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КВ РОС о актуалных проблемах
і далшых задачах

Ґлоса

У неприємну доджову суботу, 27. октобра т. р. ся в будові Руського дому в Пряшові одбыло рядне засіданя Коордіначного выбору
Русиньской оброды на Словеньску (дале КВ РОС). По Сеймі є КВ
РОС найвысшым орґаном, на котрім беруть актівну участь членове Выконного выбору і Дозорной рады РОС, представителі
окремых Містных орґанізацій РОС і єй колектівны членове.

І

ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

наперек порядному охолоджіню на засіданя КВ РОС поприходили Русины од Братіславы,
Кошыць, Пряшова, як і з міст і сел
окресів Бардійов, Свидник, Снина, Гуменне, Меджілабірці і Стара Любовня.
По девятій годині вшыткых
участників привитав підпредседа РОС Інґ. Мірон Крайковіч,
котрый уж традічно вів тото на
проґрам богате скоро цілоденне
засідання.
О діятельстві РОС од попереднього засіданя КВ РОС, як і реалізації окремых узнесінь з 11. Сейму РОС, але і о далшых задачах
орґанізації на наступный період
інформовав на засідані председа
РОС Владимір Противняк. Аналізуючі і оцінюючі окремы акції,
о котрых сьме вас інформовали

▲ На октобровім засідані КВ РОС
были переданы похвалны узнаня
за пропаґацію русиньской ідеї перед
зрахованьом жытельства в 2011 р.
Єдным із оціненых быв і русиньскый
актівіста і писатель Николай Коневал з Камюнкы. На фото з председом РОС В. Противняком, котрый
похвалны узнаня передавав.

в дотеперішніх выданях нашых
новинок, председа конштатовав, в якій тяжкій сітуації іщі до
недавных днів была РОС, кедь
векшыну своїх акцій орґанізовала
без того, жебы мала к діспозіції
потребны фінанції. Тоты зачали
►с. 2
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Юбілуюча Г. Сервіцка

ДЕНЬ РУСИНА
В МУКАЧЕВІ
Текст і фото
Чіжмар Іван, Свидник

Gabriela Dzuríková,
slovenská herečka
s rusínskymi koreňmi
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e náhoda, ak práve na jeseň si pripomíname zosnulých? Naši predkovia, ako
citlivejší a vnímavejší, tento deň
prežívali živo a vedome. Nie tak
dávny Sviatok všetkých svätých
a Pamiatka zosnulých boli a sú
v mojom živote v takom zvláštnom postavení. Pamätám sa ako
dieťa, keď sme chodievali s rodičmi do Sloviniek ku hrobom našich
predkov a príbuzných. Až časom
som si začala uvedomovať ako
život beží a staršiu generáciu nahradzuje mladšia, veď to je zákon
prírody. Aj z týchto dôvodov je potrebné sa tešiť z mladšej generácie, ktorá je pokračovateľom rodu
ľudstva a zmyslu života. Plynie
čas a každému z nás kdesi dohorieva svieca života a nevieme,
kedy zrazu zhasne. Takže aj tento sviatok - Pamiatka zosnulých,
je vždy pre mňa zamyslením sa
nad spôsobom svojho (nášho)
života, váženia si mladosti, zdravia, životného šťastia a lásky. Mať
v úcte svojich blízkych, s ktorými
žijeme, ale aj ľudí, s ktorými sa
bežne alebo náhodne stretávame,
pretože život je ako hovoria Česi
„pomýjivý“, často prchavý ako život vážky na krehkých a krásnych
krídlach. Čitateľom Info Rusína
želám ešte veľa krásne prežitých
jesenných dní.

Л

ідры русинського руху 13. 14. октобра 2012 в Мукачеві зорґанізовали Першый
меджінародный
фестівал
русиньской културы - ДЕНЬ
РУСИНА. Фундамент русиньского свята быв положеный

▲ Автор статі І. Чіжмарь при
презентації своїх фотоґрафій на
выставці з назвов Народный крой
і обычаї Русинів Словеньска.

за помочі Світовой рады Русинів (СРР), котра засідала
в тот самый день і Крайового
общества Підкарпатьскых Русинів. Споминаный фестівал
ся одбывав в Мукачевскім драматічнім театрі, де із вступным
словом выступили председа
СРР Дюра Папуга із Сербії, як
і член СРР за Ураїну Микола
Бобинець. Гостями зо Словенська на першім фестівалі были
В. Противняк, тайомник СРР,
Інґ. М. Крайковіч, підпредседа РОС, Інґ. П. Дупканіч, член
ДР РОС а тыж ФК Барвінок
►с. 2

Neprehliadnite!

Не переглядните!

►с. 1: КВ РОС О АКТУАЛНЫХ ...
приходити поступно на окремы проєкты лем
недавно. Но до дня, кедь ся одбывало засіданя КВ РОС, іщі все не были з Уряду влады
СР даны фінанції на найнакладнішый проєкт - выдаваня двойтыжденника Інфо Русин.
Хоць дотеперь представителі найвысшых
орґанів СР обіцяли зліпшыти ґрантовый сістем про народностны меншыны, дотеперь
ся так не стало, скоре наопак. Председа говорив і о конкретных робочіх стрічах веджіня
РОС з представителями Уряду влады СР,
конкретно із Ласлом Надьом, повномічником
про народностны меншыны і етнічны ґрупы
в Братіславі, з представителями Рады РТВС
і о недавнім сполочнім засідані представителів
народностных меншын з Атілом Ловасом, діректором Народностно-етнічного высыланя
Словеньского розгласу в Кошыцях, де были
тыж предложены актуалны пожадавкы Русинів
односно русиньского высыланя. І тій темі была
на засідані присвячена велика увага в діскузії.
Бо знаме, же од нового року ся буде мінити
штруктура розгласового высыланя, де дійде
ку змінам і в Народностно-етнічнім высыланю,
з котрым суть нашы люде неспокійны, што потвердили і своїма підписами в недавній петіції.
КВ РОС на своїм октобровім засіданя схвалив приятя далшой новой членкы КВ РОС, а то
Мірославы Піровой, котра є председкыньов недавно выникнутой МО РОС в Стащіньскій Розтоці.
Інґ. Мартін Караш, підпредседа РОС, інформовав членів о орґанізачнім забезпечіню
засідань окремых МО РОС, цільом котрого є нелем уточніня реґістрованых членів,
ожывіня їх діятельства, але і розшыріня інформацій о діятельстві РОС і о можностях подаваня окремых проєктів.
►с. 1: ДЕНЬ РУСИНА В МУКАЧЕВІ
з Камюнкы, котрый на першім святі Дня Русина“ выступив в културнім проґрамі з тіпічным
камюньскым фолклором, як пасмо На
малины, Карічка, а не хыбили ани прекрасны

▲ Почестна ґрамота Василя Турока-Гетеша, котров быв на засідані СРР за Словеньско оціненый
Владимір Марушін, Арт.Д, діректор ПУЛС із Пряшова за новый і успішный проґрам в колектіві.

Тым Русинам, котры ся актівно поділяли на
пропаґації русиньской ідеї перед зрахованьом
жытельства в 2011 році, были на засідані КВ
РОС славностні переданы Похвалны узнаня
і Дяковны листы з рук председы РОС.
Немалый простор быв присвяченый діскузії, в котрій многы членове конштатовали, же
позітівны выслідкы зрахованя суть видны главні
в тых селах і містах, де мать РОС свої орґанізації. Не мало крітічных слов членове высловили
на дотеперішній ґрантовый сістем Влады СР
представив дует Сонячне Закарпаття зо
Свалявщіны, Туряньска долина, фолкквартет Бетярі з Мукачевщіны. У прекрасных
вступных просторах Мукачевского драмтеатру была іншталована і выставка образів
русиньскых малярів. Про інтерес уваджаме,

про народностны меншыны, кедь фінанції на
проєкты приходять аж в посліднім кварталі рока,
з чім мать орґанізація немалы проблемы з плачіньом конкретных акцій, служеб і вшыткого
потребного. Др. Іван Бандуріч з Бардійова
у своїх многых пропозіціях пропоновав жадати
владу о фінанції і на нормалный ход орґанізації,
о потребі фінанцій на реконштрукцію будовы,
котра была дана до ужываня Музею русиньской културы в Пряшові, забезпечіню властного
будинку (споминала ся стара будова ДЙЗ) про
наше Дівадло Александра Духновіча, о тім,
жебы было ліпше, кебы субєкты ДАД і ПУЛС
належали прямо під Міністерство културы СР
а не під Пряшівскый самосправный край. Плануючі проєкты на далшый рік ся бісідовало
о Літніх школах русиньского языка, котры бы
ся могли орґанізовати по вшыткых окресах, де
жыють Русины, чім бы ся напомогло розшыріню
выукы русиньского языка на основных школах.
В рамках діскузії В. Противняк, председа РОС
і тайомник Світовой рады Русинів (СРР) інформовав о єй найновшых актівітах, як напр. установліню Почестной ґрамоты Василя Турока-Гетеша, першого председы РО і Світового
конґресу Русинів, котров быв за Словеньско
оціненый і Владимір Марушін, Арт.Д, діректор
ПУЛС-у з Пряшова за новый і успішный проґрам
в колектіві.
Оціньованя, планы, многы пропозіції, похвала і крітіка – тото вшытко мало місце на
октобровім засідані КВ РОС у Пряшові. А то
є добрі, же внутрішні проблемы орґанізації ся
рішали внутрі орґанізації, де є достаток простору і погляд шырокого спектра людей а не
медіалізованьом по інтернеті, што выкликує
усміх лам нашым нежычливцям. Односно
того членове КВ РОС схвалили Выголошіня,
яке публікуєме у тім чіслі новинок.
участи малярів з країн - членів СРР. За председу АРТПОТ быв зволенй маляр Владо
Няради з Вербасу в Сербії. За підпредседу
выбрали Александра Шмуляра з Будапешту, тайомником ся став Василь Броді. На
тім засіданю были становлены цілі асоціації,
як напр., же кажда членьска країна мусить
мати холем єдну выставну салу, де ся будуть презентовати роботы умелців, малярів,
фотоґрафів і вытварників. Попри выставі образів была іншталована і часть фотовыставы
на тему Народный крой і обычаї Русинів
зо Слoвеньска од автора Івана Чіжмара
зо Свидника і Лемківскы церькви од Петра Басалыґу з Польска. По закончіню културного проґраму окремы колектівы были
нагороджены подарунками од Закарпатськой
адміністрації.

