша, пóгар; ~ vína пóгар винá
čašníck//y чашницькый; ~e zamestnanie чашницька
робóта
čašníčk//a –y ž чáшничка
čašník –a m чáшник; hlavný ~ глáвный чáшник
čat//a –y ž чáта; 1 бріґáда, колектíв; pracovná ~
робóтна чáта 2 voj. чáта
čatár –a m voj. чáтар
čatársk//y чатáрьскый; ~a hodnosť чатáрьска
гóдность
čečin//a –y ž чатина, конáрикы смерекóвого стрóма;
zelená ~ зелéна чатина
čečinov//ý чатинóвый, смерекóвый; -á vôňa
чатинóвый зáпах, вóня áбо смерекóва вóня
Čech –a m Чех –а
čechizác//ia –ie ž чехізáція –ї
čechizm//us –u m lingv. чехíзм –у
čechiz//ovať –uje –ujú nedok. чехізовáти
čechofil –a m чехофíл –а
čechofilský чехофíльскый
čechofób –a m чехофóб
Čechoslovák –a m Чехословáк
čechoslovakizm//us -u m чехословакíзм
čechradl//o –a s text. чесáчка, чесáлна машына
čechr//ať –á –ajú nedok. чесáти; ~ ľan чесáти лен; ~
vlasy чесáти áбо росчéсовати вóлосы
Čechy Čiech ž pomn. Чéхія –ї
Дальше продовжіня Словника в букві Ч в ІР ч.
17 - 2012

Русиньска языконаука
Rusínska jazykoveda

www.rusin.sk

Інформачный сервіс

З русиньского
ріхліка
Спрацовала: С. Лисінова

 ЗАМОЧОК (ЧР)
ОЗ Русины.цз - русиньска ініціатіва в ЧР
в днях од 6. 9 - 9. 9. 2012 зорґанізовали вікендове перебываня про членів і сімпатізантів
того русиньского здружіня під назвов: Ґріл,
спів і бісіда. Акція была у Замочку, 150 км
од Прагы. Головным цільом ,,погодовой“ акції
было уможнити вшыткым, котры мають інтерес
помочі розвою русиньского руху в ЧР, жебы ся
взаїмно спознали і надвязали ліпшы контакты.
Значіть, была то комунітна акція з можностьов
далшой актівной сполупраці, яка є барз потребна.

Informačný servis
 ПРЯШІВ
Інштітут русиньского языка і културы ПУ
в Пряшові зорґанізовав 3. октобра 2012 уж
19. научный семінар карпаторусиністікы.
З лекціов на тему Язык Русинів у Войводині: сучастный став і перспектівы розвоя
выступила Мґр. Гелена Медєші з Общества
русиньского языка, літературы і културы
в Новім Саді. (Сербія).Сучастьов семінара была і презентація найновшых выдань
з карпаторусиністікы.
 СНИНА
5. октобра 2012 ся в кіносалі ДК у Снинi
одбыв славностный Ґалапроґрам – закончіня уж 19. меджінародного вытварного
фестівалу Снина 2012 (23. 9 – 7. 10. 2012).
Діректором фестівалу быв уж традічні
акад. малярь Андрій Смолак. На акції партіціповали: Ґалерія Андрія Смолака Снина
і Братіслава, пріватна умелецька школа
місто Снина і Пряшівскый самосправный
край. Через ґалапроґрам была передана
і ціна Тібора Бартфая за умелецьку актівность і сполоченьску анґажованость Петрови Строницькому. Завершіньом акції
быв помпезный выступ МСҐ Русинія з Гуменного.
 БРАТІСЛАВА-ПРЯШІВ
Премєра бакаларьского філму режісера Ріша Ставярьского під назвов Андіго