ОПРАВА
▲Погляд на інтересный выступ домашнього ФК на Першім меджінароднім фестівалі русинькой
културы - День Русина в Мукачеві.

хлопскы співанкы. Камюнчане в мукачевскім
театрі із своїм выступом мали великый успіх.
Дале ся в проґрамі передтавив Вокалный
квартет з Хорватьска з народныма співанками а Закарпатьскый русиньскый фолклор
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же на засіданю СРР окрем богатого проґраму їднань, была заснована Асоціяція
портретовых творителів (АРТПОТ). Авізована асоціація выникла на засідані културной
комісії СРР, котру вів Миломір Шайтош за

В попереднім чіслі Інфо Русина сьме
на 3. стр. опубліковали некролоґ: Умер
єромонах о. Павел Антоній Петрашовіч, ЧСВВ (1929-2012). В 20- ім рядку
сьме при переписі зробили хыбу.
Намісто хыбного выразу „Креттеновой выховы“ мать быти Креттовой
выховы. Оправдуєме ся авторови некролоґу і вам, дорогы чітателі.
Редакція

www.rusin.sk

Актуалні

Aktuálne

Русиньскы голосы
в Кошыцях
Текст і фото: Інґ. Іван Фріцькый

Н

есподіване і веселе пообідя пережыли
кошыцькы Русины у неділю 14. октобра 2012. До Културного центра ЮЖАН
у Кошыцях председкыня Містной орґанізації РОС
у Кошыцях пані Марія Біцкова закликала з Гуменного ОЗ Русиньскы голосы. Она знала як
прекрасні співають, но жебы публіка годину і пів
мусила од радости і веселости ляпкати, на то ся
не сподівала як і на повну салу Кошычанів – а то
нелем Русинів. По привитаню гостів з Гуменного
і притомных в салі М. Біцкова представила на подію МСК Русиньскы голосы - 22 хлопів (вшыткы
Русины) і їх діріґента Бц. Крістіяна Гуняру зо
Стащіньской Розтокы, окрес Снина. Хоць співають іщі лем од фебруара т. р., за короткый час
уж нашому русиньскому народу стигли зробити
барз добру і велику рекламу. Своїма веселыма,
темпераментныма і мелодічныма співанками із
Підкарпатя, од Снины або і рівно із Стащіньской
Розтокы вытворили в салi таку приємну атмосферу, в котрій ся не дало нам притомным з нима
не заспівати. До Кошыць собі Русиньскы голосы
привезли і меншу фолклорну ґрупу Грушовчан,
в котрій міджі 8 хлопами співать і отець зо сыном.
Тоту невелику групу веде і діріґує Мартін Марчак. На акордеоні їм грать молодый музыкант
Бц. Петер Жовчак, котрый іщі лем 5 років тот
музычный інштрумент носить на своїх плечах,
но його пальці по клавесах „бігають“ як у про-

фесіонала. Їх тіпічны парібскы співанкы з допроводом гармонікы нас в мыслях вернули на село
до нашой молодости і многы з притомных в салі
собі вєдно з нима по русиньскы і по шаріскы заспівали. В послідній третині концетру ся співало
самостані, і на подію і в глядіску. Таке дашто ся
не барз часто ставать на нашых концертах, но
на знаму співанку „Не пий коню воду“ і під діріґуваньом темпераментного пана Гуняры ся нам
концерт выдарив на єдинку із звіздочков, а ку
тому довгый і голосный аплавз в салі. Наконець
вшыткы притомны поставали і вєдно заспівали нашу гімнічну пісню Жывите людиє на благо
світа, вшыткым Русинам многая літа, за чім наслідовало красне подякованя М. Біцковой нашым
дорогоцінным гостям за прекрасне пообідя на
радость і успіх вшыткых Русинів.

Актівны Русины в Празі

тересну бісіду доповнила і мінівыставка з його
карікатур.

Подля офіціалных выслідків зрахованя
жытельства в 2011 р. ся в Чеській републіці ку русиньскій народности приголосило
1070 людей. Подля неофіціалных одгадів
є їх кількость істо векша (коло 10 000 особ).
Здружіня Русины.цз – русиньска ініціатіва
в ЧР під веджіньом шыковного председы
Петра Дерца, в рамках проєкту Русины
в ЧР - тиха меншына, собі дало за ціль ословити Русинів жыючіх в ЧР, жебы ся голосили ку одказу културных цінностей і традіцій своїх предків. Далшим із цілів орґанізації
є інформовати чеську сполочность о Русинах, їх історії, културі і природных красах
реґіону, де Русины жыють.
Спрацовала: С. Лисінова
Федор Віцо в Празі
Перша акція проєкту ся одбыла в четверь
4. октобра 2012 о 18 год в Домі народностных
меншын у Празі. Обсягом акції была проєкція
документарного філму П. Керекеша Ладомірівскы морітаты
і леґенды. Філм є о жытелях
русиньского села Ладомірова,
свидницького окресу. В документі собі заграв і вызначный
русиньскый актівіста і єдиный
русиньскый
карікатуріста
Федор Віцо, котрый на акції
в Празі розповів нелем о філмі,
Русинах, але і своїх кресбах. Ін►Ф. Віцо при автоґраміаді своїх
рісунків в Празі.
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▲Русиньскы голосы з Гуменного під діріґентьскым
веджіньом К. Гуняры здобыли в Кошыцях вельо
аплавзів.

ПаедДр. Анна Деревяникова, Пгд в Празі
Співанка – неодділна часть жывота Русинів.
Під таков назвов ся одбыла лекція з практічныма
прикладами співу ПеадДр. Анны Деревяниковой, Пгд. Акція ся одбыла 27. октобра 2012 так
само в Домі народностных меншын в Празі.
Годины пережыты з історійов о русиньскій співанці сприємнили вечірні хвілі нелем Русинам.
Богата участь, красне говорене слово і спів,
котры выходжали од сердця преднашаючой,
потішыли вшыткых притомных в салі. Про інтерес уваджаме, же А. Деревяникова є музычнов
педаґоґічков, ведучов Катедры музычной
і вытварной выховы Педаґоґічной факулты
ПУ в Пряшові. Уж 25 років співать і з ФСҐ Поляна в русиньскім селі Орябина і є лавреатков
многых співацкых конкурзів. Свойов лекційов А.
Деревяникова показала на роль і місце співанкы
в жывоті Русинів даколи і днесь, о красі співу,
розуміню русиньской співанкы і єй
споїню із жывотом каждого чоловіка. „Співанка є неодділнов частьов духовной културы Русинів.
Співанка є і свідительством часу,
в котрім выникла, носительков
народной мудрости і філозофії,
высловлює темперамент того
етніка, музычность і практічны
жывотны познаня і скусености“...
додавать А. Деревяникова. Орґанізаторами акції было уж авізоване: Здружіня Русины.цз із Домом
народностных меншын в Празі.

Отець Растіслав - новый
єпіскоп православных
віруючіх

Н

овым єпіскопом православной
єпархії буде 34-річный отець Растіслав, властным меном Ондрей
Ґонт, родак зо Снины. До того часу робив як о. духовный в Домові св. Николая
в Меджілабірцях, котрый справує Православна церьков. Высокошкольску освіту
здобыв на Православній богословскій
факулті в Пряшові, штудовав і в Ґрецку.
До функції го делеґаты зволили спомеджі трьох кандідатів тайным голосованьом Єпархіялной громады Пряшівской
православной єпархії. Згруба вісем годин тримали вольбы в Катедралнім храмі св. кн. Александра Нєвского в Пряшові. Позваных было 220 делеґатів з голосом вырішуючім, котрых творили єден о.
духовный і єден заступця віруючіх з каждой парохії. На вольбах взяло участь
192 делеґатів. Новый пряшівскый єпіскоп ся высвячіньом (18. новембра в Пряшові) стане архієпіскопом пряшівскым
і Словакії а тым і найвысшым представительом і штатутаром Православной
церькви на Словеньску. Вольбы новой
главы Православной церькви на Словеньску ся одбывали про смерть архієпіскопа пряшівского і Словеньска Яна
(властным меном Ян Голоніч), котрый
умер 2. авґуста у віці 75 років. Православна церьков на Словеньску мать
коло 50 тісяч віруючіх.
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Інформачный сервіс

Informačný servis

Проґрам Tеатру А. Духновіча на НОВЕМБЕР 2012
РУСИНЬСКЫЙ ПРОҐРАМ

(8. 11. - 30. 11. 2012)

7. 11. o 19:00 на ВС
Ладіслав Смочек
ЧУДНЕ ПООБІДЯ Др. ЗВОНКА БУРКЕГО
Режія: Благо Углар

8. 11. 2012 – ЧЕТВЕРЬ
19.30 – 20.00

Радіоновины

10. 11. 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
Подобы жывота
Музыка народности - репріза
Радіо молодых - репріза

11.11. 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

Село грать, співать і думу думать
Приповідка. З. Ковалчікова:
О Мартінови на білім коню
Музычны поздравы
Літературна релація - репріза
Радіомаґазин - репріза
Музычна релація
Бесіда кумів - репріза
Музыка народности

12. 11. 2012 – ПОНЕДІЛЬОК
19.30 – 20.00

Радіоновины

14. 11. 2012 – СЕРЕДА
19.30 – 20.00

Радіоновины

16. 11. 2012 – ПЯТНІЦЯ
19.30 – 20.00

Радіоновины

20. 11. 2012 – ВІВТОРОК
19.00 – 19.30
19.30 – 20.00

Гітпарада русиньскых співанок
Радіоновины

22. 11. 2012 – ЧЕТВЕРЬ
19.30 – 20.00

Радіоновины

24. 11. 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
Літ. релація. М. Сисак:
З творчости М. Шолохова
Гітпарада русиньскых співанок репріза
Радіо молодых - репріза

25. 11. 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
Приповідка. А. Ралбовска:
Сонькіны добродружства
Музычны поздравы
Подобы жывота - репріза
Радіомаґазин - репріза
Музычна релація
Село грать, співать і думу думать
- репріза
Музика народности

Шалена траґікомедія чеського драматурґа Л. Смочека належыть ку найславнішым
і найоріґіналнішым творам сучастной чеськой
драмы. О єй успішности свідчіть і то, же была
переложена до 15-ох языків, a теперь - і до русиньского языка. Історія той абсурдной драмы
ся одбывать в пресні вызначенім просторі і єй
головному геройови – Др. Буркему, котрый

довгы рокы в тім просторі жыє як піднайомник
– грозить выселіня. „Основов той пєсы, - як
повів сам драматурґ, - є смуток. Смутны речі
можуть быти веселы і наопак.“
17. 11. o 19:00 і 28. 11. о 19:00 год. на МС
Карол Горак
ЛА МУЗЫКА
Режія: Растіслав Баллек
Автентічна словеньска драма, котра на основі
осуду єдной родины захоплює сітуації цілого 20.сторічя. Інтересностьов той драмы є і
факт, же музыка, котра є балзамом на душу
про каждого чоловіка, в тім припаді ся ставать
причінов траґедії цілой родины. . .
Ніч театрів –,, Явісковый простор про
штудентів“
Сучастьов представіня Ла Музыка буде
в ТАД і Ніч театерів, де буде по представіню діскузія із творцями. По діскузії буде сцена
к діспозіції про верейность.

ТАД НА СЕЛАХ І В МІСТАХ
►5. 11. о 19:00 год. ДК Стара Любовня: ЧУДНЕ ПООБІДЯ Др. ЗВОНКА БУРКЕГО
►10. 11. о 18:00 год. КД Словінкы: ВОХТЕРНЯ ч. 27 (премєра гры Вохтерня ч. 27,
одбыла ся 4. новембра 2012 о 19:00 год. на ВС в Пряшові і до слідуючого чісла Інфо Русина готуєме з ньой інформації).
►21. 11. о 10:45 год. КД Орябіна: КАПІТАН БУДЗОҐАНЬ

Далше успішне ЦД Кандрачовців
-мш-, сзандрачовці суть знама народна музыка,
котра жне успіхы все, як выйде на
сцену і всяды, де заспівать,
принесе радость і любов ку людовому
уміню, главні ку людовій співанці.
Тоты ексцелентны музыканты
мають на своїм конті не єдно ЦД,
но в тых днях нам представили
свою далшу „дітину“ під назвов
Два дубы. На тiм успішным
проєкті музычно робили скоро 3 місяці,
через котры ся в штудію накручали музычны
підклады, награвали ся співаци, а найтяжшов
частьов было награваня бубня, звонів, чінелів
ітд. Робота то не была легка, зато вшыткы
заітересованы вірять, же о то веце буде їх
нове ЦД оцінене. Вшыткы співанкы, котры
были награты на ЦД, были слухачами прияты
іщі перед награваньом, бо подля слов лідра
Кандарчовців - Андрія Кандрача: „співанкы
на ЦД сьме вшыткым людям принесли од

К

сердця уж на літніх фестівалах“. Главнов
основов ЦД Два дубы суть русиньскы
народны співанкы, но можеме там найти
і шарішскы, земпліньскы, i як бонус там є
співанка хорватьской співaчкы Северіны,
на котру собі народна музыка зробила
властный словеньскый текст. Тота співанка
мать і прекрасну назву: Кого люблю.
Далшов популарнов співанков є пісня
Люблю ціґана Яна, котра ся прославила
у філмі Ціґане ідуть до неба. Но за
найемотівнішу співанку мож поважовати Два
дубы, котрой мелодія є україньска а текст
ку ній написав Владо Бухала. Наконець уж
лем додаваме подякованя Андрія Кандрача
вшыткым слухачам за красну атмосферу
через концерты, на котрых одпрезентовали
нове ЦД, але і за то, же люде з ласков прияли
їх новый вытвор. „Уж теперь ся тішу на далшы
концерты і фетівалы по цілій теріторії, де де
жыють Русины і вшыткы любителі русиньской
народной співанкы“, додавать з усміхом А.
Кандрач.

26. 11 .2012 – ПОНЕДІЛЬОК
19.30 – 20.00

Радіоновины

28. 11. 2012 – СЕРЕДА
19.30 – 20.00

Радіоновины

30. 11. 2012 – ПЯТНІЦЯ
19.30 – 20.00
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Радіоновины
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Кандрачовці в ДЙЗ в Пряшові.
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Заміряне на РОС

Zamierené na ROS

На словічко з підпредседом РОС

Інґ. Міроном КРАЙКОВІЧОМ
17. децембра 2012 р. буде
рік од 11. Сейму Русиньской оброды на Словеньску
(РОС), на котрім ся зышли
делеґаты і гості в Гуменнім.
Як бы сьте вы, як актівный
підпредседа і довгорічный
член РОС оцінили тот період?
Сітуація в РОС є стабілізована, можу повісти, же є добра,
але не без проблемів. Кількос-

РОС му дало голос 54 з 57 делеґатів. I кідь мають свою представу
о іншім чоловіку, тото є реаліта
і меншына ся мусить змірити
з демократічным прінціпом в згоді із Становами РОС, законами
і Уставов нашого штату. Можеме
говорити о Русинови і о демократови, котрый коротко по сеймі такой в телефоні вызывать
председу, жебы одступив, бо,
же він і іншы неспокійны Русины

▲Інґ. Мірон Крайковіч, підпредседа РОС і Владимір Противняк, председа РОС при славностнім передаваню похвалных узнань на недавнім
засідані КВ РОС.

тьов сьме ся звекшыли, а то нелем як русиньска народность,
але розросла ся і членьска база
новозаложеных МО. РОС ся
може пышыти і тым, же є в ній
зареґістрованых веце як 800 Русинів. Конкретні в окресах Меджілабірці, Гуменне, Собранці, Вранов
над Топльов, Свидник, Пряшів,
Кошыці, Бардійов і Стара Любовня. Інтерес є так само о взник МО
РОС і в окресі Спішска Нова Вес,
што ня барз тішыть. Выконный
выбор ся сістематічно сходжать
і рішыть выникнуты проблемы.
Мерзить ня, же многы проблемы
суть выкликаны як кебы нароком,
і же многым „Русинам“ вадить
спокійный русиньскый простор
і намагать ся коломутити воду.
Дакотры неспокійны Русины ся
не можуть змірити з тым, же уж
3. волебный період є на челі РОС
п. В. Противняк. Но не усвідомлюють собі факт, же на 11. Сеймі
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мають на тото місце свого члоковіка? Іншым зась вадило приятя заверів Сейму, його обсягова
штруктура, спосіб волеб, овірованя документів ітд. Но фактом
зіставать, же Дозорна рада РОС
такым людям по перевіріню не
дала за правду і цілу скаргу заперла. Парадоксом є і факт, же
споминаный чоловік, котрый ся
скаржыв, ани не быв делеґатом
Сейму.
До РОС пришли і далшы
новы люде. Як оцінюєте їх
актівности?
Дакотры суть аж барз актівны
(напр. нова врановска орґанізація) а дакотры як напр. пан Мілан Піліп (котрый заступує Братіславу і ку 11. Сейму МО РОС
Братіслава реґістровала лем 5
членів) пришли до РОС, жебы
орґанізацію розбивали. Пана Піліпа до ВВ РОС пропоновала С.

Лисінова, што была велика хыба
і дотеперь собі то сам вычітам.
Но каждый, хто быв на Сеймі,
собі істо памятать, же на кандідатці до ВВ РОС, на основі котрой ся волив 9 членный выбор,
было лем 9 мен. Просто, не было
вецей кандідатів і были зволены
вшыткы пропонованы кандідаты.
Никого з нас бы тогды ани не напало холем ся опросити, хто тот
пан Пиліп є і кого властні заступать. Баную, же ани я сам єм над
тым не думав, а дотеперь мам
з того плане сумліня. Не розумлю, як сьме таке дашто могли
допустити. Выткнув мі то і Янко
Липіньскый (підпредседа ЗІРС)
такой по закончіню Сейму, но
было уж пізно, бо вшытко было
одголосоване. До ВВ РОС пришов чоловік, котрый в РОС ниґда не робив, чоловік з великыма
політічныма амбіціями, котрый
подля мене хотів РОС лем розбити. Істо собі многы з вас памятате на його копу уражаючіх писем
на інтернеті, котры ся спочатку
дотыкали лем „кавзы“ ЛисіноваПиліп, но поступно ся до проблему втягла і ціла РОС. Наконець
на ВВ РОС в Гуменнім в літі т. р.
абдіковав із функції члена ВВ. ВВ
РОС прияв його абдікацію. Но не
так давно пришло од нього далше ознаміня, же подавать на РОС
жалобу, зато, же го не позывать
на засіданя выбору. Є тото нормалне? Ани уж сам не знам, што
мам на тото повісти, є то штоська
хворе і хрань нас, Боже, од такых
патріотів.
13. октобра 2012 было до
Пряшова скликане тзв. 1. засіданя Рады русиньской репрезентації Словеньска. Што
собі думате о тім почіні?
Думам собі, же высше уведжене „,гашчеріня“ в РОС выужыв
і пан Ян Калиняк зо Свидника,
котрый быв ініціатором того
стрітнутя і котрый хотів быти
„,захранцьом“ вшыткых Русинів.
Цільом стрічі, котру він скликав,
было заложіня далшой новой
русиньской орґанізації, котра бы
застрішовала вшыткых Русинів
і мала намірене ку Владі. Іщі щастя, же векшына притомных (позн.
ред. было їх 16) порозуміла замір
і ціль пана Калиняка, котры не
были согласны із його замірами. На намагу тых неспокійных
Русинів хочу повісти лем тілько:
русиньскый рух треба зьєдночо-