Што маме, то з ласков даме
М. Шуркалова, Фото: І. Фріцькый

А

вера так, ласка пановала на цілій
красній акції в Кошыцях, де Містна
орґанізація РОС у послідню септемброву неділю т. р. зорґанізовала концерт
якраз під назвов Што маме, то з ласков
даме. Быв то барз інтересный концерт, на
котрім ся презентовало богатство културы
Русинів з різных русиньскых реґіонів в рам-

ках акції Познай традіції предків. В проґрамі выступили Марія і Патрік Шуркаловы
з Бехерова, котрых на акордеоні допроводжав їх отець. Далшыма выступаючіма
было і тріо РОСА з Пряшова. Завершална
сцена каждого блоку належала МСҐ Гачуре з Гуменного під одборным веджіньом
Мірослава Кереканіча. Атмосфера в КСЧ
Южан на Сметановій уліці в Кошыцях была
досправды неповторительна, бо не співали лем выступаючі, але і вшткы притомны

жена, спрацьована подля новелы з книжлы
Захитка од Вітя Ставярьского, ся одбыла
іщі минулый місяць в Братіславі а теперь
11. октобра 2012 в кіні Панорама в Пряшові. В інтереснім філмі із підтекстом: „Їсти
мусиш? Не мусиш…Пити? Любити? Тыж
не мусиш…Лем умерти будеш мусити…А
на тім мам я поставленый бізніс“…, собі
заграли артісты ТАД-у: Є. Либезнюк, Я.
Саболова-Сисакова, Іґор Латта і іншы.
В єдній із ролей ся представив і знамый
русиньскый карікатуріста Федор Віцо. Не
меншу популарность філму здобывать і обсаджіня знамого словеньского герця Боріса Фаркаша.
 МУКАЧЕВО (УКРАЇНА)
14. октобра 2012 ся у рештаврації „Мукачево“ в Мукачеві на Україні одбыло 5.
засіданя Світовой рады Русинів (дале
СРР). В богатім проґрамі ся говорило і о
актуалній сітуації Русинів на Підкарпаті
по приятю Закона о державній языковій
політіці на Україні, котру Верховна Рада
Україны прияла 3. юла і была підписана
8. октобра 2012. Говорило ся і о стратеґії
Русинів на Підкарпаті ку зрахованю людей на Україні, котре буде у 2013 році.
Рада бся заподівала і пропозіціями на 12.
Світовый конґрес Русинів, котрый буде
в юні 2013 так само на Підкарпаті, в містах Мукачево і Свалява.
в салі, докінця подакотры бы ся істо рады
придали і до танця. А тото было лем потверджіньом того, же такы акції в другім
найвекшім місті на Словеньску суть барз
облюблены і мають великый вызнам про
пропаґацію нашой културы.
Акція была реалізована з фінанчнов підпоров УВ СР проґрам Култура народностных
меншын 2012. Орґанізаторам, на челі
з председкыньов кошыцькой МО РОС - Марійов Біцьковов, высловлюєме велике подякованя за приправу такой прекрасной акції,
в котрій ся інтензівно припоминають традіції
русиньскых предків.

Завершална сцена успішной акції в Кошыцях.
В середині М. Біцькова, редседкыня МО РОС
Кошыці і орґанізаторка акції.

www.rusin.sk
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Informačný servis

Ponuka inzercie v dvojtýždeníku Info Rusín

RUSÍNSKA OBRODA NA SLOVENSKU
(reakcia na iniciatívu Mgr. J. Kaliňáka)
PhDr. László A. Nagy
splnomocnenec vlády SR pre národnostné
menšiny
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
Prešov, 8.10.2012
Vážený pán splnomocnenec,
obdržali sme e- mailovou poštou list od Mgr.
Jána Kaliňáka - člena Rady vlády pre národnostné menšiny, ktorý má formu pozvania na
prvé zasadnutie Rady rusínskej reprezentácie
Slovenska. Zo strany Rusínskej obrody na Slovensku pokladáme za potrebné predložiť Vám
k tomu stručné vyjadrenie.
Iniciatíva pána Jána Kaliňáka, podľa nášho
názoru, vyplýva z jeho súkromných záujmov
a nepokladáme ju ako vhodnú pre riešenie
problémov rusínskej národnostnej menšiny.
Pán J. Kaliňák po dlhé roky bol členom Rusínskej obrody na Slovensku, avšak pre jeho chovanie a zaujímanie určitých extrémnych postojov bol z Rusínskej obrody na Slovensku vylúčený. Po opustení organizácie ROS prešiel do
OZ Slovenská asociácia rusínskych organizácií
(SARO) so sídlom v Prešove. Aj v tejto organizácií nezameral svoju činnosť na to aby ju rozvíjal, aby táto bola schopná primerane zastupovať svoju činnosť v prostredí v ktorom vznikla,