вати а не розбивати закладаньом
далшых орґанізацій лем зато,
же дахто хоче быти лідром...
РОС ся не бранить тому, жебы
засіла за округлый стіл на рішіня русиньскых проблемів. Ведь
так было і перед зрахованьом
жытельства в 2101 році, кідь сьме
вєдно за округлым столом рішыли
стратеґію кампані. Далшым проблемом, котрый мала рішыти тзв.
Рада русиньской репрезентації
была проблематіка українізації...
Подля мене, тот, хто знать лем
писати о „огнісках українізації“
а нич окрем писаня не робить,
є чудак. Ведь хто вам панове бранить зорґанізовати ліпшый фестівал Русинів у Свиднику? Укажте
людям, же тот україньскый є о ничім а тот потенціоналный наш або
ваш є супер. Ведь люде ся знають зорєнтовати. Кідь не знате як
на то, оберните ся на пана Воока.
Тот 18. октобра во Вапенику указав, же ся то дасть. В селі, де жыє
40 людей, ся в тот день зышло
вецей як 1500 людей на параднім
русиньскім фестівалі. Веджіня
РОС не берте на одповідность
зато, же РОС не є ,,гасічска орґанізація“. То не є лем Противняк,
Крайковіч або Кереканіч, котры
вшытко в РОС роблять попри
своїй роботі.
РОС є часто крітізована і за
проблематіку русиньского
школства, же мало ся у тій
области анґажує. Можете ся
высловити і ку тому?
Знам, же праві школство є найчастіше крітізована тема в РОС,
в тім змыслі, же ся коло того
нич не робить. Мій особный поглад ку тому є такый, же без
помочі закона ся не дасть тоту
сітуацію зліпшыти. Жебы ся
міг русиньскый язык учіти, мусить з тым в першім ряді быти
согласный родіч, діректор школы,
староста і што є головне, дітина
мусить мати дяку на учіня. Кебы
ся на основі выслідків зрахованя
жытельства прияв закон, котрый
бы леґіслатівні вказовав на повинну выуку материньского языка
в селах над 20% меншынового
жытельства, быв бы тот проблем вырішеный. Не думам тым
форму і спосіб выукы, бо на тото
суть компетентны методіци. А ту
сьме зась при тім, же при тій проблематіці бы ся мали сходжати
округлы столы Русинів. Бо праві
проблем школства є проблемом нас вшыткых, нелем РОС.
Глядайме вєдно способы, як бы
ся тото дало зробити через посланців НР СР, знамых колеґів
політічных стран ітд.
За розговор дякує С. Лисінова,
фото авторкы.
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Рекомендуєме

Odporúčame

Выголошіня Русиньской оброды на Словеньску з 27. 10. 2012
Коордіначный выбор Русиньской оброды на Словеньску (КВ В зачатках велику намагу в тій области вынакладала проукраїньска
РОС), як найвысшый орґан РОС меджі Сеймами, дня 27. октобра орґанізація Союз Русинів-Українців Словеньска (СРУС) а нерідко
2012 обговорив сістематічну аґенду орґанізації і вырішыв реаґовати в тім продовжує і днесь. РОС єднозначно декларує, же СРУС ся нана сітуацію, котра выникла в РОС і мімо ньой. Од зачатку 2012 року магать репрезентовати неєствуючу народность Русин-Українець,
были медіалізованы субєктівны погляды і позіції дакотрых особ, робить так в розпорі із словеньскыма законами.
Намаганя діскредітації в одношіню ку РОС выникали і в рядах
котры подля членів КВ РОС, зневажують нелем дотеперішнє діятельство орґанізації, але у великій мірі можуть пошкодити і ціле РОС. Перед пару роками дішло до вытворіня орґанізації – Словеньнамаганя Русинів на Словеньску в їх возроджуючім процесі.
ска асоціація русиньскых орґанізацій (САРО), котра ся намагала (з
Орґанізація Русинів од свого вынику по новембровых змінах уж вынятком Общества св. Йоана Крестителя) через дакотры особы
в децембрі 1989 р. прияла назву Русиньска оброда. Од свойой перевзяти репрезентачну позіцію в русиньскім руху. Неґовала і домарцовой установлюючой громады (1990) в Меджілабірцях, ся днесь ся намагать зневажовати діятельство і поставіня РОС в ціу вшыткых областях діятельства формовала як орґанізація здру- лословеньскім русиньскім руху. САРО докінця розвинуло велику
жуюча жытелів русиньской народности. Той народности, котра актівность через дакотры особы і за граніцями, жебы РОС – як
не была попереднім режімом решпектована. Выпрофіловала ся єден із закладаючіх членів Світового конґресу Русинів і Світовой
як жывотаспособна орґанізація непіддаваюча ся вшыткым нама- рады Русинів – была вылучена з даных орґанів. САРО собі доднесь
гам выголошовати Русинів за Українців або за Русинів-Українців, не выбудовала таке поставіня, жебы ся зачленила меджі узнаваны
причім од самого зачатку декларовала своє пряме одношіня ку і репрезентатівны орґанізації.
Коордіначный выбор РОС ся обознамив із сучастнов сітуаціукраїньскому народу, його народности і културі. РОС не приїмать
жадны пробы вытворіня гібріду Русин-Українець а на своїх позіціях йов в русиньскім руху і з діскредітачнов кампаньов, котру ведуть
нич не змінила ани в сучастносв посліднім часі в одношіню ку
ти. Кажда інша інтерпретація
РОС окремы особы. То суть
є лем обычайне баламучіня люлюде, котрым ся не наповнили
дей а про Русинів неприпустне.
їх особны амбіції і до свого діятельства заводять нездравый
РОС у своїй 22 річній історії
радікалізмус, котрый вносить до
ініціовала і актівно поділяла ся
русиньского руху веце планогого
на вшыткых вызначных змінах
я доброго. Такым способом лем
в жывоті русиньской народностпомагають нежычливцям РОС
ной меншыны, як наприклад,
зміна назвы „Українського наі людям, котры выужывають кажціонального театру“ в Пряшові
ду нагоду, жебы здіскредітовали
на русиньскый Театер Алексані отупили єй жывотаспособность
дра Духновіча (ТАД), приправі
при рішіню русиньскых проблеі славностній кодіфікації русиньмів. Нетреба звыразньовати, же
ского языка в Братіславі, притых проблемів є все дость.
праві і вынику Музею русиньской ▲Погляд на участників засіданя КВ РОС в Пряшові, де было прииняКВ РОС одсуджує такы тенденли своє Выголошіня. Фото: С. Лисінова.
ції, діштанцує ся од свойвольных
културы в Пряшові, приправі
і вынику сучастного Інштітуту русиньского языка і културы Пряшів- індівідуалных намагань тых людей, котры під прикрывков демократізації і іншых форм арґументованя, розвивають таке діятельство,
ской універзіты в Пряшові ітд.
В 1991 році была Русиньска оброда орґанізатором в історії пер- котре веде до розбиваня єдноты в русиньскім руху на Словеньску.
шого Світового конґресу Русинів в Меджілабірцях.
Послідній експерімент, котрый вів до конкретной намагы заложыти
За діятельством РОС стояли і стоять стовкы ентузіастів, котры „Раду русиньской репрезентації Словеньска“, є того видным приробили і роблять у своїм вольнім часі зо сердцьом Русина, а то кладом.
КВ РОС декларує, же РОС і надале піде путьов мобілізана хосен свого народа без будьякой одплаты. Од самого зачатку
ся РОС намагала ословити Русинів по селах, містах, реґіонах і на ції Русинів, їх здобываня про русиньску ідею а ку тому выужыє
цілословеньскій уровни, выслідком чого суть єй містны орґанізації. і розшырьованя членьской базы і закладаня далшых містных орВ сучастности є РОС шыроко розвинута орґанізація із сполочнов ґанізацій. Піде дорогов будованя силной масовой орґанізації із
орґанізачнов штруктуров і многыма містныма орґанізаціями, котрых способныма людми в роботі і репрезентації. Буде тісно сполупракількость все наростать вєдно з кількостьов реґістрованых членів. цовати і з іншыма русиньскыма орґанізаціями, їх лідрами, котры
На Русиньску оброду поступом часу надвязовали і іншы будуть мати благородны цілі і тому одповідну підпору Русинів. Не
русиньскы орґанізації, котры выникали на основі професійных індівідуалізмус але взаємный решпект і партнерска сполупраца
і шпеціфічных здружінь (напр. ЗІРС, Сполок русиньскых писателів в інтересі нашого сполочного діла. Русиньска оброда на СловеньСловеньска, Молоды Русины, Сполочность приятелів ТАД і под.), ску, єй ведучі орґаны собі усвідомлюють своє поставіня і одповідставали ся єй колектівныма членами, а то при дотримованю сво- ность, мають перед собов многы задачі, котры треба в далшім часі
йой автономной позіції і решпектованю Станов РОС. Вєдно рішыли рішыти і в тім змыслі буде зосереджовати цілу свою увагу.
КВ РОС вызывать вшыткых, котрым лежыть на сердці рішіня
неєден проблем в русиньскім руху. За 22 років свойой екзістенції
РОС доказала, же є найвіроятнішым репрезентантом русиньской проблемів русиньской народности, жебы перестали з політікарчінародности в одношіню ку штатным орґанам в СР а одповідно тому ньом і просаджованьом своїх індівідуалных інтересів, жебы своє дісуть решпектованы і єй представителі.
ятельство зосередили на позітівны крокы, приношаючі хосен нашоВ часі свого єствованя ся в роботі РОС пригодили і хыбны крокы. му многыма роками скушаному народу. КВ РОС є пересвідченый,
Тоты часто выплывали з накопіня проблемів, котры мусила орґаніза- же РОС буде успішно повнити планованы цілі і заміры, а до своїх
ція рішыти. Нераз і зато, же ся нашли і такы особы або ґрупы людей, рядів притягне далшых ентузіастів і сімпатізантів.
у котрых переважовали індівідуалны інтересы над сполоченьскыма.
Схвалено в Пряшові, 27. 10. 2012
Їх робота мала обычайні в одношіню ку РОС характер діскредітації.
Коордіначный выбор Русиньской оброды на Словеньску
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З домова і зо світа

Z domova i zo sveta

Ехо нашых славностей

В суботу 20. октобра 2012 ся в ДК у Свиднику одбыв інтересный концерт під назвов
ЕХО НАШЫХ СЛАВНОСТЕЙ. На прекрасні управлену сцену о 19 годині наступив орхестер ФК Маковіца під веджіньом прімаша Славоміра Калиняка. Потім ся притомній публіці приговорила конференцєрка M. Железна, першыраз лем по русиньскы, што было
новостьов ЕХА нашых славностей.
Кідь хочеме в будучности, тер невыважыв силу звуку ку
Tекст і фото Чiжмар Іван
жебы ЕХО нашых славнос- співу... Скінчів ся парадный
тей было досправды ЕХО-м, концерт ФК Маковіца, ФК
оць у ФК Маковіца мали бы сьме ся вываровати Маковічка, співаків, МСҐ
є выразна ґенерачна дрібностям. Дасть ся толе- Русиньскы голосы і не нашов
выміна членів, вступна ровати, же при добрій роботі ся нихто, хто бы повів слово
танечна концепція назначіла, озвучіня І. Рудым, забыло ся подякы, подав букету квітя

Х

▲Свидницькый ФК Маковічка при выступліню на акції Ехо нашых славностей у Свиднику.

же концерт буде на высокій
умелецькій уровни. І быв аж
на пару дрібностей. Розкішне
было выступіня ДФК Маковічка, вшыткы єй зложкы одтанцьованы танці танечників, одспіваны пісні співаків,
одограны мелодії орхестром
під прімашуваньом Філіпа
Шандалу. В проґрамі ЕХО
нашых славностей выступили
і співаци як Л. Шведова –
музычный допровод орхестер народных інштрументів
ФК Маковіца, прімаш С. Калиняк, Й. Мата за музычного
допроводу акордеоністы К.
Кеселіці, Д. Діка тыж за допроводу К. Кеселіці. Дуа
допроводив орхестер ДФК
Маковічка котрого прімашом
є Філіп Шандала. М Безецна,
Ф. Шандала заспівали пісню
Дує вітор, М. Міштікова – К.
Яцкова із співанков Ей, не
піду горами... а тріо ФK Маковіца в зложіню М. Іванчова,
В. Кеселіцова і Л. Югасова
заспівали пісню Таке во мі
серце. Як нефолклорный колектів на акції брали участь
Русиньскы голосы, МСҐ з Гуменного під веджіньом Крістіяна Гуняры. Спестріньом быв
і выступ Арані з Яровніць із
своїм призначным гумором.

www.rusin.sk

на озвучіня кларінету, мали
бы таку дрібность збачіти
і самы музыканты, же при
співі тріа ФС Маковіца орхес-

або дарунковый кош! Зато
їм за вшыткых притомным
высловлюю велике ДЯКУЄМЕ !!!

Ďalší vydarený
medzinárodný projekt
ľudovej hudby FS Chemlon
-mk-

V

týchto dňoch sme dostali z Francúzska balíček a v ňom boli CD krajanského Folklórneho súboru NADEJE
z Paríža. Poviete si, čo je na tom zvláštneho? Nuž len to, že výsledné CD pod
názvom „Il était une fois...NADEJE“ - „Boli
raz ...Nadeje“ je výsledkom spolupráce 3
ľudových rusínskych hudieb zo Slovenska
so speváckou skupinou krajanského súboru
v Paríži pri príležitosti 60. výročia ich vzniku.
Tento súbor vedie veľký slovakofil – Daniel
Compagnon, pôvodom Francúz, ktorý sa
raz a navždy zamiloval do peknej dievčiny
Moniky so slovenskými koreňmi. Naučil sa
hovoriť po slovensky, po slovensky spieva,
po slovensky tancuje, dokonca kedysi po
slovensky aj pil. Chvála Bohu, že po francúzsky aspoň rozmýšľa a tak mohol vymyslieť a uskutočniť veľa nádherných projektov
na propagáciu slovenskej a rusínskej kultúry
a Slovenska vo Francúzsku. Je predsedom
krajanského spolku Čechov a Slovákov vo
Francúzsku, spolku Slovensko v Meudone
a šéfom krajanského folklórneho súboru
Nádeje. CD obsahuje 46 piesní z Moravy
a celého Slovenska. Hudobné podklady
k piesňam z Horehronia, Terchovej, Liptova
a Podpoľania nahrali ľudové hudby Sláčik
z Liptovského Mikuláša a Veselí chlapci
z Brezna, regióny Myjava, Morava, Zemplín, Spiš a rómske piesne ľudovej hudby
FS Chemlon Humenné v zložení Vierka
Behúnová, Jozef Merga, Jozef Bobrík, Ján
Ferko, Ľuboš Chromý a Anton Konya. Na
hudobných úpravách a hudobnej réžii sa
podieľali Miroslav Kerekanič z Humenného
a Peter Černák z Brezna. Zaujímavosťou je,
že hudobné podklady sa nahrávali v zvukových štúdiách na Slovensku, spev a konečné zvukové úpravy boli realizované v Paríži.
Celý projekt bol uskutočnený pri príležitosti 60. výročia vzniku krajanského FS
Nádeje v Paríži a realizovaný aj s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich
v zahraničí. Záverečnú bodku bude mať na
výročných súborových oslavách, ktoré sa
uskutočnia 22. - 24. novembra v Paríži a na
ktorých sa zúčastní i naša ľudová hudba.
(Pozn. red.: priamo z osláv vám prinesieme
aktuálne informácie obohatené o konkrétnu
spoluprácu medzi Francúzskom, Slovenskom a Rusínmi v ďalších novinách).
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Присвячене юбілантови

Д

. Крішко народив ся 23.
октобра 1927 р. в малорольницькій родині у селі
Вышній Орлик в окресі Свидник.
Выростав у великій родині, де їх
было десятеро дітей, з того єдна
сестра і девятеро братів. Дімітрій быв з них наймолодшый.
По успішнім закончіню Штатной руськой реалной ґімназії
в Празі продовжовав в штудіях на высокій школі політічных
і господарьскых наук в Празі.
Через основну воєнску службу
(1952-1954) скінчів Высшу школу
достойників „летецтва в залозі“
в годности ротный абсолвент.
По першім цвічіню на летіску
в Пряшові робив у функції заступцю начелника штабу прапору і наслідно быв повышеный до
годности поручіка летецтва ЧСА.
Од 1954 р. продовжовав роботу
в штатній справі як іншпектор
учньовского доросту в Кошыцях.
В 1963 го робоча посада привела
знова до Пряшова, де робив аж
до 1991 р. як высокошкольскый
педаґоґ на Педаґоґічній факулті
УПЙШ в Пряшові.
Меджі інтересны етапы жывота
Д. Крішка належыть і такый
памятный факт, же быв прямым
свідком того, з яков вервов і оптімізмом витали Пражаци вояків 1.
Чеськословеньского армадного
збору в СССР, в котрім векшыну
творили вояци і достойници
русиньской народности з Підкарпатьской Русі (з Мукачева).
Як сам повів „тогды мі якось
хыбив ентузіазмус і радостне

Venované jubilantovi

Наш юбілант

Інґ. Дімітрий Крішко
В тых днях ся прекрасного жывотного юбелею - 85 років дожыв
Інґ. Д. Крішко з Пряшова. Довгорічный член Русиньской оброды
на Словеньску (дале РОС), великый любитель русиньского
фолклору, співорґанізатор різных културно-сполоченьскых
акцій в Пряшові, а в непосліднім ряді і великый туріста
(позн. ред. як 82 річный обсолвовав выступ на гору Кременець), тото холем в короткости характерізують
особу нашого юбіланта.

Д. Кришко є носительом многых
цінных вызнамень. За участь
в протифашістічнім одбої і повойнову актівіту в розвою і зміцньовані Чеськословеньскых бойовых
традіцій в 2. світовій війні му
было уділено 8 вызнаменань,
з нагоды округлых юбілеїв СНП
і ослободжіня ЧСР як і 2 медай-

Хоць наш юбілант мать немало оцінінь, не дасть мі не
опросити ся, як він сам оцінює
свій 85 річный дотеперішній
жывот?
Оцінка самого себе мі якось не
приналежыть. Зохабме то радше другым, котры ня познають
як высокошкольского педаґоґа

ві жыю скоро 60 років і беру
участь на многых културносполоченьскых і шпортовых акціях, на фестівалах як і в турістічнім русі. А праві тото мі додавать позітівну енерґію, фізічну
кондіцію і цілковый оптімізмус
до далшого жывота.
Довгы рокы ся актівізуєте в РОС, вельо
ся анґажуєте в русиньскім русі, зато
ся хочу опросити як
оцінюєте
актівности
і роботу той найвекшой
і найстаршой орґанізації Русинів на Словенську в сучасности в зрівнаню з минулостьов?
Видить ся мі, же шыршу аналізу
діятельности РОС в данім контексті робити не є в моїй компетенції.
Но рад бым на тоту тему даколи
выступив напр. на засіданю Коордіначного выбору РОС. Ту треба
повісти, же перед веджіньом РОС
є нелегке діло а то главні в звязі
з ближачім ся Світовым конґресом
Русинів, котрый ся одбуде на будучій рік в Мукачеві. Ку тому желам нашым представителям РОС
достаток терпезливости і много
успіхів.
А яке є желаня Д. Крішка ку
його жывотному юбілею?
Добре здоровя, взаємне порозуміня меджі русиньскыма орґанізаціями дома і за граніцями
і успішный Віфлеємскый вечур
2012 в Пряшові.
Дорогый наш юбіланте, до-

▲ Д. Крішко (на ліво) із своїм братом Осифом, з котрым ся зышли в Празі по 7. роках.

▲ Зліва: Д. Крішко із своїма дівками: Дашов, Данєлов, Любов і внучков Емов.

усвідомліня з ослободжіня і кінця
2. світовой війны, а то главні
у старшой ґенерації. Може то
было і зато, же по ослобуджіню
ЧА той области в октобрі 1944,
Підкарпатьска Русь як сучасть
предвойновой ЧСР, як бы ся
вытратила з мапы і была замінена на Закарпатьску Україну,
што главні старша ґенерація
прияла з непокойом“.

і з котрыма ся теперь на пензії
стрічам при културно-сполоченьскій діятельности на різных уровнях главні русиньского характеру.
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ла Заслуженый бойовник проти
фашізму 1. ступня найвысше
вызнаменаня УВ СЗПБ. Вєдно із своїма трьома старшыма
братами, котры пережыли 2.
світову войну, мають высше 60
вызнаменань, меджі нима суть і 4
Войновы крижы 1939, „Рад СНП
1. класы, Рад червеной звізды“
і іншы Чеськословеньскы і руськы
вызнаменаня.