KOĽKO ZAPLATÍTE?
Cenník uverejnenia plošnej inzercie:

Rozmer
1/1 strana
1/2 strany
1/3 strany
1/4 strany
1/5 strany
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50 Є
30 Є
20 Є
15 Є
5Є

Cena za uverejnenie inzerátu v riadkovej inzercií s využitím maximálne 50 slov: 7 Є.
ale svoje aktivity zameral na útoky proti iným
rusínskym organizáciám a predovšetkým proti
Rusínskej obrode na Slovensku. Jeho doterajšia činnosť (s výnimkou počiatočného obdobia
v rusínskom ruchu) mala prevážne deštrukčný
charakter.
S prihliadnutím k uvedenému máme aj k tejto jeho poslednej aktivite vážne výhrady a nevzbudzuje u nás dôveru. Máme zato, že riešenie rusínskej problematiky nemôže ísť cestou
zakladania Rady rusínskej reprezentácie tou
formou, ako ju prezentuje pán J. Kaliňák, ale
táto musí ísť cestou upevňovania a rozvíjania
činnosti rusínskych organizácií, ktoré vznikli popri Rusínskej obrode na Slovensku, (ako napr.
Združenie inteligencie Rusínov Slovenska, Molody Rusyny, Spolok rusínskych spisovateľov
a pod.) a hľadaním východísk na úzku spoluprácu a jednotný postup pri riešení rusínskej
problematiky. Toto nemôže riešiť umelo vytvorená Rada rusínskej reprezentácie Slovenska.

INFORMÁCIE
na tel. číslach: 051/7722889,
0918 176 804
Noviny vychádzajú každé dva týždne vždy
k 15. a poslednému dňu v danom mesiaci.
Distribuujú sa na celom Slovensku, v 6 európskych štátoch, Ukrajine, Srbsku, USA
a Kanade. Noviny sú distribuované aj do novinových stánkov prostredníctvom KAPA
DAP Prešov a MEDIA PRESS POPRAD. Na
internete ich nájdete na web. stránkach:
www.rusin.sk, sekcia Info Rusin,
www.molody-rusyny.sk, www.holosy.sk.
Rusínska obroda na Slovensku, v záujme
skoordinovania činnosti organizácií v rusínskom
ruchu, v minulom roku zvolala okrúhly stôl, na
ktorý pozvala zástupcov aktívnych rusínskych
organizácií, kde sa hľadali cesty a riešenia našich problémov (úspech bol následne zaznamenaný napríklad pri sčítaní obyvateľstva v roku
2011) a takouto formou bude Rusínska obroda
pokračovať vo svojej činnosti aj v ďalšom období. Nemôžeme súhlasiť s aktivitami, ktoré majú
separatistický charakter.
Vážený pán splnomocnenec, bolo by veľkou chybou, keby táto a podobné aktivity našli
podporu na centrálnych orgánoch, nebolo by to
v žiadnom prípade na prospech riešenia zložitých problémov rusínskej národnosti.
S pozdravom
Za VV ROS: Vladimír Protivňák
predseda Rusínskej obrody na Slovensku

В слідуючім чіслі Інфо Русина прочітате:

О сучастній сітуації
в РОС із М. Крайковічом

Info Rusín vydáva Rusínska obroda na Slovensku a výlučne zodpovedá za obsah projektu. Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR. Evidenčné číslo: EV 1739/08. Šéfredaktorka Bc.
Silvia Lysinová. Jazyková a štylistická úprava: Mgr. Anna Kuzmiaková. Preklady a externá spolupráca: Mária Šurkalová Výroba: ADIN. s.r.o., Prešov. Adresa redakcie a administrácie: Rusínska
obroda na Slovensku, redakcia Info Rusín, Slovenská č. 40, 080 01 Prešov, tel: 051/7722889,
051/7482776, 0918 176 804. E-mail: sekretariat.ros@centrum.sk, rusinska.obroda@kryha.sk, www.
rusyn.sk. Číslo účtu pre predplatné: 2155073158/0200. Predplatné na rok: Slovensko: 9,96 Є, Európske štáty: 15,96 Є, mimoeurópske štáty: 21 Є. Inzeráty, reklamy, sponzoring preberáme v redakcii Info
Rusin, Prešov, každý pracovný deň od 12.00 - 16.00 hod. Neobjednané rukopisy a fotografie nevraciame! Publikujeme i názory, s ktorými nie vždy súhlasíme. Za obsah príspevku zodpovedá
autor. Redakcia si vyhradzuje právo na krátenie a štylistickú úpravu textov! Príspevky v slovenskom
jazyku nehonorujeme. Info Rusín je distribuovaný aj do novinových stánkov prostredníctvom MEDIAPRESS Poprad, spol. s r.o. (okresy: Stará Ľubovňa, Poprad, Levoča, Kežmarok, Spišská Nová Ves)
a KAPA DAB Prešov, spol. s r. o. (okresy: Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina,
Stropkov, Svidník, Vranov n/T.).
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Cena v Єurách

REKLAMÁCIA

Reklamáciu je možné uplatniť do 14 dní od uverejnenia reklamy alebo inzerátu.

Інтересна публікація:
Пряшівска єпархія

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

18/2012

AKO UHRADÍTE VÁŠ INZERÁT?

1. Poštovou poukážkou typu H, ktorú obdržíte zdarma na každej pošte a ktorú zašlete na adresu redakcie Info Rusín spolu
s textom alebo propagačným materiálom.
Do popisu poukážky uveďte ,,inzercia IR“.

3. Na vysunutom pracovisku predsedu ROS,
na MsÚ v Medzilaborciach.
Každý pracovný deň v čase od 13:00
do 15:30 hod.

KEDY BUDE VÁŠ INZERÁT UVEREJNENÝ?

Po uhradení príslušnej sumy do uzávierky čísla
v danom mesiaci.

18/2012

AKO INZEROVAŤ?

1. telefonicky na čísle: 051/772 28 89, aj formou
SMS na čísle mobil. telefónu: 0918 176 804
2. na e-mailovú adresu:
rusinska.obroda@kryha.sk,
sekretariat.ros@centrum.sk
3. listom na adresu: Rusínska obroda na Slovensku - Info Rusín, Slovenská 40, 080 01 Prešov

2. Priamo v redakcii Info Rusín, Slovenská
40, Prešov (Župný dom)
Každý pracovný deň v čase od 12:00
do 17:00 hod.

18/2012

V Info Rusíne môžete uverejniť akúkoľvek
plošnú a riadkovú inzerciu:
Reklama firmy, propagácia predvolebných
kandidátov, predaj, nákup, výmena, prenájom, reality, ponuka zamestnania, služby, zoznámenie, gratulácia a pod. Ak budete chcieť
uverejniť gratuláciu, stačí poslať fotografiu
a krátky text s blahoželianím.

Pri uverejnení toho istého inzerátu opakovane 2x za sebou, ponúkame 30% zľavu
z celkovej sumy príslušného inzerátu.

О французско-русиньскій
сполупраці

Platené v hotovosti
080 10 Prešov 10

www.rusin.sk