Мало хто познать ваш
приватный жывот, розповічте
нам дакус, кедь мате дяку.
Жебы мій приватный жывот
представльовав даякы тайны,
то собі не думам. В Пряшо-

вольте, жебы сьме Вам в мені
редакції Інфо Русина і нашого
выдавателя Русиньской оброды
на Словеньску, зажелали іщі
много сил, але найвеце здоровя,
котре є в жывоті чоловіка найпотребніше і найцінніше.
НА МНОГАЯ І БЛАГАЯ ЛІТА!
За розговор дякує С. Лисінова,
фото авторкы і архів Д. Крішка.

www.rusin.sk

Сферы інтеркултурны

Sféry interkultúrne

Молодежный парламент навщівів Выдареный
сеніорів в Снині
вікенд в Мукачеві
Якуб Ґабор, МП Снина

У

четверь 25. октобра 2012 членове
Молодежного парламенту (МП) зо
Снины абсолвовали барз інтересну

походжіньом зо Снины, котра є найстаршов
обывательков домова. В тім році славить
уж свої 94. народенины. Но є правдов, же
не каждый день маме можность стрітнути
чоловіка, котрый ся дожыв такого красного віку.
А праві тот факт в нас уміцнив чутя з приємні

▲ Сполочне фото сеніорів і молодежників у Снині.

і приємну стрічу із сеніорами в Домові
соціалных служеб Ґабрєла в Снині. Тот дім
быв отвореный лем в марці того року, але
на властны очі сьме ся могли пересвідчіти,
же якостьов свойой старостливости істо не
заоставать. Праві наопак. Нове модерне
заряджіня і охотны люде суть його добров
ґаранційов. Старостливость о старшых людей
є ту на высокій уровни, о чім свідчіть усміх
і спокійны твари його обывателів. Меджі
іншым, люде в домові служеб походжають зо
вшыткых кутів Словеньска – окрем Снинчанів
сьме там нашли родаків з Кошыць, Жіліны,
Быстрого, Ублі, Тополі, Рівного і далшых
областей. По короткім взаємнім зознамліню
Тереза Ґерзанічова спестрила стрітнутя гров
на ґітарі із дакількома співанками. Наслідовала
інтересна бісіда повна споминок на дітинство
або на тяжкы войновы часы. Вера, главні тета
Анка была найбісідливіша, єй розповіді на
тему 2. світовой войны выкликали у дакотрых
притомных аж поморозкы. На коротко ся нам
пришла вказати і пані Павлина зо Жіліны,

прожытого пообідя. Усвідоміли сьме собі, же
і старшы люде, котры суть часто одсуваны
на окрай сполочности, в собі несуть велику
кількость цінных інформацій. Сьме рады,
же сьме свойов притомностьов і скромным
дарунком спестрили день і дознали ся
много новых інформацій з минулости нашых
предків. Ведь єден мудрый пан раз повів: „Хто
не познать минулость, ниґда не порозумить
будучность“.
Наконець сьме ся вшыткы згодли на тім, же
тота навщіва істо не была послідньов а і тов
дорогов бы єм ся хотів в мені Молодежного
парламенту міста Снина подяковати Інґ.
Осифови Чокінови, ведучому заряджіня, п.
Лібаковій, соціалній робітничці, як і далшым
робітникам Домова соціалных служеб Ґабрєла
за охоту і можность зыйти ся з їх жытелями.
Почливость ку тым скорше народженым
бы сьме не мали проявовати лем в місяці
октобер, котрый є місяцьом почливости ку
старшым, але каждый день, бо они собі то
істо заслужать.

Вечур русиньскых
голосів 2012
-сіл-

П

ід таков назвов ся 19. октобра 2012
одбыла в Братіславі інтересна акція
ОЗ Молодых Русинів, котрой цільом
было приближыти шырокій громаді русиньске музычне богатство в области трьох
жанрів (людового, класічного і модерного)
а так само представити умелців русиньской народности, котры суть їх успішныма
інтерпретами ці докінця авторами співа-

www.rusin.sk

▲ В середині сімпатічна Сімона Качмарова, котра на акції репрезентовала модерный жанер
музыкы.

нок в різных жанрах. Подля слов Мґр. Анрія Зегера (председа Дозорной рады м.Р
і проєктовый манажер Вечора русинькых

Текст і фото: Д. Крішко

П

о довгых роках в суботу 13. октобра 2012 я завитав до Мукачева
на Підкарпатя. Про мене было
незвычайным зажытком в пообідніх годинах прияти участь в заповненій културній
салії на областнім фестівалі русиньской
културы Червена ружа. По благословіню
фестівалу священиком, із вступным словом
выступив головный орґанізатор Е. Жупан
і далшы русиньскы представителі вєдно із
пріматором міста Мукачево. Потім уж зазвучала Молитва за Підкарпатьску Русь
на слова і музыку Сіона Сільвая, з яков
выступила ґрупа Мукачевскаго хору Стара
співанка. Наслідовали далшы дві народны
пісні - Была любов, была і Ей горі йду,
долу йду. Народный колектів Джерело
з Ужгородьского реґіону выступив з піснями
Горі селом гуску гнала і Прийди, прийди, милый муй. Великым аплавзом публіка ся одвячіла і женьскому вокальному
колектіву Ярочок із села Ярок, Ужгородьского реґіону з піснями Ой на горі вітер
віє і Пуд токарньов. Володимір Матіско
з Мукачева пеедставив ся своїм вокалным
солом з народнов підкарпатьсков пісньов
День, день, білый день. Културный проґрам закінчіло русиньске вокалне тріо Червена ружа з села Чинадієво з мукачевского
реґіону з прекрасныма піснями Ой у саду
ружа посаджена і Молитва за Русинов
світа – слова і музыка о. Димітрія Сідора.
Треба додати, же з веце як 30-ох выступів
уваджам лем дакотры, што мі были наймиліше... Наконець вшыткы участници фестівалу заспівали народну гімну Подкарпатскиє Русины, оставте глубокый сон.

На фото главны
орґанізаторы фестівалу
в завершалній части
проґраму.

голосів) „акція ся орґанізує формов коморного концерту споєного з діскузійов із
позваныма выступаючіма. Меджі нима ся
в пасмі фолклорной музыкы передставили
Мартін Караш, Івана Сівулькова, співацьке квартето Вінок і ФК Рутенія, за класічну
музыку оперный співак Любомір Попік а за
модерну музыку Сімона Качмарова. Того
року ся акція несла в дусі ослав 5. юбілею
єствованя ОЗ Молоды.Русины, котрого кулмінаційов была на другый день юбілейна уж
10. Русиньска забава в Братіславі“.
Наконець уж лем додаваме, же акція была реалізована з фінанчнов підпоров УВ СР з проґраму
Култура народностных меншын 2012, котру успішно одмодеровав герець ДАД Владимір Чема.

info РУСИН [17 I 2012]

9

info РУСИН [17I 2012]

čeľa//ď –de ž 1 odb. родина 2 (služobníctvo) чéлядь
čeľadín p. čeľadník
čeľadník¹-a m 1 (mladý šuhaj) молодый хлóпець,
ґавалíр 2 zastar. (paholok) слугá
čeľadník² -a m чéлядник, íзба про чéлядь
čelb//a –y ž ban. забивка, чéлна часть бáньского
разíня
čelenk//a –y чéленка, перевязка на челí
čeliadk//a –y ž 1 служобництво 2 чéлядь, члéны
родины 3 молодéж, чéлядь 4 pejor. збéрба, гáведь,
молодéж, збéрба молодых людéй
čelist//a -u m віолончелíста
čel//iť –í –ia nedok. komu, čomu постáвити ся прóтів,
протівостояти; ~ silám nepriateľa протівостояти
силам неприятеля
čel//o¹-a s 1 челó; vysoké, nízke ~ высóке, низкé
челó; draštiť ~ морщíти челó 2 (predná časť) нос;
перéдня сторóна; ~ lode нос шыфы; kráčať na ~e іти
на челí, в пéреді; postaviť sa na ~ постáвити ся на
челó, очéлёвати
čel//o²-a s віолончéло
čelový віолончелóвый; ~ koncert віолончелóвый
концéрт, концéрт про віолончéла
čeľus//ť –te ž 1 чéлюсть ж; horná, dolná ~ вéрхня,
нижня чéлюсть 2 tech. кóлодка; závitová ~ кóлодка
зо зáвітом
čembalist//a –u m hud. чембалíста; музыкáнт,
грáючій на клавесíні
čembal//o –a s hud. чембáло, клавесíн
čembalový чембалóвый, клáвесный
čepčiark//a –y ž 1 женá, прoдавáюча áбо шыюча
чіпцí; чіпчáрька 2 женá, котрá чíпчіть невíсту;
чіпчáрька
čepč//iť –í –ia nedok. чіпчíти; ~ mladuchu чіпчíти
невíсту, молодý
čepe//ľ –le ž вíстря; ~ noža вíстря нóжика 2 bot.

Продовжіня
Словника в букві Ч

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

Юрій Панько
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пóверьх листа
čep//iec –ca m 1 чіпéць, чíпчек; vyšívaný ~
вышывáный чіпéць 2 (druhá časť žalúdka
prežúvavcov) чіпéць, сíтка; dostať sa pod ~ выдати
ся; narodiť sa v ~u нарóдити ся в чіпцí
čereš//ňa –ne ž черéшня; rozkvitnutá ~ росквíтнута,
росцвита черéшня; zavárať ~ завáрёвати,
конзервовáти черéшні
čerešňovic//a –e ž черешнёвíця, пáлінка з черéшень
čerešňov//ý черешнёвый; ~ list черешнёвый лист;
~ej farby черешнёвой фáрбы áбо фáрбы черéшні
čeriesl//o –a s (časť pluhu) черéсло
čer//iť –í –ia nedok. (vodu) вірити (вóду),
волновáти, робити вóлны (во вóді)
čer//ň –ne ž 1 kniž. чорнотá; тма, мрак; ~ večera
тма вéчора 2 (farbivo) чорнотá, чóрна фáрба;
tlačiarenská ~ тіпоґрáфска фáрба 3 (choroba rastlín)
чорнотá
černic//a –e ž 1 чорнíця (плод) 2 ~e mn. č. чорнíці
černicový чорніцёвый; ~ sirup чорніцёвый сíруп,
сíруп із чорнíць
černič//ie –ia s hrom. чорнíча, крякы чорнíць
černidl//o –a s zastar. чорнило –а, тинта
čern//ieť –ie –ejú nedok. чорнíти, темнíти; striebro
~ie сeрeбрó чорнíє
čern//ieť sa –ie sa –ejú sa nedok. чорнíти ся,
чорнíти; темнíти ся, темнíти
černobyľ –a m bot. чорнобыль
černoch –a m неґр; africký ~ афрíцькый неґр
černokňažník –a m чорнокняжник, чародíйник
černošk//a –y ž неґрітянка
černošský неґрітяньскый
čerpac//í чéрьпаючій; ~ia stanica чéрьпаюча станíця
čerpadl//o –a s черьпáлка, пóмпа
čerp//ať –á –ajú nedok. 1 чéрьпати; ~ vodu чéрьпати
вóду 2 pren. чéрьпати, выводити, брáти з дачóго;
~ námety z učiteľského života чéрьпати сюжéты,
темáтіку з учíтельского жывóта
čerstv//ý 1 свіжый; ~ chlieb свіжый хліб; ~á zelenina
свіжá зеленина; ~é vajcia свіжы яйця; ~é mäso
свіжé мясо 2 (čulý, rezký) быстрый, жывый, різкый,
свіжый; ~á myseľ жывá, свіжá мысель; mať niečo v
~ej pamäti мáти даштó в свіжíй пáмяти áбо дóбрі
собí памятáти 3 (svieži) свіжый, освíжуючій, чістый;
~é ráno свіжé рáно
čert –a m чорт; čert mi (ti, mu...) pošepol hovor. expr.
чорт мі (тобí, ёмý ...) пошéпкав; na kieho –a! на якóго
чóрта! якóго чóрта!; ~a na tom záleží чорт з ним; ani
~a mu nebude ани чóрта з ним не стáне ся; choď do
~a! ідь до чóрта! ідь ку вшыткым чóртам!; sám ~ vie
сам чорт знать; ~ nám to bol dlžný чорт нам то быв
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довжный; báť sa niečoho ako ~ kríža, svätenej vody
бояти ся дачóго, як чорт крижа, свячéной вóды; ~i
ho berú чóрти ёгó берýть, він лем же не прáскне
од злóсти; kvietok z ~ovej záhradky гýнцут, бéтяр;
~ nespí чорт не спить; letel ako anjel, spadol ako ~
летíв як áнгел, а упáв як чорт áбо высóко залетíв,
но низко упáв; kde sám ~ nemôže, pošle starú
babu [prísl.] де чорт не помóже, там пóшле стáру
бáбу; ani ~ nie je taký čierny ako ho maľujú не так
страшный чорт, як ёгó малюють
čertic//a –e ž pejor. чортíця
čert//iť sa –í sa –ia sa nedok. hovor. чортíти ся,
злостити ся, гнíвати ся
čertovin//a –y ž hovor. чортовина
čertovsk//ý чортóвскый; чóртів (ľud.); ~ chlapík не
хлоп, а (прóсто) чорт; ~á robota чортóвска робóта;
mal ~é šťastie мав чортóвске áбо дяблóве щáстя
čertovstv//o –a s expr. чортóвство –а
červ, červík –a m 1 черв, червяк, чéрвик м; dažďový
~ доджóвый черв; múčny ~ мучный черв, хробачóк;
rozmliaždiť ako ~a задусити як червякá 2 pren. черв
м; ~ nedôvery черв недовíря; nasadiť niekomu ~a do
hlavy внéсти недовíру дакóму; utopiť ~a залляти
гóре áбо смýток
červač, črvač –e ž hrom. чéрвы, червякы
červánk//y –ov m pomn. bás. zastar. зóрі; ranné,
večerné ~ рáнны, вечíрны зóрі
červavý p. červivý
červe//ň¹ -ne ž 1 червéна фáрба; kadmiová ~
кадміёва фáрба 2 румянець; ~ mu zaliala tvár тварь
залляла ся ёмý румянцём
červeň² -a m kart. чéрвiнь, червéна ж
červenastý червенáстый
červen/ať sa –á sa –ajú sa nedok. 1 (o človeku)
червенíти ся, румянíти ся; ~ sa od hnevu червенíти
ся, румянíти ся од гнíву; ~ sa až po uši al. po korienky
vlasov червенíти аж по ýха áбо по кóрінкы вóлося
2 червенíти ся, червенíти; v diaľke sa ~ajú strechy в
далечінí червенíють стрíхы
červen//ieť –ie –ejú nedok. червенíти, румянíти; líca
~ejú лиця червенíють, румянíють
červen//ieť sa –ie sa –ejú sa nedok. червенíти,
румянíти; nos sa ~ie od zimy ніс червенíє од зимы
červenkastý p. červenastý
červenoarmej//ec -ca m червеноармíєць
červenoarmejský червеноармíйскый
červenofialový червéно-фіалóвый
červenohnedý червéно-рýдый, червéно-чоколадóвый
červeno-modro-biely червéно-синё-бíлый; ~a
zástava червéно-синё-бíла зáстава
červenolíci червенолицій; румянолицій
červenovlasý червеноволóсый
červen//ý v rôzn. význ. червéный; ~á farba червéна
фáрба; ~á zástava червéна зáстава; dieťa má
~é líca у дітины румяны лиця, личка; ~é vojsko

червéны вóйска; Červená armáda hist. Червéна
армáда; Červený kríž Червéный крест; ~á paprika
червéна паприка; ~á kapusta червéна капýста; ~
smrek червéный смéрек; ~ mravec zool. червéный
мурвáнь; ~á líška червéна лишка; ~é krvinky lek.
червéны кровяны тілця; ~ kaviár червéна íкра
červienk//a¹ -y ž (choroba ošípaných, včiel) чéрвінка
červienk//a² -y ž 1 (vták) чéрвінка 2 (druh sliepok)
кýрка (тéмно-рýдой фáрбы)
červiv//ieť –ie –ejú nedok. червівíти, хробачнíти
červiv//ý червíвый, хробáчный; ~é drevo червíве
дéрево; ~é jablko хробáчне ябко
červotoč p. črvotoč
červotočina p. črvotočina
česací чесáчій; ~ stroj чесáча машына áбо чесáчка
česačk//a –y ž 1 чесáня, гладíня 2 чесáча машына,
чесáчка
česadl//o –a s 1 чесáчка 2 (na zvieratá) грéбліця
česať češe češú nedok. росчéсовати; чесáти; ~ vlasy
росчéсовати вóлоcы; ~ kone, voly, kravy чістити,
чесáти грéбліцёв кóні, вóлы, корóвы 2 чесáти; ~
priadzu ľanu, konopí чесáти пряджу лéну, конóпель
Česk//o –a s Чéсько; ~á republika Чéська репýбліка
českobratsk//ý чеськобрáтьскый; ~á cirkev
чеськобрáтьска цéрьков áбо цéрьков „чéськых брáтів”
československý чехословáцькый,
чеськословéньскый
česko-slovenský чéхо-словáцькый, чéськословéньскый; ~ slovník чéсько-словáцькый словник
český чéськый; ~ národ чéськый нарóд; ~ jazyk
чéськый язык
česť cti ž v rôzn. význ. честь; robiť ~ niekomu робити
дакóму честь; pokladať si za ~ повáжовати собí за
честь; ublížiť niekomu na cti уближыти дакóму на
чéсти áбо обрáзити дакóго; to ti neslúži ku cti тотó
не рóбить тобí честь; ~ výnimkám честь выімкам
áбо беспардóнні; s kým mám ~? з кым мам честь
(говорити)?; ~ jeho pamiatke вíчна ёмý пáмять;
preukázať niekomu poslednú ~ оддáти дакóму
послíдню честь; na moju ~! чéстне слóво!; chudoba
cti netratí [prísl.] худóбный честь не стрáчать; komu
~ tomu ~, pastierovi trúba [prísl.] кóму честь тóму
честь, пастырёви трýба áбо кáждому свóє
čestne prísl. чéстні/-о; ~ žiť a pracovať чéстні жыти
і робити; ~ bojovať a) чéстні воёвáти, борóти ся б)
pren. ~ obstať v niečom чéстно обстáти áбо выйти в
дачíм
čestnos//ť –ti ž чéстность –ости ж
čestn//ý 1 чéстный; ~ človek чéстный чоловíк; ~
práca чéстна робóта 2 чéстный; ~á stráž чéстна
вáрта, страж; ~ doktorát чéстный докторáт; ~á
funkcia чéстна фýнкція; ~ člen чéстный член; ~é
slovo чéстне слóво
Дальше продовжіня Словника в букві Ч в ІР ч.
18 - 2012
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Юбілуюча Ганка СЕРВІЦКА

па Конабой із солістков Їжінов
Сановов з Моравы а співацька
ґрупа Гачуре з Гуменного. Словом потішыла членка ТАД в Пря-

шові і редакторка народностного
высыланя РТВС Ярка Сисакова.
Проґрам спестрили і діти з ДФС
Язерко з Рожковян, Саброса

з Раславіць, но главні танечніци з ФК Хемлон з Гуменного,
котры ся передставили танцьом,
якым выграли меджінародный
фолклорный фестівал в турецькім Істамбулі. Інтересным
драматурґічным пунктом проґраму было подякованя Господу
і святій Богородиці, ку котрым
каждый выступаючій приніс ружічку і поздравив співом духовной
пісні. Акцію конферовали Катка
Біркова з Кошыць і Штефан Гій
з Бардійова. Юбілантці при реалізації проєкту помагала Отка
Ференчікова а цілый проґрам накручала телевізія ЛУКС.
Пункт за красным проґрамом
дав духовным словом о. Растіслав Бака і сполочна гітова пісня Крячок лялійовый в поданю
вшыткых выступаючіх і публікы.
Ґратулації зо сцены ся перенесли на богату рецепцію і меджі
многыма ґратулантами ся обявив і Інґ. Мілан Мнягончак,
ґенералный діректор Хемкоставу Гуменне а днесь уж і председа страны Наш край. Милій
юбілантці в мені вшыткых членів ФК Хемлон Гуменне і редакції Інфо Русин желаме вельо
здравя, родинной погоды, умелецькой інтуіції, добрых прятелів а іщі векшы салы, жебы ся
до них вшыткы єй прихыленці
змістили.

Vzácna publikácia:
PREŠOVSKÁ EPARCHIA

chívnej dokumentácie, ktorá
bola v tej dobe k dispozícii a z
dostupného knižničného fondu. Zistené údaje spracoval
a v svojej knihe ju poskytol aj
pre dnešný výskum mnohých
neprebádaných problémov
histórie Prešovskej eparchie.
Kniha sa schematicky skladá
zo štyroch základných častí:
I. Príčiny zriadenia Prešovskej eparchie, II. Biskupi na
Prešovskom stolci, III. Zriadenie Kapituly s podtitulmi:
1. Národný život, jazyk a literatúra pred Duchnovičom
2. Alexander Duchnovič
– buditeľ Rusínov v živote
ľudu, spisovateľ a básnik 3.
Situácia pred Alexandrom
Duchnovičom a IV. Prešovská eparchia v číslach.
Veľmi hodnotné sú v závere publikácie Poznámky prekladateľa, ktoré obohacujú pôvodné
dielo a sú pre dnešného čitateľa
nevyhnutné a Dodatok, ktorý predstavuje v dvoch častiach: 1. PhDr.
Mikuláša Beskida, jeho životopisné
údaje a dielo a 2. Zakladajúcu listinu
Knižnice Jána Kováča.
Podklady k prekladu diela poskytol jediný žijúci synovec autora Mgr.
Gabriel Beskyd z Prešova, ktorý
ho získal od akademika Paula R.

Magócsiho, profesora Torontskej
univerzity v Kanade a s jeho súhlasom bolo toto dielo vydané. Na záver
treba dodať, že táto publikácia, ktorá
má už charakter historického prameňa, poteší všetkých záujemcov
o históriu súvisiacu s Prešovskou
eparchiou, alebo chcú rozšíriť svoje
poznatky v tejto oblasti a v neposlednom rade ako vzácny prírastok
knižného fondu určite nebude chýbať v ich knižnici.

13. октобра 2012 была в концертнij салi ДЙЗ у Пряшові святочна атмосфера. Ославльoвало ся! Ганка Сервіцка з нагоды свого 50- го юбілею ся одвдячіла своїм прихыленцям, приятелям, родині і сімпатізантам прекрасным концертом. А людей пришло невроком. Ани ся не змістили до найвекшой
концертной салы в Пряшові, а ку тому вельо з них было і в закулісі, бо ся поділяли на прекраснім
выступіню. Концерт ся реалізовав під покровительством председы ПСК МУДр. Петра Худіка. На
ним брали участь знамы функціонарі ВУЦ і міста Пряшів, як і спонзоры, представителі ґрекокатолицькой і римокатолицькой церькви. З далекой Леґніці з Польска пришов і єй добрый приятель Юрко
Сторіньскый, ведучій ФК Кичера, орґанізатор лемківскых акцій в Польску.
М. Кереканіч

В

драматурґії і режії юбіланткы ся поступно одвивав прекрасный проґрам
повный співу, танця, музыкы і милого слова. За допроводу людовой музыкы Прешовчан і Сілвайовці в поданю Ганкы одзвучали
співанкы з єй новых ЦД – Коляды,
Серденько одомкни і Співанкы
Сервіцкой Ганкы ІІ., котры тым
концертом были уведжены до
жывота. В проґрамі єй вдячной
публікы заспівали і єй приятелі
в єдній особі і ґратуланты – заслужена умелкыня, бывша солістка ПУЛС-у Марія Мачошкова, Маріянна Железна – Штовкова, Моніка Кандрачова, Софія Саболова, Нінка Базарова,
Ніколка Юрашекова, Томаш
Бурановскый, фолкокова ґру-

(Slovenský preklad diela Mikuláša Beskida)

V týchto dňoch sa dostáva do rúk verejnosti, ale najmä k rusínskemu čitateľovi vzácna knižka - Prešovská eparchia. Jej vydanie patrí
PaedDr. Františkovi Dancákovi (1939), gréckokatolíckemu kňazovi,
známemu publicistovi náboženskej literatúry, ktorý pôvodný text knihy preložil z „karpatoruského“ originálu Prjaševskaja eparchija uverejneného v Kalendári Sojedinenija na rok 1933. Recenziu vykonali
erudovaní cirkevní historici Prof. Peter Šturák, PhDr. Stanislav Konečný a Mgr. Andrej Kaputa. Publikácia je vzácna preto, že jej autorom
je Dr. Mikuláš Beskid (1883-1947), rusínsky dejateľ a najvýznamnejší
rusínsky historik v Československu v prvej polovici 20. storočia.
si môže prečítať aj slovenský čitateľ,
JUDr. Peter Krajňák
ktorý sa zaujíma o dejiny prešovského biskupstva a v jeho historickom
ielo napísal v čase svojho kontexte aj o dejiny Rusínov na úzepobytu na fare v Legnave (v mí Prešovskej eparchie. Je písaná
okrese St. Ľubovňa) a adre- autorom, ktorý zhromaždil archívnu
soval ho krajanom v USA, kde bolo dokumentáciu a vykonal bádanie (v
vydané len na stránkach Amerikan- čase pred vyše 80. rokmi) ako súskaho russkaho misjacoslova - časníka tej doby, ktorý mal blizkoe
Kalendari sojedinenija na rik 1933 k historickému obdobiu. Ako gréckov Homsteade v štáte Pensylvánia. katolícky kňaz mal záujem podať obDoposiaľ nebolo vydané knižne, pre- jektívne historické fakty z dejín cirkvi,
to treba vysoko pozitívne oceniť po- do ktorej patril a svoje zistenia vyčin editora F. Dancáka. Pôvodný text hodnocoval na vedeckej úrovni. Zádiela v „karpatoruskom“ jazyku bol roveň ako uznávaný historik, ovládapreložený do slovenčiny, takže knihu júci niekoľko jazykov, vychádzal z ar-
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Співать цiла родина

Дай-же, Боже, добрый час....Слова той знамой співанкы ся несли по цілій салі перед
закончіньом шумного конкурзу під назвов „Співать ціла родина“, котрый быв 14.
октобра 2012 в салi КД у Хотчі (стропківскый окрес). Тот інтересный конкурз орґанізує уж 8 років Піддукляньскый освітній центер у Свиднику, Крайска орґанізація Унії
жен Словеньска в Пряшові, Обводна орґанізація УЖС в Стропкові, Основна орґанізація УЖС в Хотчі і село Хотча.

18. ročník festivalu

“Zempľin špiva”

D

ňa 16. novembra 2012 uskutoční
Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom v spolupráci so Súkromným
centrom voľného času Ptičie, obcami Kamenica nad Cirochou, Dlhé nad Cirochou
a Zemplínske Hámre, Súkromnou umeleckou školou v Michalovciach, Katedrou
hudby Inštitútu hudobného a výtvarného
umenia Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a Rusínskou obrodou na
Slovensku 18. ročník festivalu detských ľudových spevákov “Zempľin špiva”. Cieľom
projektu je vyhľadávať nové talenty, prezentovať kultúru národov a národností žijúcich
na Zemplíne a vychovávať mladú generáciu
k odkazom našich predkov.
Podujatia sa zúčastní 45 detských spevákov z okresov Snina, Humenné, Vranov
nad Topľou, Medzilaborce a Michalovce,
a to zemplínskeho, rusínskeho i rómskeho
prostredia. Mladých spevákov bude doprevádzať ľudová hudba Folklórneho súboru
Chemlon Humenné. Súčasťou festivalu
budú i vystúpenia Detského folklórneho súboru Chemloňáčik a odborný seminár o ľudovej piesni a jej interpretácii pre učiteľov
základných škôl.

PROGRAM:
▲ Погляд на родинне тріо Шуркаловых.

публіка своїм аплавзом, але і одборна порота
в зложіню: Людмила Якубчова - председкыня
пороты - учітелька ЗУШ в Стропкові, Жанете
Піханічова - діректорка ЗУШ у Свиднику, Мґр.
Анна Сувакова - учітелька СШ у Свиднику.
Лавреатом конкурзу ся стала родина Ліщіньска
а ціну старосты села Хотча собі выспівала родина Шуркалова. І остатні родины не обышли
без діпломів і цін. Гостями акції была і ФСҐ СОСНА із села Збой, котра вєдно із конкурзантами розоспівала цілу салу КД.

В слідуючім чіслі Інфо Русина прочітате:

Партнерямі Інфо Русина

www.molody-rusynysk
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суть:

www.rusyn.sk
www.holosy.sk

Політічну партію
Наш край поведе
М. Мнягончак
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14.00 – 15.00 hod Seminár o ľudovej piesni
a jej interpretácii pre učiteľov ZŠ
►15.00 – 16.30 hod
3. koncert a vyhlásenie výsledkov - Dom
kultúry v Kamenici n/ Cirochou

Чім быв оціненый
Ф. Віцо в Празі

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

18/2012

Н

а конкурзі брало участь 5 родин із 5 окресів: родины Ліщіньска за Пряшівскый
окрес (Малый Шаріш), Фаберова з окресу Стара Любовня (Якубяны), Лизакова за
окрес Стропків (Стропків - Бокша), Маєрова зо
Свидницького окресу (Округле) і Шуркалова
з окресу Бардійов (Бехерів). Кажда родина ся
представила віночком співанок із свого реґіону, а то в соло, дуо і тріо співі. Выконы співу
окремых співаків оцінювала нелем притомна

►08.30 – 09.15 hod
1. koncert festivalu - Dom kultúry- Zemplínske Hámre
►11.00 – 12.15 hod
2. koncert festivalu – súťažný - Dom kultúry - Dlhé nad Cirochou

18/2012

-мш-

Нелем о Православнім
храмі в Кошыцях

Platené v hotovosti
080 10 Prešov 10

www.rusin.sk

